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Σακηικά Μέλη  Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

Δήμος Ζαγοπάρ – Μοςπεζίος 

(με ηην παπάκληζη όζοι αδςναηούν να παπαβπεθούν 

να ενημεπώζοςν εγκαίπωρ ηο αναπληπωμαηικό μέλορ) 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη 03
ηρ

 Σακηικήρ  ςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ»   
 

 

           Καλείςτε να προςζλθετε ςε δημόςια Τακτική  Συνεδρίαςη  τησ Οικονομικήσ 
Επιτροπήσ,   που θα διεξαχθεί  με ηηλεδιάζκεψη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο απφ 11-

3-2020 ΠΡΑΞΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ 55/α/11-3-2020) θαη ηελ 

κε αξηζκφ 163/29-05-2020 (ΑΓΑ: Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη φιεο ηηο επφκελεο, ηην  16
η
 Μαπηίου 2022 ημέρα Σετάρτη  και ώρα 

10:00, κατόπιν τησ 2185/11-03-2022 πρόςκληςη του προζδρου αυτήσ, ςτα ςυνημμζνα 
θζματα τησ ημερήςιασ διάταξησ, με βάςη τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του άξζξνπ 77 ηνπ 

Ν.4555/18).  
    
 
[Λόγω covid-19, οι ειςηγήςεισ παραδίδονται μόνο ηλεκτρονικά] 

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

                                                                       & 

ΔΗΜΑΡΥΟ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΘΟΤ 

 

                                                                    

                                                                              ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ 
                                                            

ςνημμένα: 

Πίνακαρ Θεμάηων ημεπήζιαρ διάηαξηρ. 

1 ΑΛΣΙΝΗ ΑΝΕΣΗ   
2 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 
3 ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
4 ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
5 ΚΑΣΙΦΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 
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/
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/
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: ΨΛ0ΜΩΡΚ-4ΕΔ



 

 

ΠΘΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ ΣΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ    

ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΘΟΤ ΣΘ 16/03/2022 

ΠΟΤ ΕΠΘΤΝΑΠΣΕΣΑΘ ΣΗ ΜΕ ΑΡΘΘΜ. ΠΡΩΣ. 2185/11.03.2022 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο εθκίζζσζεο Γεκνηηθνχ 

Καηζηήκαηνο ζηελ ΣΚ Αλειίνπ»  

 

 ΘΕΜΑ 2
Ο

:  «Πεξί έγθξηζεο Πξαθηηθνχ άγνλνπ δηαγσληζκνχ  δεκνπξαζίαο  Γεκνηηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ζηε Σ.Κ. Κηζζνχ (Φαξκαθείν) ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ». 

 

ΘΕΜΑ 3
Ο

:  «Πεξί νξηζκνχ δηθεγφξσλ γηα ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ, παξνρήο 

γλσκνδνηήζεσλ θαη έγθξηζεο πηλάθσλ ακνηβψλ». 

 

 

ΘΕΜΑ 4
Ο

: «Πεξί ζχληαμεο θαη έγθξηζεο πνιπεηνχο (ηεηξαεηνχο) πξνγξακκαηηζκνχ 

πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (κφληκνπ-ΗΓΑΥ) πεξηφδνπ 2023-2026 θαη θαζνξηζκνχ 

ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ, 

βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ.πξση.:ΓΗΠΑΑΓ /Φ.2.9/78/ νηθ.2689 /21.02.2022 εγγξάθνπ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα ηνπ ΤΠΔ». 

 
 

ΘΕΜΑ 5
Ο

:  «Πεξί απνδνρήο θαη θαηαλνκήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αθνξά ηελ θάιπςε 

δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο κε ζρέζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο».  

 

ΘΕΜΑ 6
Ο

:  «Πεξί θαηαλνκήο ππφινηπνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αθνξνχζε ηελ 

θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ 

θνξνλντνχ Covid-19».  

 

 

ΘΕΜΑ 7
Ο

:  «Πεξί θαηαλνκήο ππφινηπνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αθνξνχζε ηε 

λαπαγνζσζηηθή θάιπςε».  

 

 

ΘΕΜΑ 8
Ο

:  «Πεξί  απνδνρήο θαη θαηαλνκήο ρξεκαηνδφηεζεο πνζνχ 264.200,00€, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 9290/15-02-2022 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, έγηλε θαηαλνκή πνζνχ 27.681.000,00€ ζε κηθξνχο λεζησηηθνχο θαη 

νξεηλνχο Γήκνπο». 

 

ΘΕΜΑ 9
Ο

:  «Πεξί εθ λένπ θαηαλνκήο ππφινηπνπ πνζνχ απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

αθνξνχζε  κηθξνχο λεζησηηθνχο θαη νξεηλνχο Γήκνπο έηνπο 2021. 
 
 

ΘΕΜΑ 10
Ο

:  «Πεξί αποδοχής και καηανομής χρημαηοδόηηζης ποζού 199.560,00€ 

προερχόμενο από ηην ΣΑΤΑ παρελθόνηων εηών (προγενέζηερων έως και ηο έηος 
2019)». 

 

 

ΘΕΜΑ 11
Ο

: «Απνδνρή έληαμεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – 

ΑΔΑ: ΨΛ0ΜΩΡΚ-4ΕΔ



Μνπξεζίνπ, πνζνχ 2.595.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ηεο πξάμεο 

κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο Γήκνπ Εαγνξάο – 

Μνπξεζίνπ», ζην Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ», ζην πιαίζην ηεο 

Πξφζθιεζεο ΑΣ05  ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΔΤΓΔ ΤΠΔ), ζηνλ Α.Π. «Πνηφηεηα δσήο θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ, ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκψλ» κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ – Αγξνηηθή Οδνπνηία». 

 

 

ΘΕΜΑ 12
Ο

:  Λήςε απφθαζεο ζχζηαζεο γηα ην έηνο 2022 ηεο Σξηκεινχο επηηξνπήο   

Παξαιαβήο  γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ θαη εηδψλ Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο ζηα 

πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο ζπλδξνκήο γηα ην Σακείν 

Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ/FEAD) 

 

 

ΘΕΜΑ 13
Ο

:  «Πεξί έγθξηζεο ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ ΚΔΓΖΕΑΜ νηθ έηνπο 2020, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.  02/2022 απφθαζε ηεο Δπηρείξεζεο». 

 

 

ΘΕΜΑ 14
Ο

:  «Πεξί έγθξηζεο ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ ΚΔΓΖΕΑΜ νηθ έηνπο 2020, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 03/2022 απφθαζή ηεο Δπηρείξεζεο». 

 

 

ΘΕΜΑ 15
Ο

:  «Πεξί έγθξηζεο ηνπ Δηήζηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ην 2022, ηεο ΚΔΓΖΕΑΜ 

ζχκθσλα κε ηελ 06/2022 Απφθαζε ηεο». 

 

 

ΘΕΜΑ 16
Ο

:  «Πεξί έγθξηζεο δαπάλεο επαλέιεγρνπ ΚΣΔΟ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ».  

 

 

ΘΕΜΑ 17
Ο

:  «Πεξί απνδνρήο θαη θαηαλνκήο ρξεκαηνδφηεζεο πνζνχ 70.000,00€ 

πξνεξρφκελν απφ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΤΠΔ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δεκηψλ 

θαη θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο (ΑΔ 055). 

 

ΘΕΜΑ 18
Ο

:  «Πεξί 1
εο

 Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2022, ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο Μνπξεζίνπ»  

ΑΔΑ: ΨΛ0ΜΩΡΚ-4ΕΔ
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