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Θέµα

Λήψη απόφασης περί
ορισμού δικηγόρου για
υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Λήψη απόφασης περί
έγκρισης Ισολογισμού έτους
2016.

Λήψη απόφασης περί
προμήθειας ειδικού
εξοπλισμού υποβοήθησης
Α.Μ.Ε.Α.

Λήψη απόφασης σχετικά με
μελλοντικές δράσεις της
Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Εισηγητής

Ρεπανίδης
Βασίλειος

Ρεπανίδης
Βασίλειος

Ρεπανίδης
Βασίλειος

Ρεπανίδης
Βασίλειος

Περίληψη Απόφασης

α./ Να παρασταθεί ο δικηγόρος Σκαλίµης
Γεώργιος ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου
Λάρισας στην δικάσιµο της 22ας -09-2017 κατά
τη συζήτηση της από 14/09/2016 και αριθµό
κατάθεσης πρωτοδικείου 115/2016 και αριθµό
κατάθεσης για προσδιορισµό στο εφετείο της
599/2016 έφεσης του Ιωάννου Λεονταρή του
Ευαγγέλου κάτοικου Τσαγκαράδας του ∆ήµου
Ζαγοράς Μουρεσίου, κατά της υπ. αριθµ. 7/2016
οριστικής εργατικής απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου
Βόλου
καθώς
και
της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Ζαγοράς
Μουρεσίου µε διακριτικό τίτλο ¨Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.¨.
1./ Το ∆.Σ. εγκρίνει τον Ισολογισµό της 31-12-2016
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Ζαγοράς
Μουρεσίου ( Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.) χρήσης 1/1/201631/12/2016 µε το γενικό σύνολο Ενεργητικού να
ανέρχεται στο ποσό των 215.227,25 ευρώ και γενικό
Σύνολο Παθητικού στο ποσό των 215.227,25 ευρώ
όπως αυτός παρουσιάστηκε στην παραπάνω εισήγηση
2./ H παρούσα απόφαση να σταλεί για έγκριση από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο

Αριθµός
απόφ.
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1./ Προτείνει στον ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου να
προβεί στην αγορά δυο πλωτών ειδικών αµαξιδίων
και αντιστοίχων ελαστικών διαδρόµων που θα
τοποθετηθούν στις παραλίες του Χορευτού και του
Αγίου Ιωάννη για το καλοκαίρι του 2018 προκειµένου
να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση των ατόµων µε
αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.)
2./ Να γίνει εισήγηση προς τον ∆ήµο και την
οικονοµική Επιτροπή για να δηµιουργηθεί στον νέο
προϋπολογισµό του ∆ήµου Κ.Α. και να δεσµευτεί το
ανάλογο χρηµατικό ποσό.
3./ Η Παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί προς το
Δημοτικό Συμβούλιο.
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Την σύσταση τριµελούς επιτροπής η οποία θα
αποτελείται από την Αντιπρόεδρο της Κοινωφελούς
Επιχείρησης κα Τζωρτζίνα Χριστοδούλου καθώς και
από τα Μέλη Προκόπη Ελένη και Κατσιφό Απόστολο
και θα έχει ως στόχο τον προγραµµατισµό
ενηµερωτικών οµιλιών και στις δύο δηµοτικές
ενότητες του ∆ήµου µας.
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Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Ρεπανίδης Βασίλειος

