
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 11/04/2017     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 3287 
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/. Προϊστάµενους ∆ήµου                                                               
              5/. Λογιστήριο ∆ήµου  
              Ζαγοράς – Μουρεσίου 

                                                                    6/. Τεχνική Υπηρεσία  
                                                                    ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου  

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση   5ης  Τακτικής    Συνεδρίασης  οικ. έτους 2017 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 19η   
Απριλίου  2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00   στην  5η  Τακτική    Συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :  
 
 
 
1.Αναµόρφωση (2η) Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 & τροποποίηση 

Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους 2017. 

 

2.Έκδοση ψηφίσµατος για το θέµα της λειτουργίας  της Τράπεζας Πειραιώς στον ∆ήµο 

µας. 

 

3.Έγκριση απολογισµού οικ. έτους 2016 Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

4.Έγκριση απολογισµού οικ. έτους 2016 Σχολικής Επιτροπής Β/θµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

5.Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης έτους 2017 

της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ., σύµφωνα µε την 6/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. 
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6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την ανανέωση αδειών υπαίθριου στάσιµου 

εµπορίου σε ιδιωτικούς χώρους, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 2561/22-03-2017 

εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου. 

 

7. Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. 2/2017 απόφασης του Συµβουλίου της Τ.Κ. Ανηλίου µε 

θέµα: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Πλακαρού ∆ήµητρας. 

 

8.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 2864/30-03-2017 αιτήσεως κ. Μάρτζου 

Χριστόδουλου . 

 

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συµµετοχής του ∆ήµου σε τουριστικές εκθέσεις έτους 

2017.    

 

10. Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης για το έτος 2017 στο ∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αξιοποίησης κτιρίου Γεωργούλα στην Τ.Κ. 

Πουρίου, σύµφωνα µε την 20/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Πουρίου. 

 

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αξιοποίησης αγροτεµαχίου στη θέση « ∆ελινίκ». 

, σύµφωνα µε την 12/2017 απόφαση του Συµβουλίου της ∆.Κ. Ζαγοράς. 

 

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αξιοποίησης χώρου στην Τ.Κ. Μακρυράχης. 

 

14.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. 7/2017 απόφασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Ζαγοράς µε θέµα: Συζήτηση – λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μπαρούτα 

Γεωργίας – Αναστασίας. 

 

15. Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. 6/2017 απόφασης του Συµβουλίου της Τ.Κ. Ανηλίου µε 

θέµα: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Αθανάσιου Μαλιάγκα. 

 

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση  προέγκρισης άδειας λειτουργίας 

για το κατάστηµα του κ. Ιωάννη Φωτάκη το οποίο θα λειτουργήσει ως ΄΄ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΄΄ 

στον οικισµό Αγίου Ιωάννη της Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου  του ∆ήµου µας. 

 

17.Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού επ΄ονόµατι κ. Στυλιαρογιάννη Σπυρίδωνα του 

Γεωργίου  , κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 2304/16-03-2017  εισηγήσεως του αρµόδιου 

τµήµατος του ∆ήµου. 
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18.Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού επ΄ονόµατι κ. Αληδροµίτη Σταµάτιου του 

Ευσταθίου  , κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 2186/13-03-2017   εισηγήσεως του αρµόδιου 

τµήµατος του ∆ήµου. 

 

19. Λήψη απόφασης για χορήγηση - ανανέωση αδειών παραγωγών - πωλητών λαϊκών 

αγορών. 

 

20.Λήψη απόφασης περί σύνδεσης νέας παροχής ρεύµατος σε αντλιοστάσιο στον  

οικισµό Χορευτού της ∆.Κ. Ζαγοράς.  

 

 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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