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πυροπροστασίας.
∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος
Αντιπρόεδρος : Κατσιφός Απόστολος
Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
11.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
12. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
1.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ
3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
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4. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
6. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :
1. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
2.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
3. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ:4974/17-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του
κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010.
Ο ∆ήµαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε
το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πουρίου κ. Χιώτης Νικόλαος, προσήλθε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, προσήλθε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, προσήλθε κατά τη διάρκεια
της συζήτησης του 6ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος,
αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
Το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά τη
συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσια διάταξης.
Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος
ενηµέρωσε το σώµα ότι έχουν κατατεθεί έγγραφες ερωτήσεις από τους παρακάτω
∆ηµοτικούς Συµβούλους:
α) Από τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της µείζονος µειοψηφίας κ. Μπρίζη Θεόδωρο,
σχετικά µε τα έσοδα από το Νανοπούλειο Εµπορικό Κέντρο Τσαγκαράδας, τις
εισπράξεις από τις ατοµικές ανάγκες και για το κτίριο Τριανταφύλλου στην Τ.Κ.
Τσαγκαράδας.
Οι παραπάνω ερωτήσεις διαβιβάστηκαν και θα απαντηθούν από τον κ.
∆ήµαρχο και τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους.
β) Από το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της µείζονος µειοψηφίας και Αντιπρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κατσιφό Απόστολο, σχετικά µε το θέµα των συµβασιούχων
στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των ∆ήµων, µετά την απόφαση του Ελεγκτικού
Συµβουλίου και τις προθέσεις του ∆ήµου για την επίλυση του συγκεκριµένου
ζητήµατος.
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Στο παραπάνω ερώτηµα απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος, ο οποίος τόνισε ότι ως
∆ήµος αναµένουµε τις σχετικές αποφάσεις της Κυβέρνησης και της ∆ικαιοσύνης για
την επίλυση του θέµατος.
Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά
Μαρία, έθεσε υπόψη του σώµατος τα παρακάτω:
**************************
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΟΥΣ ΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ.
ΠΡΟΣ
Τον κο Κουτσάφτη Παναγιώτη του Αποστόλου, ∆ήµαρχο

του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου.
∆ΙΑ
Του κου Χιώτη ∆ηµητρίου του Νικολάου, Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου Π.Ε. Μαγνησίας.
Κύριε ∆ήµαρχε,
1. Ποια είναι η κατάσταση των οχηµάτων του ∆ήµου ;
2. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ;
•

Όλα τα γραµµάτια είσπραξης από την αρχή του τρέχοντος οικονοµικού έτους
2016.

•

Τα υπόλοιπα των τραπεζών.

•

Το υπόλοιπο καταµετρηµένο στο ταµείο του ∆ήµου.

•

Το ισοζύγιο εσόδων - εξόδων από το δηµόσιο λογιστικό που διατηρεί η
οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου.

•

Επίσης παρακαλώ πολύ όπως µας γνωστοποιήσετε εγγράφως, πόσοι και
ποιοι επαγγελµατίες καταβάλουν µισθώµατα για τα ακίνητα που νοικιάζουν
από το ∆ήµο µας

και ποιοι πληρώνουν τέλη κάθε είδους για την χρήση

αυτών.
•

Τέλος ζητούµε αναλυτική ενηµέρωση (ποσά και τι αφορούν) σχετικά µε τις
αγωγές που έχουν ασκηθεί εναντίον του ∆ήµου, το συνολικό ποσό αυτών,
καθώς την εκτίµηση από το νοµικό σύµβουλο του ∆ήµου του συνολικού
ποσού έκβασης αυτών.

3. Τι γίνεται µε τους δασικούς χάρτες που αφορούν τις εκτάσεις που καλλιεργούν
οι αγρότες της περιοχής µας ; Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενηµερώνει του παραγωγούς ό,τι
ενόψει της σύνταξης των δηλώσεων καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε 2017) τα αγροτεµάχια
που εµφανίζονται ως δασικά στους ανηρτηµένους δασικούς χάρτες, εξαιρούνται
και απορρίπτονται από τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις καλλιέργειας.
4. Κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας στις κοινότητες του ∆ήµου µας ;
Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΤΟΥ ∆.Σ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
**************************
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Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος, ο οποίος ανέφερε ότι
σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου, έχει αποσταλεί απάντηση έγγραφη
στην κ. Σαµαρά, κατόπιν γνωµοδότησης νοµικού, µε βάση την οποία δεν µπορούν να
χορηγηθούν αντίγραφα εγγράφων των οικονοµικών υπηρεσιών από µέρους της
∆ηµοτικής Αρχής, πλην όµως µπορεί να γίνει προφορική ενηµέρωση, σε πραγµατικό
χρόνο, απευθείας από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Για τους δασικούς χάρτες
ενηµέρωσε το σώµα για τις επαφές του µε τους αρµόδιους Υπουργούς και τις
δεσµεύσεις και τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από αυτούς και για τις συγκεντρώσεις µε
φορείς της περιοχής και το ∆ασαρχείο.
Για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και την κατάσταση των
οχηµάτων του ∆ήµου απάντησαν οι αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι, οι οποίοι τόνισαν ότι
µέχρι και σήµερα έγιναν στοχευµένες παρεµβάσεις για την αποκατάσταση µεγάλων
ζηµιών που προέκυψαν κατά τον περασµένο χειµώνα, σ’ όλα τα χωριά του ∆ήµου,
µε µηχανήµατα του ∆ήµου, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η φάση ολοκληρωτικής
αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας. Ταυτόχρονα δε, επισκευάστηκε ακόµη ένα
χωµατουργικό µηχάνηµα του ∆ήµου, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί από την
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Μπρίζης Θεόδωρος,
ζήτησε ενηµέρωση για τους δασικούς χάρτες σχετικά µε τις αµφισβητούµενες
περιοχές οι οποίες ανήκουν στο ∆ήµο και τις ενέργειες του ∆ήµου για το
συγκεκριµένο θέµα και για το θέµα της αστυνόµευσης του ∆ήµου µας και της
λειτουργίας του Αστυνοµικού Σταθµού Ζαγοράς και Μηλεών.
Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος, αναφέροντας ότι ο
∆ήµος, πέραν των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί µέχρι και σήµερα, συνεχώς
οχλεί και διεκδικεί από τους αρµόδιους υπεύθυνους κρατικούς παράγοντες την
οριστική επίλυση των ανωτέρω θεµάτων, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των
αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Από το πρακτικό της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 22.05.2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
20:30.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη,
για τη τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ : 9ο
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πυροπροστασίας .
Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του Προϊστάµενου του
Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος κ. Κοπατσάρη ∆ήµου
µε θέµα: «Περί αποδοχής και κατανοµής χρηµατοδότησης για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας έτους 2017», στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
****************************

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ
ΤOΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ
∆.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ:

«Περί

αποδοχής

και

κατανοµής

χρηµατοδότησης

για

κάλυψη

δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017»
Με το υπ’ αρίθµ. 50123/05.05.2017 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων, κατανεµήθηκε στον ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου ποσό 36.345,40€.
To ποσό αυτό θα κατανεµηθεί ως εξής:

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

20-6279.02

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

15.000,00

20-6279.05

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

5.400,00

20-6279.06

ΑΠΟΚΛΑ∆ΩΣΗ
∆ΕΝΤΡΩΝ
ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

5.000,00

25-6694.02

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΙΑΦΟΡΩΝ

∆.

ΕΙ∆ΩΝ

10.945,40
36.345,40

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης ήτοι:
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Περί αποδοχής και κατανοµής χρηµατοδότησης ποσού 36.345,40 ευρώ για κάλυψη
δράσεων

πυροπροστασίας

έτους

2017,

στους

παρακάτω

κωδικούς

του

προϋπολογισµού του τρέχοντος οικ. έτους:

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

20-6279.02

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

15.000,00

20-6279.05

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

5.400,00

20-6279.06

ΑΠΟΚΛΑ∆ΩΣΗ
∆ΕΝΤΡΩΝ
ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

5.000,00

25-6694.02

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

∆ΙΑΦΟΡΩΝ

∆.

ΕΙ∆ΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

10.945,40
36.345,40

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
*************************
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία
προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.
Υπέρ της αποδοχής και κατανοµής χρηµατοδότησης ποσού 36.345,40 ευρώ
για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017, σύµφωνα µε την εισήγηση του
Προϊστάµενου του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος κ.
Κοπατσάρη ∆ήµου ,ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι:
Ο Αντιδήµαρχος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
κ.

Χιώτης

∆ηµήτριος,

η

∆ηµοτική

Σύµβουλος

κ.

Χριστοδούλου

Γεωργία,

ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης
Κωνσταντίνος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, , κ. Γαρυφάλλου
Αναστάσιος, κ. Καουνάς Βασίλειος, ο Αντιδήµαρχος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, ο
Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ. Σαµαρά Μαρία ,κ. Μπρίζης Θεόδωρος , ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ.Κατσιφός Απόστολος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Ευαγγέλου Νικόλαος
και κ. Χιώτης ∆ηµήτριος – Μαρίνος.
O ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης απουσίαζε
συζήτησης του θέµατος.

κατά την διάρκεια της

ΑΔΑ: Ψ638ΩΡΚ-Λ68
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :
•

Την εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών ,
Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος κ. Κοπατσάρη ∆ήµου.

•

Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας

•

Τις διάφορες τοποθετήσεις

•

και µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 36.345,40 ευρώ για κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017, σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊστάµενου
του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου,
στους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισµού του τρέχοντος οικ. έτους:

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

20-6279.02

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
∆ΙΚΤΥΟΥ
∆.
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

20-6279.05

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
∆ΗΜΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

5.400,00

20-6279.06

ΑΠΟΚΛΑ∆ΩΣΗ ∆ΕΝΤΡΩΝ
ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

5.000,00

25-6694.02

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

10.945,40

ΣΥΝΟΛΟ

36.345,40

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ

∆.

15.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 88/2017.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως
εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ,26.05.2017
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ

