
                            Εαγορά. 27-10-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 136/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη. 11037                                                                                                                     

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 21
ης

 /2020  Σακηικής σνεδρίαζης ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

 

ΘΔΜΑ:   «Λιψθ απόφαςθσ για τθν αποδοχι ζνταξθσ χρθματοδότθςθσ του Διμου Ζαγοράσ 

– Μουρεςίου, ποςοφ 38.440,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.), ςτο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ ΙΧ «Καταςκευι ραμπϊν και χϊρων υγιεινισ 

για τθν πρόςβαςθ και τθν εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ ςε ςχολικζσ μονάδεσ».  

 

     ηε Ζαγνξά, ζήκεξα, 27
ε 

 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00   

ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ  Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε  ύζηεξα από 

ηελ 10858/23-10-2020  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηα 

κέιε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή,  κε βάζε  τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  άρκρου 77 του Ν. 

4555/18.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζκθκαν 

παρόντα  τα ζξι (6)  μζλθ,  ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                       1. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ                            
2. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                                        
3. ΓΑΡΤΦΑΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ  
4. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
5. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
6. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

                                                

     

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

                                                                                                                     

       Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ: «Λιψθ απόφαςθσ για τθν αποδοχι ζνταξθσ χρθματοδότθςθσ 

του Διμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου, ποςοφ 38.440,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.), ςτο 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ ΙΧ «Καταςκευι ραμπϊν και 

χϊρων υγιεινισ για τθν πρόςβαςθ και τθν εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ ςε ςχολικζσ μονάδεσ», 

κατζκεςε ειςιγθςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ: 

ΑΔΑ: ΨΨΥΧΩΡΚ-ΦΩ8



  

 

ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ        

ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

                                                                                                         

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή ζνταξησ χρηματοδότηςησ του Δήμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου, 
ποςοφ 38.440,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.), ςτο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», ςτο πλαίςιο τησ Πρόςκληςησ ΙΧ «Καταςκευή ραμπών και 
χώρων υγιεινήσ για την πρόςβαςη και την εξυπηρζτηςη ΑΜΕΑ ςε ςχολικζσ 
μονάδεσ».  
 
Με τθν υπ’ αρικ. 64100/29.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΠΟΑ46ΜΣΛ6-ΠΚΘ) απόφαςθ τθσ Τπθρεςιακισ 
Γραμματζωσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν εγκρίνεται θ ζνταξθ ςτο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ ΙΧ, τθσ πράξθσ «Καταςκευι ραμπϊν και 
χϊρων υγιεινισ για τθν πρόςβαςθ και τθν εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ ςε ςχολικζσ μονάδεσ του 
Διμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 38.440,00€ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) με φορζα υλοποίθςθσ το Διμο Ζαγοράσ – Μουρεςίου. 
 
 
Λαμβανομζνων υπόψθ των ωσ άνω ςτοιχείων, θ υπθρεςία μασ ειςθγείται ςτθν Οικονομικι 
Επιτροπι τθ λιψθ απόφαςθσ περί αποδοχισ ζνταξθσ χρθματοδότθςθσ του Διμου Ζαγοράσ 
– Μουρεςίου, ποςοφ 38.440,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.), ςτο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ ΙΧ, τθσ πράξθσ «Καταςκευι ραμπϊν και 
χϊρων υγιεινισ για τθν πρόςβαςθ και τθν εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ ςε ςχολικζσ μονάδεσ του 
Διμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου». 

 
ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
ΚΟΠΑΣΑΡΗ ΔΗΜΟ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ:                                                                                                     

ΣOΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

Ο.Ε. ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

 

ΑΔΑ: ΨΨΥΧΩΡΚ-ΦΩ8



        Σν ιόγν πήξε ην κέινο ηεο Επηηξνπήο θα ακαξά Μαξία θαη αλέθεξε όηη 

ςεθίδνπκε ζεηηθά ην ζέκα κε ηελ πξνϋπόζεζε λα καο γλσζηνπνηήζεηε ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ζηηο νπνίεο ζα γίλνπλ νη αλάινγεο παξεκβάζεηο. 

      Ο πξόεδξνο αλέθεξε όηη νη παξεκβάζεηο θαη αλ νη κνξθνινγηθέο ζπλζήθεο καο 

επηηξέςνπλ, ζρεδηάδνληαη λα γίλνπλ: 

 Ράμπεσ ΑΜΕΑ 

Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

1ο Νθπιαγωγείο Ζαγοράσ (1/Θ)  
Δθμοτικό χολείο Πουρίου (2/Θ)   
Δθμοτικό χολείο Ζαγοράσ (6/Θ)  
Δθμοτικό χολείο Μακρυράχθσ (2/Θ)   
Δθμοτικό χολείο Ανθλίου(4/Θ)  
Δθμοτικό χολείο Σςαγκαράδασ (6/Θ) 
 
Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 
Γυμνάςιο Ζαγοράσ  
 
 
W.C. ΑΜΕΑ 
Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 
Νθπιαγωγείο Μουρεςίου (1/Θ)  
 
Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 
Λφκειο Ζαγοράσ  
Γυμνάςιο Σςαγκαράδασ  
Λφκειο Σςαγκαράδασ. 
 

                         Η Οικονομική Επιτροπή    αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 τθν ειςιγθςθ του προζδρου,  
 τον πίνακα τθσ 8θσ αναμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν Οικονομικι &Σεχνικι 

Τπθρεςία, όπωσ απεικονίηεται επί τθσ αποφάςεωσ. 
 άρκρο 77 του Ν.4555/18)  

  

  

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Σθν αποδοχι τθσ  ζνταξθσ χρθματοδότθςθσ του Διμου Ζαγοράσ – Μουρεςίου,  ςυνολικοφ 
ποςοφ 38.440,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.), ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», ςτο 
πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ ΙΧ, τθσ πράξθσ «Καταςκευι ραμπϊν και χϊρων υγιεινισ για τθν 
πρόςβαςθ και τθν εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ ςε ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου Ζαγοράσ – 
Μουρεςίου». 
 
 

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: ΨΨΥΧΩΡΚ-ΦΩ8



 
 

 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 136/2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Σα κέιε 

(ππνγξαθή)                                                                       (ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

       ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

 

ΑΔΑ: ΨΨΥΧΩΡΚ-ΦΩ8
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