
            
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               Ζαγορά 11/12/2020               
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Σακτικά Μζλη  Οικονομικήσ Επιτροπήσ 

Δήμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου 

(με την παράκληςη όςοι αδυνατοφν να παραβρεθοφν 

να ενημερϊςουν εγκαίρωσ το αναπληρωματικό μζλοσ) 
 

 

ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη 25
ηρ

 Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ»   
 

           Καλείςτε να προςζλθετε ςε  Σακτική υνεδρίαςη  τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, 
για την λήψη αποφάςεων,  που θα διεξαχθεί  με ηηλεδιάζκεψη ζύμθωνα με ηο 

άπθπο 10 ηηρ από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟΤ 

(ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και ηην με απιθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-

ΑΦ7) εγκύκλιο ηος Τποςπγείος Εζωηεπικών, ηην  15η του μηνόσ Δεκεμβρίου  του 
ζτουσ 2020, ημζρα Σρίτη  και ϊρα 10.00π.μ., κατόπιν τησ 12950/11-12-2020 
πρόςκληςη του προζδρου αυτήσ, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό ςτα μζλη, με 
βάςη τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του άπθπος 77 ηος Ν.4555/18).  

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

                                                                       & 

ΔΗΜΑΡΥΟ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΘΟΤ 

 

                                                                    

                                                                              ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ 
 

                                                          

ςνημμένα: 

Πίνακαρ Θεμάηων ημεπήζιαρ διάηαξηρ. 

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/


 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ ΣΙ 15/12/2020 

ΠΟΤ ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. 12950/11.12.2020 

  
 

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί ζγκριςθσ Αποφάςεων Δθμάρχου που ελιφκθςαν  για τθν 
αντιμετϊπιςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από κεομθνίεσ, ςφμφωνα με  ηο άπθπο 26  

παπ.  6  ηος  Ν.4412/2016 &  ηο άπθπο 32 παπ.2 πεπ. γ΄ ηος Ν.4412/2016 ». 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Περί ζγκριςθσ  ςφναψθσ Ππογπαμμαηικήρ ωμβαζηρ με ηην Πεπιθέπεια 

Θεζζαλίαρ για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος "Αποκαηάζηαζη και βεληίυζη αγποηικήρ 

οδοποιίαρ Γήμος Εαγοπάρ - Μοςπεζίος", πποχπολογιζμοω 2.595.000,00€»                
 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Πεπί εκ νέος καηανομήρ ποζοω 400.000,00 εςπϊ, πποεπσψμενο απψ 

σπημαηοδψηηζη ηος ΤΠΔ 69301/20.10.2020 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
   Πεπί: α) έγκπιζηρ ζωνατηρ ππογπαμμαηικήρ ζωμβαζηρ με ηην ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΡΥΖ 

ΓΔΩΛΟΓΗΚΩΝ & ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ (ΔΑΓΜΔ) για ηην ςλοποίηζη ηηρ 

"TΔΥΝΗΚΟΓΔΩΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΖ ΜΔΣΡΩΝ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ 

ΟΡΗΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΠΛΖΓΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΑΠΔΗΛΟΤΜΔΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ 

– ΜΟΤΡΔΗΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΗ ΣΟΤ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018", (Δπισοπήγηζη  

ΤΠΔ(69301/20.10.2020) - 23.000,00 εςπϊ).  

β) έγκπιζηρ ηος ζσεδίος ππογπαμμαηικήρ ζωμβαζηρ με θέμα «TΔΥΝΗΚΟΓΔΩΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΖ ΜΔΣΡΩΝ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΟΡΗΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΠΛΖΓΔΗΩΝ ΚΑΗ 

ΔΠΑΠΔΗΛΟΤΜΔΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ ΑΠΟ ΣΗ 

ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΗ ΣΟΤ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018».  

γ) οπιζμψρ  μελϊν  και αναπληπυηϊν, ζηην Κοινή Δπιηποπήρ Παπακολοωθηζηρ ηηρ ππογπαμμαηικήρ 

ζωμβαζηρ  

δ) Δξοςζιοδψηηζη  Γημάπσος για ηην ςπογπαθή ηηρ ππογπαμμαηικήρ ζωμβαζηρ μεηαξω ηος Γήμος 

Εαγοπάρ Μοςπεζίος και ΔΑΓΜΔ 

 

 
ΘΕΜΑ 5ο :   Πεπί έγκπιζηρ Μνημονίος ςνεπγαζίαρ και ζςνηονιζμοω ενεπγειϊν για ηην 

ςλοποίηζη ηος ανηικειμένος ηηρ απψ 17/06/2020 δυπεάρ ηος Κοινυθελοωρ Ηδπωμαηορ 

ηαωπος Νιάπσος (Η..Ν.) ππορ ηην Κ.Δ.Γ.Δ. με δικαιοωσοςρ ηοςρ Γήμοςρ και ηα 

Κοινυνικά Πανηοπυλεία αςηϊν ζςνολικοω ποζοω 1.478.300 εςπϊ για ηην ενίζσςζη 

εςπαθϊν κοινυνικϊν ομάδυν πος επλήγηζαν απψ ηιρ οικονομικέρ ζςνέπειερ ηηρ 

πανδημίαρ ηος κοπυνοφοω COVID-19» 

 

 

 



ΘΕΜΑ 6o : «Περί ζγκριςθσ και αποδοσήρ αναλογοωνηορ ποζοω απψ ηην ΚΔΓΔ ζηο Γήμο 

Εαγοπάρ Μοςπεζίος - καηψπιν δυπεάρ ηος Κοινυθελοωρ Ηδπωμαηορ ηαωπος Νιάπσος 

(Η..Ν.) ππορ ηην  ΚΔΓΔ -   με δικαιοωσοςρ ηοςρ Γήμοςρ και ηα Κοινυνικά Πανηοπυλεία 

αςηϊν ζςνολικοω ποζοω 1.478.300 εςπϊ,  για ηην ενίζσςζη εςπαθϊν κοινυνικϊν 

ομάδυν πος επλήγηζαν απψ ηιρ οικονομικέρ ζςνέπειερ ηηρ πανδημίαρ ηος κοπυνοφοω 

COVID-19» 

  

ΘΕΜΑ7ο :     «Πεπί διαγπαθήρ σπεϊν και  απαλλαγήρ απψ πποζαςξήζειρ καηά ηο άπθπο 

174 ηος Κϊδικα Γήμυν και Κοινοηήηυν, ζωμθυνα με ηην παπ.1 ηος άπθπος3 ηος Ν. 

4623/19». 

ΘΕΜΑ 8ο : Λήυη απόθαζης περί αποδοτής και καηανομής τρημαηοδόηηζης ποσ αθορά 
ηην κάλσυη έκηακηφν και επιηακηικών αναγκών ποσ προκλήθηκαν από ηην εμθάνιζη ηοσ 
κορονοχού Covid-19  

ΘΕΜΑ 9ο:   «Διζήγηζη για 10
η
 Αναμψπθυζη  εζψδυν- εξψδυν πποχπ/ζμοω, ηος Γήμος 

Εαγοπάρ  Μοςπεζίος, οικ. έηοςρ 2020 και ςποβολή αςηήρ  ζηο Γημ. ςμβοωλιο για λήτη 

απψθαζηρ» 

ΘΕΜΑ 10ο:   «Περί αποδοχισ και κατανομισ (Δϋ) ποςοφ για τισ Σχολικζσ Επιτροπζσ , 
Αϋκμιασ  & Βϋκμιασ  εκπαίδευςθστου Διμου Ζαγοράσ -  Μουρεςίου». 

 

 


