
             
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ζαγορά 28-11-2017               

ΔΗΜΟΣ   ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                 Αριθμ. πρωτ. 15022                                 

               

                                                                                  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

 

                                         
        ΠΡΟΣ  κ.κ. 

                                                       
 

 
 
 
 
 
 

Τακτικά Μέλη  Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου 

(με την παράκληση όσοι αδυνατούν να παραβρεθούν 

να ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος) 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης µαταιωθείσας συνεδρίασης Οικονοµικής 
Επιτροπής  

    Καλείστε να προσέλθετε στην 24
η
 Δημόσια συνεδρίαση {από αναβολή) της 

Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ζαγοράς την 

29
η
  του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ,  για  

συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α' 87). 
 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

                                                                       & 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

                                                                        ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                  

 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 

Πίνακας Θεµάτων ηµερήσιας διάταξης. 

1 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

3 ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

5 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

6 ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΔΑ: 610ΚΩΡΚ-87Λ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΙΣ 29/11/2017 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ  15022/28.11.2017 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΘΕΜΑ 1ο: «Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριµήνου  εσόδων- εξόδων προϋ/σµού  

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2017 και υποβολή αυτού στο ∆ηµ. 

Συµβούλιο για έγκριση» 

 

Θέµα 2ο :  «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους  φωτισµού καθαριότητας» 

 

Θέµα 3ο :  «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους Ύδρευσης» 

 

Θέµα 4ο: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους Άρδευσης» 

 

Θέµα 5ο : «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους κοινοχρήστων χώρων» 

 

Θέµα 6ο :  « Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους χρήσης Πεζοδροµίων» 

 

Θέµα 7ο :  «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους χρήσης Πλατειών» 

 

Θέµα 8ο:  «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους Αιγιαλού και παραλίας» 

 

Θέµα  9ο:  «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους διαφήµισης» 

 

Θέµα 10ο:  «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους λαϊκών αγορών» 

 

Θέµα 11ο :  «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους ηλεκτροδοτούµενων  χώρων» 

 

Θέµα 12ο:  «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)» 

 

Θέµα 13ο:  «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους σύνδεσης παροχών ύδρευσης» 

 

Θέµα 14ο:  «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρµογή ή µη του τέλους βοσκής» 

 

ΑΔΑ: 610ΚΩΡΚ-87Λ



Θέµα 15ο:  «Εναρµόνιση Σχεδίου Προϋπολογισµού, οικ. έτους 2018, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (ΑΠ 1081/17-10-

2017) και υποβολή του σχεδίου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση». 

 

Θέµα 16ο: «Σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης του Απολογισµού, Ισολογισµού και των 

Αποτελεσµάτων Χρήσης, Έτους 2016». 

Θέµα 17ο: «Περί ανάληψης-ψήφισης & διάθεσης πιστώσεων». 
 

Θέµα 18ο: «Περί έγκρισης σχεδίου προϋπολογισµού έτους 2018, κληροδοτήµατος 

«Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά» και υποβολή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

προς έγκριση». 

 

Θέµα 19
ο
: « Περί έγκρισης των όρων χορήγησης υποτροφιών  έτους 2016, 

κληροδοτήµατος «Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά» και υποβολή στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση». 

 

Θέµα 20
ο
: « Περί έγκρισηςτων όρων  χορήγησης υποτροφιών  έτους 2017, 

κληροδοτήµατος «Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά» και υποβολή στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση». 

 

Θέµα 21
ο
: «Περί καθορισµού των όρων ανάθεσης & διάθεσης κατασχεµένης ξυλείας 

(καυσόξυλα) σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 7186/184755 έγγραφο του ∆ασαρχείου Βόλου 

κα την 23/2017 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κισσού». 

 

Θέµα 22
ο
: «Περί τροποποίησης κανονισµού κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και 

παραλίας». 

 

Θέµα 23
ο
: «Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘Αποκατάσταση 

αγωγών ύδρευσης –άρδευσης ∆Ε Μουρεσίου». 

 

Θέµα 24
ο 
«Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου απρόβλεπτες ζηµιές 

από θεοµηνίες στο δίκτυο ύδρευσης - άρδευσης  ∆Ε Μουρεσίου (ΚΑ 25-7336.48)». 

 

Θέµα 25
ο 
«Περί έγκρισης 2

ου
 Λογαριασµού ‘ΚΡΗΝΕΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’». 

 

Θέµα 26
ο 

«Περί  διενέργειας κληρώσεως και έγκρισης πρακτικού του συνοπτικού 

διαγωνισµού µε τίτλο: ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’» 

 

Θέµα 27
ο 

«Περί  έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού, έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών, τευχών δηµοπράτησης, καθορισµού των όρων διακήρυξης και 

ορισµός επιτροπής διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας υπόγειων κάδων 

αποθήκευσης απορριµµάτων» 

 

ΑΔΑ: 610ΚΩΡΚ-87Λ
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