
 

      

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 11/04/2016     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 3154 

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 Τµηµάτων ∆ήµου  

              5/. Λογιστήριο ∆ήµου  

              Ζαγοράς – Μουρεσίου 

                                                                    6/. Τεχνική Υπηρεσία  

                                                                    ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου  

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση   5ης  Τακτικής    Συνεδρίασης  οικ. έτους 2016 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 15η   

Απριλίου  2016, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 στην  5η  Τακτική    Συνεδρίαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :  

 

1.Αναµόρφωση (2η) προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2016 και 

τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος . 

 

2.Λήψη απόφασης περί κατανοµής  ΣΑΤΑ . 

 

3. Αποδοχή και κατανοµή ποσού ύψους 80.000,00 € που αφορά ΄΄ Πρόληψη και 

αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες ΄΄ . 

 

4. Επέκταση ∆ηµοτικού Φωτισµού. 
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5. Προέγκριση δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 

6.Ανάκληση της 56/2016 Α.∆.Σ. µε θέµα: «Λήψη απόφασης περί προγραµµατισµού 

προσλήψεων για το έτος 2016 έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου  στο 

∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους (Κ.Α.Π.), σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. : οικ. 5420/22-2-2016 έγγραφο του 

ΥΠΕΣ∆Α». 

 

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 2359/17-03-2016 

αίτηση κατοίκων της Τ.Κ. Μακρυράχης µε την οποία ζητούν  διάνοιξη δρόµου στην Τ.Κ. 

Μακρυράχης. 

 

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 2822/01-04-2016 αιτήσεως κ. 

Βασιλείου Παναγιώτας µε την οποία ζητά να της εγκριθεί η κοπή επικίνδυνων κλώνων 

πλατάνων εντός της ιδιοκτησίας της στην Τ.Κ. Πουρίου. 

 

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την υπ΄αριθµ. 11/2016 απόφαση του 

Συµβουλίου της Τ.Κ. Πουρίου µε θέµα: « Συζήτηση – λήψη απόφασης για την 

αντικατάσταση δικτύου». 

 

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την υπ΄αριθµ. 7/2016 απόφαση του 

Συµβουλίου της Τ.Κ. Πουρίου µε θέµα: « Συντήρηση – αποκατάσταση κρήνης εντός της 

Τ.Κ. Πουρίου». 

 

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 2809/01-04-2016 αιτήσεως 

του Προέδρου της Τ.Κ. Πουρίου κ. Χιώτη Νικόλαου και του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. 

Χιώτη ∆ηµήτριου – Μαρίνου , σχετικά µε πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Τ.Κ. Πουρίου.        

 

12.Έγκριση απολογισµού οικ. έτους 2014 Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης . 

 

13. Έγκριση απολογισµού οικ. έτους 2015 Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης . 

 

14.Έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας 

Εκπαίδευσης. 

 

15. Έγκριση απολογισµού οικ. έτους 2014 Σχολικής Επιτροπής Β/θµιας Εκπαίδευσης . 

 

16. Έγκριση απολογισµού οικ. έτους 2015 Σχολικής Επιτροπής Β/θµιας Εκπαίδευσης . 
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17.Έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 Σχολικής Επιτροπής Β/θµιας 

Εκπαίδευσης. 

 

18.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτων καταβληθέν επ΄ονόµατι κ. 

Βασδεκά Σοφίας , κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 2019/24-03-2016 εισηγήσεως του 

προϊστάµενου του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

 

19.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτων καταβληθέν επ΄ονόµατι κ. 

Μπούρα Αναστάσιου , κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 2813/01-04-2016 εισηγήσεως του 

αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου. 

 

20.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 2530/29-03-2016 

εισηγήσεως του Γραφείου Προσόδων του ∆ήµου σχετικά µε διαγραφή τελών άρδευσης 

επ΄ονόµατι κ. Σιώρου  Γεώργιου του ∆ηµητρίου. 

 

21.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 3104/08-04-2016 

εισηγήσεως του Γραφείου Προσόδων του ∆ήµου σχετικά µε  διαγραφή τελών ύδρευσης 

επ΄ονόµατι κ. Φατώλια Νικόλαου του ∆ρόσου. 

 

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 2922/04-04-2016 

εισηγήσεως του Γραφείου Προσόδων του ∆ήµου σχετικά µε διαγραφή ποσού 

επ΄ονόµατι του κ. Χρυσοχού Ευάγγελου του Πολύµερου. 

 

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 2942/05-04-2016  

εισηγήσεως του Γραφείου Προσόδων του ∆ήµου σχετικά µε διαγραφή ποσού 

επ΄ονόµατι του κ. Καρπετόπουλου Εµµανουήλ του Αντωνίου. 

 

24.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση της κ. Χατζηευστρατίου Ελευθερίας 

, για έκδοση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων και παράταση αυτής, για το 

κατάστηµα  που διατηρεί στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας , κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 

3134/05-04-2016 εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος  του ∆ήµου µας.   

 

                       

 

                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                             
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