
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 01/09/2017     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ:9047  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ -  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                     
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              
       

ΠΡΟΣ:  1/. Τον Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου  
  2/.Τους Δημοτικούς Συμβούλους 
  3/. Προέδρους Δημοτικής 
  & Τοπικών Κοινοτήτων 

              Όπως πίνακας αποδεκτών  
              4/. Προϊστάμενους Δήμου                                                               
              5/. Λογιστήριο Δήμου  
              Ζαγοράς – Μουρεσίου 

                                                                    6/. Τεχνική Υπηρεσία  
                                                                    Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου  

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση   11ης  Τακτικής Συνεδρίασης  οικ. έτους 2017 του  

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου .   
   
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 5η   
Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  20:30   στην  11η  Τακτική   Συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:  
 
 
1.Αναμόρφωση (4η) Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 . 

 
2. Έγκριση 2ου Τριμήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου 

Ζαγοράς– Μουρεσίου. 

 

3.Λήψη απόφασης για την τμηματική υλοποίηση κάλυψης των εγκεκριμένων θέσεων 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα. 

 

4.Περί καθορισμού ειδικότητας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για 

αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη 

δαπάνης  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους βάσει της 27/18-02-2017 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 

με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2017. 
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5.Λήψη απόφασης για πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με 

διάρκεια σύμβασης δύο (2) μήνες κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 

3854/2007. 

 

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7964/07-08-2017 αιτήσεως του 

κ. Μπασματζίδη Νικόλαου , με την οποία ζητά μείωση μισθώματος 20%  για το Κάμπινγκ 

Παπά Νερό στον οικισμό Αγίου Ιωάννη. 

 

7. Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού που αφορά χρηματοδότηση για 

επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. 

 

8.Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2263/15-03-2017 αιτήσεως των κ. Δημήτριου 

Σουλτάνη και Γλυκερίας Σουλτάνη, με θέμα: επισκευή δημοτικού δρόμου στη θέση 

Αζαπάτες της Τ.Κ. Μούρεσι. 

 

9. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8272/11-08-2017 αιτήσεως κ. Τασίδη Γεώργιου . 

 

10. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 162/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8884/30-08-2017 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του 

Δήμου.  

 

11.Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης από το Ίδρυμα  "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ", 

σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 7015/07.03.2017 έγγραφό του. 

 

12.Λήψη απόφασης για παραχώρηση στην "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." του γραφείου στην 

Τ.Κ. Ανηλίου , από 15.10.2017 και για τρεισήμισι χρόνια περίπου, για τις ανάγκες 

κτηματογράφησης της περιοχής. 

 

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' 

ΒΑΘΜΟΥ». 

 

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 8232/10-08-2017 πρωτοκόλλου 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών 

εργασιών και των αναγκαίων ανταλλακτικών του οχήματος ΚΗΟ 9363. 
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15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 8235/10-08-2017 πρωτοκόλλου 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών 

εργασιών και των αναγκαίων ανταλλακτικών του οχήματος ΚΗΥ 9252. 

 

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 8237/10-08-2017 πρωτοκόλλου 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών 

εργασιών και των αναγκαίων ανταλλακτικών του οχήματος ΚΗΥ 9246. 

 

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 8236/10-08-2017 πρωτοκόλλου 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών 

εργασιών και των αναγκαίων ανταλλακτικών του οχήματος ΚΗΙ 8492. 

 

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 8238/10-08-2017 πρωτοκόλλου 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών 

εργασιών και των αναγκαίων ανταλλακτικών του οχήματος ΚΗΗ 3036 . 

 

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 8239/10-08-2017 πρωτοκόλλου 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών 

εργασιών και των αναγκαίων ανταλλακτικών του οχήματος ΚΗΗ 3033 . 

 

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 8409/17-08-2017 πρωτοκόλλου 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών 

εργασιών και των αναγκαίων ανταλλακτικών του οχήματος ΚΗΗ 3004. 

 

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 8410/17-08-2017 πρωτοκόλλου 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών 

εργασιών και των αναγκαίων ανταλλακτικών του οχήματος ΚΗΗ 2970. 

 

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 8411/17-08-2017 πρωτοκόλλου 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών 

εργασιών και των αναγκαίων ανταλλακτικών του οχήματος ΒΟΧ 2483. 

 

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

αγορών. 
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24.Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου στην Τ.Κ. Μακρυράχη για την διενέργεια 

μαθημάτων Βυζαντινής Μουσικής. 

 

25.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού επ΄ονόματι κ. Δασκαλόπουλου Νικόλαου,   

κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6601/03-08-2016 αίτησής του. 

 

 
 
 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            
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