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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 07
ηρ

 Σακηικήρ  ςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ»   
 

                   Καλείςτε να προςζλθετε ςε Σακτική υνεδρίαςη  τησ Οικονομικήσ 
Επιτροπήσ,   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  06η  του μηνόσ Απριλίου  του ζτουσ 2021, ημζρα Σρίτη  
και ώρα 11.00π.μ., κατόπιν τησ 3701/01-04-2021 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/
ΑΔΑ: Ψ99ΝΩΡΚ-ΝΚ8



ΠΘΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΧΝ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ ΣΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ    

ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΘΟΤ ΣΘ 06/04/2021 

ΠΟΤ ΕΠΘΤΝΑΠΣΕΣΑΘ ΣΗ ΜΕ ΑΡΘΘΜ. ΠΡΧΣ. 3701/01.04.2021 

 

 

Θζμα 1ο : «Περί έγκριζης 3
οσ

  Πρακηικού  Γ΄ θάζης, αποζθράγιζης δικαιολογηηικών 

καηακύρωζης Διαγωνιζμού Προμήθειας Απορριμμαηοθόροσ και οριζμός οριζηικού αναδότοσ». 
 

ΘΕΜΑ 2ο:  «Περί 1ησ  παράταςησ ςυμβατικοφ αντικειμζνου του ζργου «ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ 
ΑΤΛΕΙΟΤ ΧΩΡΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑ» 

 
ΘΕΜΑ 3ο :  «Περί 1ησ παράταςησ ςυμβατικοφ αντικειμζνου του ζργου «ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΑΤΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΤΣΩΝ» 
 

ΘΕΜΑ 4ο: «Πεπί οπιζμού δικηγόπυν για ςποθέζειρ ηος Δήμος, παποσή γνυμοδοηήζευν 

και έγκπιζηρ πινάκυν αμοιβών» 

 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Πεπί επικαιποποίηζηρ ηος κανονιζμού κοινοσπήζηυν σώπυν αιγιαλού και παπαλίαρ 

ηος Δήμος Ζαγοπάρ Μοςπεζίος [εναπμόνιζη με ηο ςπ’ απιθμ. ΦΕΚ 44/A/26-03-2021». 

 

 
ΘΕΜΑ 6ο :  «Πεπί οπιζμού Επιηποπήρ Διεπεύνηζηρ Σιμών ηος Τποέπγος 1 «Ππομήθεια 

και ηοποθέηηζη ζςνθεηικού σλοοηάπηηα, ακπςλικού δαπέδος και λοιπού εξοπλιζμού 

αθληηικών εγκαηαζηάζευν Δημοηικού αθληηικού κένηπος Σζαγκαπάδαρ» 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 :  α) Έγκπιζη ζύνατηρ Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ Πολιηιζηικήρ Ανάπηςξηρ, 

ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 100 ηος Ν. 3852/2010, μεηαξύ ηος Τποςπγείος 

Πολιηιζμού και Αθληηιζμού, ηηρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ και ηος Δήμος Ζαγοπάρ - 

Μοςπεζίος, ζσέδιο ηηρ οποίαρ επιζςνάπηεηαι ζηην παπούζα απόθαζη,  για ηην 

ςλοποίηζη ηος έπγος «Επιζκεςή και αποκαηάζηαζη Ελληνομοςζείος Ρήγα Φεπαίος», 

πποϋπολογιζμού 516.000,00€ 

 β) έγκπιζη σπονοδιαγπάμμαηορ εκηέλεζηρ ηηρ Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ  

 γ) οπιζμό ενόρ (1) Εκπποζώπος ηος Δήμος Ζαγοπάρ - Μοςπεζίος με ηον αναπληπυηή 

ηος, για ηην εκηέλεζη ηος έπγος «Επιζκεςή και αποκαηάζηαζη Ελληνομοςζείος Ρήγα 

Φεπαίος» 

 
ΘΕΜΑ 8ο :   α) Έγκπιζη ζύνατηρ Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ 

ηος άπθπος 100 ηος Ν. 3852/2010, μεηαξύ ηος Δήμος Ζαγοπάρ Μοςπεζίος και ηηρ 

Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ, ζσέδιο ηηρ οποίαρ επιζςνάπηεηαι ζηην παπούζα απόθαζη,  για 

ηην ςλοποίηζη ηος έπγος "Αποκαηάζηαζη και βεληίυζη αγποηικήρ οδοποιίαρ Δήμος 

Ζαγοπάρ - Μοςπεζίος", πποϋπολογιζμού 2.595.000,00 

 β) έγκπιζη σπονοδιαγπάμμαηορ εκηέλεζηρ ηηρ Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ    γ) οπιζμό 

ενόρ (1) Εκπποζώπος ηος Δήμος Ζαγοπάρ - Μοςπεζίος με ηον αναπληπυηή ηος, για ηην 

εκηέλεζη ηος έπγος «Αποκαηάζηαζη και βεληίυζη αγποηικήρ οδοποιίαρ Δήμος Ζαγοπάρ 

- Μοςπεζίος» 

 

ΘΕΜΑ 9ο :  «Περί ζγκριςησ πρακτικών άγονου διαγωνιςμοφ για την Δημοπράτηςη 
Δημοτικοφ καταςτήματοσ  ςτην ΣΚ  Ξουριχτίου».  
 

ΘΕΜΑ 10ο: «Περί ζγκριςησ Αποφάςεων Δημάρχου που ελήφθηςαν με την διαδικαςία τησ 
διαπραγμάτευςησ λόγω κατεπείγουςασ ανάγκησ (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16). 

ΑΔΑ: Ψ99ΝΩΡΚ-ΝΚ8
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