
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 28/07/2017     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 7712 
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   10ης  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 3η   
Αυγούστου  2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 20:00  στην  10η  Τακτική   Συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα:  
 
 
1.Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου στο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του 
Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων για αντικατάσταση φωτισµού» και εξουσιοδότηση 
∆ηµάρχου και του αναπληρωτή του, προκειµένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες και στην υπογραφή των απαιτούµενων εγγράφων, σύµφωνα µε εισήγηση του 
αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου. 
 
 
2.Έγκριση της µελέτης του έργου µε τίτλο: « ∆ιαµόρφωση χώρου και κατασκευή γηπέδου 
ποδοσφαίρου 5χ5 – Αθλητικός Χώρος «ΚΩΛΕΤΗ» ∆.Κ. Ζαγοράς. 
 
3.Έγκριση της µελέτης του έργου µε τίτλο: « ∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου 
στη συνοικία « Σωτήρος» ∆.Κ. Ζαγοράς. 
 
 
4.Έγκριση της µελέτης του έργου µε τίτλο: « Εσωτερική Οδοποιία ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου». 
 
 
5.Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την εκτέλεση της 
Πράξης: «Ωρίµανση έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου». 
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6.Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε το ∆ήµο Ρήγα Φεραίου για την εκτέλεση της 
Πράξης: « Προµήθεια συστηµάτων θέρµανσης και φωτιστικών σωµάτων για την 
ενεργειακή , αισθητική και κτιριολογική αναβάθµιση των σχολικών κτιρίων και των 
υπαίθριων χώρων αυτών, του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου». 
 
7.Συζήτηση και λήψη απόφασης µε θέµα: « αποδοχή απόφασης της Εταιρίας Ανάπτυξης 
Πηλίου Α.Ε. ( Ε.Α.Π.  Α.Ε.) – Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α., περί µεταβίβασης µετοχών από 
Αγροτικό Συνεταιρισµό Ξουριχτίου, σύµφωνα µε εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου. 
 
8.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκπροσώπησης του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου , 
στην  Εταιρία  Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. ( Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. , κατόπιν 
εισηγήσεως του κ. ∆ηµάρχου. 
 
9.Λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών του υπό αγορά µηχανήµατος 
έργου από το ελεύθερο εµπόριο, κατόπιν εισηγήσεως του αρµόδιου Τµήµατος του 
∆ήµου. 
 
10.Λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των υπό αγορά φορτηγών 
οχηµάτων από το ελεύθερο εµπόριο, κατόπιν εισηγήσεως του αρµόδιου Τµήµατος του 
∆ήµου. 
 
 
11.Περί αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(∆.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)», µε ιδία µέσα. 
 
 
12.Περί αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ)», µε ιδία µέσα. 
 
 
13.Περί αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ - 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (∆.Ε. Μουρεσίου)», µε ιδία µέσα. 
 
 
14.Περί αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ - 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (∆.Ε. Ζαγοράς)», µε ιδία µέσα. 
 
 
15.Περί αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ - ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», µε ιδία µέσα. 
 
 
16.Περί αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΥΛΑΚΩΝ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», µε ιδία µέσα. 
 
 
17.Περί αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΥΛΑΚΩΝ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», µε ιδία µέσα. 
 
 
18.Περί αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», µε ιδία µέσα. 
 
 
19.Περί αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», µε ιδία µέσα. 
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20.Περί αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ - Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», µε ιδία µέσα. 
 
 
21.Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής της µουσικοθεατρικής 
παράστασης µε τίτλο: « Όνειρο Καλοκαιρινής Νύκτας» σύµφωνα µε την παρ. 5 του 
άρθρου 200 του Ν. 4412/2016», κατόπιν εισηγήσεως της Ταµία του ∆ήµου. 
 

22.Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των  εργασιών µε 

τίτλο: « Καθαρισµός Αγροτικού ∆ικτύου». 

 

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των  εργασιών 

µε τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικού πίνακα και αρδευτικού συστήµατος  στον 

Άγιο  ∆ηµήτριο & Άγιο Ιωάννη». 

 

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των  εργασιών 

µε τίτλο: « Αποχιονισµός ∆ηµοτικών Οδών ∆.Ε. Ζαγοράς – Τ.Κ. Πουρίου». 

 

25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των  εργασιών 

µε τίτλο: « Αποχιονισµός ∆ηµοτικών Οδών ∆.Ε. Μουρεσίου – Τ.Κ. Ξουριχτίου». 

 

26.Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των  εργασιών µε 

τίτλο: « Αποχιονισµός ∆ηµοτικών Οδών ∆.Ε. Μουρεσίου – Τ.Κ. Ανηλίου». 

 

27.Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των  εργασιών µε 

τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆.Ε. Μουρεσίου». 

 

28.Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των  εργασιών µε 

τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆.Ε. Ζαγοράς ». 

 

29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των  εργασιών 

µε τίτλο: « Εργασίες συντήρησης ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Ζαγοράς». 

 

30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των  εργασιών 

µε τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Ζαγοράς». 

 

31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των  εργασιών 

µε τίτλο: « Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (255/2017 Απόφαση 

∆ηµάρχου)».  
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32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των  εργασιών 

µε τίτλο: « Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (285/2017 Απόφαση 

∆ηµάρχου)».  

 

33.Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των  εργασιών µε 

τίτλο: « Αποκατάσταση αγωγών ύδρευσης ∆.Ε. Ζαγοράς» .  

 

34.Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής του έργου :«Μονοπάτια ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου». 

 

35.Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών  

µε τίτλο: « Χηµικός και µικροβιολογικός έλεγχος του πόσιµου νερού των ∆ηµοτικών 

Ενοτήτων Ζαγοράς & Μουρεσίου» .  

 

36.Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής υπηρεσιών  µε 

τίτλο: « Συντήρηση ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Μουρεσίου».  

 

 37.Προέγκριση δαπανών για την συµµετοχή του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου στο 

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017. 

 

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

αγορών. 

 

39.Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης επ΄ονόµατι κ. Αλτίνη Παναγιώτη 

του Ευσταθίου  κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 7648/28-07-2017  εισηγήσεως  στου 

αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου. 

 
 
 

                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                            
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