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Σακτικά Μζλθ  Οικονομικισ Επιτροπισ 

Διμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου 

(με τθν παράκλθςθ όςοι αδυνατοφν να παραβρεκοφν 

να ενθμερϊςουν εγκαίρωσ το αναπλθρωματικό μζλοσ) 
 

 

ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη 17
ηρ

 Σακηικήρ  ςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ»   
 

           Καλείςτε να προςζλκετε ςε  Δθμόςια  υνεδρίαςθ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, 
που κα διεξαχκεί δηα πεξηθνξάο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ΠΝΠ 

(ΦΕΚ 55/ηεύρνο Α΄11-03-2020) ιόγσ ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο δηάδνζεο ηνπ 

θνξνλντνύ covid-19, τθν  19θ του μθνόσ Αυγοφςτου  του ζτουσ 2020, θμζρα Σετάρτθ 
και ϊρα 09.00π.μ., κατόπιν τθσ 8010/11-08-2020 πρόςκλθςθ του προζδρου αυτισ, 
που επιδόκθκε νόμιμα με αποδεικτικό ςτα μζλθ,  για τθν ςυηιτθςθ και λιψθ  
αποφάςεων, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του άπθπος 77 ηος Ν.4555/18)  

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

                                                                       & 

ΔΗΜΑΡΥΟ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΘΟΤ 

 

                                                                    

                                                                              ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ 
 

 

 

                                                          

ςνημμένα: 

Πίνακαρ Θεμάηων ημεπήζιαρ διάηαξηρ. 

 

[Η παξνύζα ζπλεδξίαζε ιόγσ ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνύ 

covid-19, ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηα πεξηθνξάο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

10ηεο ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/ηεύρνο Α΄11-03-2020)  

 

1 ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ   
2 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 

3 ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
4 ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
5 ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 

6 ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
ΑΔΑ: ΨΠΜΚΩΡΚ-Π25



 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ ΣΙ 19/08/2020 

ΠΟΤ ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.   8010/11.08.2020 

  
 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
:  «Πεπί οπιζμού ππόζθεηων πποζόνηων για ηιρ εγκπιθείζερ θέζειρ μόνιμος 

πποζωπικού ζηον Δήμο μαρ ζηο πλαίζιο ηος εηήζιος ππογπαμμαηιζμού πποζλήψεων 

ηακηικού πποζωπικού για ηο έηορ 2020, ζύμθωνα με ηο ςπ’ απιθμ.ππωη.: 47668/28-07-

2020 έγγπαθο ηος Τποςπγείος Εζωηεπικών». 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
:  «Πεξί έγθξηζεο Απνθάζεσλ Δεκάξρνπ πνπ ειήθζεζαλ  γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε     δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ζενκελίεο». 

ΘΕΜΑ 3
ο
 :  «Πεπί εγκπίζεωρ εηήζιος ππογπαμμαηιζμού πποζλήψεων ηακηικού 

πποζωπικού έηοςρ 2021, βάζει ηηρ ςπ’ απιθμ.ππωη.:ΔΘΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-

2020 Εγκςκλίος και ηος ςπ’ απιθμ.ππωη.:49938/06-08-2020 εγγπάθος ηος Τποςπγείος 

Εζωηεπικών». 

ΘΕΜΑ 4
ο
 :   Λήςε απόθαζεο γηα  ηελ αλάγθε ζύλαςεο δαλείνπ,  θαζνξηζκόο ησλ όξσλ 

ηεο δαλεηνδόηεζεο θαη ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο εηζήγεζεο ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην.  

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 « Πεξί δηαγξαθήο ρξεώλ θαη  απαιιαγήο από πξνζαπμήζεηο θαηά ην άξζξν 

174 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ3 ηνπ Ν. 

4623/19» 

 

ΑΔΑ: ΨΠΜΚΩΡΚ-Π25
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