
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  28-09-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  109 

Αριθ. πρωτ.  9185 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί   έγκρισης   πρακτικών επιλογής υποτρόφων κληροδοτήματος Φιλ. 

Χριστοπούλου αποφοίτων 2014»  

Στη Ζαγορά, σήµερα, 28
η 

 Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ.  στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 

9082/24-09-2015  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  τέσσερα (4)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                1.  ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                    2.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                           

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                      3.  ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                          

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                                                                                       

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 
Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, εισηγούµενος 

το εκτός της ηµερήσιας διάταξης θέµα εξέθεσε ότι . 

     Με την 49/2015 της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε µε την 110/2015 

απόφαση του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου καθορίστηκαν οι όροι σύµφωνα µε την 

βούληση της διαθέτιδος Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου για την χορήγηση υποτροφιών. 

Η αρµόδια σχολική Επιτροπή η οποία εξετάζει και ελέγχει της υποβληθείσες 

αιτήσεις, µε την υπ’ αριθµ. 8
η
 Πράξη του πρακτικού της,  µας γνωστοποίησε τα 

αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα οποία δικαιούχοι είναι: α) ο Αλπµάνης Ιωάννης και β) 

η Κουτρουµάνου Βασιλική.    

Μετά το πέρας της εισήγησης και πρότασης και µετά το πέρας των ερωτήσεων-

απαντήσεων ο Πρόεδρος κάλεσε το σώµα να αποφανθεί σχετικά και να εγκρίνει το 

πρακτικό της δηµοπρασίας. 

ΑΔΑ: 6Γ7ΝΩΡΚ-ΙΤΧ



Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και την πρόταση του Προέδρου 

και ∆ηµάρχου Ζαγοράς-Μουρεσίου και µετά από διαλογική συζήτηση. 

                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α  
 

1. Εγκρίνει την 7
η
 Πράξη επί του πρακτικού της αρµόδιας σχολικής επιτροπής 

επιλογής υποτρόφων.  

2. Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου την 

χορήγηση της υποτροφίας στους δικαιούχους : α) ο Αλπµάνης Ιωάννης και β) 

η Κουτρουµάνου Βασιλική σύµφωνα µε τα οριζόµενα της ∆ιακήρυξης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 109/2015 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΔΑ: 6Γ7ΝΩΡΚ-ΙΤΧ
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