
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 17/05/2017     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 4974 
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   6ης  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 22η   Μαΐου   
2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:30  στην  6η  Τακτική    Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :  
 
 
1.Αναµόρφωση (3η) Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 . 

 

2 Έγκριση 1ου Τριµήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 του ∆ήµου 

Ζαγοράς– Μουρεσίου. 

 

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

∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

4.Έγκριση προϋπολογισµού 2017 Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

5.Έγκριση προϋπολογισµού 2017 Σχολικής Επιτροπής Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

6.Λήψη απόφασης για πρόσληψη Προσωπικού µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 

του Ν. 3584/2007. 
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7.Kατανοµή χρηµατοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων 

Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ( Β΄Κατανοµή). 

 

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μητρόπουλου Νικόλαου σχετικά µε 

αποκατάσταση δρόµου στην περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας Τσαγκαράδας. 

 

9.Αποδοχή και κατανοµή ποσού που αφορά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας . 

 

10.Λήψη απόφασης περί κατανοµής χρηµατοδότησης (υπόλοιπο επιχορήγησης έτους 

2016), για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεοµηνίες (ΣΑΕ 055). 

 

11.Έγκριση παράτασης προθεσµίας έργου : « Έργα Οδοποιίας ∆.Ε. Μουρεσίου». 

 

12.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : « 

Αποκατάσταση Κρηνών ∆.Ε. Μουρεσίου». 

 

13.Λήψη απόφασης περί προέγκρισης  δαπανών πολιτιστικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων  του ∆ήµου. 

 

14.Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης στο Γυµνάσιο – Λύκειο Ζαγοράς 

κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4697/15-05-2017 εισηγήσεως  στου αρµόδιου τµήµατος του 

∆ήµου. 

 

15.Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών & Αµφισβητήσεων 

του ∆ήµου. 

 

16. Λήψη απόφασης για την εκ νέου δηµοπράτηση ή την απευθείας ανάθεση δηµοτικού 

ελαιοπεριβόλου στην θέση «Κουκουναριά» της Τ.Κ. Μούρεσι κατόπιν δύο άγονων 

διαγωνισµών. 

 

17. Λήψη απόφασης για την εκ νέου δηµοπράτηση ή την απευθείας ανάθεση δηµοτικού 

ελαιοπεριβόλου στην θέση «Βαµβακιά» της Τ.Κ. Μούρεσι κατόπιν δύο άγονων 

διαγωνισµών. 

 

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

αγορών. 
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19.Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης επ΄ονόµατι Χρηστάκη Στυλιανού 

κατόπιν εισηγήσεως  στου αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου. 

 

20.Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών άρδευσης  επ΄ονόµατι Γεωργούδη Μαρίας – 

Νικ. Συζ. ∆ηµ. Γεωργίου, κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4828/16-05-2017 εισηγήσεως  

στου αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου. 

 

21.Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης επ΄ονόµατι Παναγιώτου Χρήστου   

του Νικ. κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4829/16-05-2017 εισηγήσεως  στου αρµόδιου 

τµήµατος του ∆ήµου. 

 

22.Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης επ΄ονόµατι Γεωργούδη Σοφίας  του 

Γεώργιου κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4830/16-05-2017 εισηγήσεως  στου αρµόδιου 

τµήµατος του ∆ήµου. 

 

 

 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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