
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 23/01/2015     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 681 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ -  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                     
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              
       

ΠΡΟΣ:  1/. Τον ∆ήµαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου  
  2/.Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 
  3/. Προέδρους ∆ηµοτικής 
  & Τοπικών Κοινοτήτων 

              Όπως πίνακας αποδεκτών  
              4/. Προϊστάµενο ∆ιοικητικών & 

                                                                    Οικονοµικών Υπηρεσιών  
              5/. Λογιστήριο ∆ήµου  
              Ζαγοράς – Μουρεσίου 

                                                                    6/. Τεχνική Υπηρεσία  
                                                                    ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου  

 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση   1ης  Τακτικής    Συνεδρίασης  οικ. έτους 2015 του  

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου .   
   
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούµε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 30η   
Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή   και ώρα 17:00 µ.µ.  στην  1η  Τακτική    
Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :  
 
 
1/. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 12-12-2014 επιστολής της Γ΄ Τάξης του 
∆ηµοτικού Σχολείου Ζαγοράς.  
 
2/. Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014. 
  
3/. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 03-11-2014 εγγράφου της ΧΑΝ Ελλάδος . 
 
4/. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν επ΄ονόµατι  
Παπαδήµου Γεώργιου & Σ.Ι.Α.  Ε.Ε.  
 
5/. Προέγκριση δαπανών εκδηλώσεων. 
 
6/. Συγκρότηση των προβλεπόµενων επιτροπών για το έτος 2015. 
 
7/.Λήψη απόφασης για συνδροµή του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου σε  έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα για το έτος 2015. 
 
8/.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε το από 30-12-2014 έγγραφο του 
Φαρµακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας και Αλµυρού µε θέµα : Υποβολή καταστάσεων 
εφηµερευόντων φαρµακείων Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 
 
9/. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση της κ. Αλτίνη Ιωάννας µε την οποία 
ζητά µείωση µισθώµατος δηµοτικού καταστήµατος. 
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10/.Λήψη απόφασης σχετικά µε την επαναδηµοπράτηση ή την απευθείας ανάθεση 
χώρου εκτάσεως 2 τ.µ. για την εγκατάσταση ΑΤΜ στο κτίριο που στεγάζεται το Γραφείο 
Τουριστικών Πληροφοριών Τσαγκαράδας,κατόπιν δύο άγονων δηµοπρασιών , σύµφωνα 
µε την 10/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
 
11/. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. 33/2014 απόφασης του Συµβουλίου 
της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου µε θέµα : << Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πίσω από 
τις τουαλέτες του παλιού σχολείου στην Τ.Κ. Πουρίου >>. 
 
12/. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. 46/2014 απόφασης του Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ζαγοράς µε θέµα :<< ∆ιόρθωση σηµάνσεων – διαγράµµιση 
επαρχιακού οδικού δικτύου >>. 
 
13/. Ορισµός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωµατικού µέλους για το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Πράσινη 
ΕΚΟνοµία»(  ΤΟΠΕΚΟ ). 
 

14/. Συζήτηση επί επιστολής του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Τσελεπή Απόστολου σχετικά 
µε τον δρόµο Χάνια – Κισσός . 
 
15/. Εκ νέου λήψη απόφασης σχετικά µε την δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του πρώην 
νηπιαγωγείου Ξουριχτίου για τις ανάγκες του Τµήµατος Ενηλίκων του Χορευτικού 
Ξουριχτίου – Τσαγκαράδας,κατόπιν του υπ΄αριθµ.πρωτ.4463/258738/16-12-2014 
εγγράφου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.  
 
16/. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. 32/2014 απόφασης του Συµβουλίου 
της Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας σχετικά µε την κλοπή των προτοµών Νανόπουλου 
και Καρτάλη , ευεργετών της Τ.Κ. Τσαγκαράδας. 
 
17/. Έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.  
 
18/. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκ νέου δηµοπράτηση των καταστηµάτων Νο 
2 και Νο 4  στο Εµπορικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη εµβαδού 35,61 & 36,64 τ.µ. αντίστοιχα. 
 
19/. Έγκριση  α) της µελέτης του έργου :<< Αποκατάσταση Τοξωτού Γεφυριού στην θέση 
΄΄ Κακοσκάλι ΄΄ Τσαγκαράδας και β) έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για το 
ανωτέρω έργο. 
 
20/.Λήψη απόφασης τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος των έργων του Τοπικού 

Προγράµµατος LEADER , ήτοι : α) «Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων», β) «Μονοπάτια 

∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου,γ)«Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου», 

δ) Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας στη θέση Κακοσκάλι»,ε) 

Αποκατάσταση κρηνών ∆.Ε. Μουρεσίου,του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου και 

αρχιτεκτονική µελέτη του έργου» και στ) Αποκατάσταση κρηνών ∆.Ε. Ζαγοράς του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου» µε δικαιούχο το ∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

21/.Λήψη απόφασης περί προγραµµατισµού  για την περίοδο 2015-2016 του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου όσον αφορά την Τουριστική Ανάπτυξη. 

 

22/. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών τουριστικών εκθέσεων. 

 

23/. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση µέλους στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης 

του ∆ήµου , κατόπιν εκλογής νέου Προέδρου  στον ΕΤΑ Ανηλίου. 
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24/. Τροποποίηση του Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων προκειµένου να ορισθεί το 
τέλος για το υπαίθριο εµπόριο. 
 
25/. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συµµετοχή στο Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας  2015 
κατόπιν του υπ΄αριθµ. πρωτ. 849/16-01-2015 εγγράφου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 
 
 
 

                                                   
 
 
 

                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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