
 

      

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 14/10/2016     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 8714 

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   14ης  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 19η   

Οκτωβρίου  2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00στην  14η  Τακτική    Συνεδρίαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :  

 

1.Αναµόρφωση (5η) προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2016 . 

 

2.Έγκριση 2ου Τριµήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

3.Έγκριση 3ου Τριµήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

4.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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5.Συζήτηση επί του υπ΄αριθµ. πρωτ. 7614/13-09-016 εγγράφου της κ. Τσουκνίδα 

Βασιλικής. 

 

6. Λήψη απόφασης περί κατανοµής ΣΑΤΑ  
 

7.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. 25/2016 απόφασης του Συµβουλίου της ∆.Κ. Ζαγοράς 

σχετικά µε λειτουργία των δηµόσιων αφοδευτηρίων ∆.Κ. Ζαγοράς. 

 

8.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. 26/2016 απόφασης του Συµβουλίου της ∆.Κ. Ζαγοράς 

σχετικά µε περίφραξη χώρου γύρωθεν του Τουριστικού Περιπτέρου συνοικίας Αγίου 

Γεωργίου  Ζαγοράς. 

 

9.Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χιώτη ∆ηµήτριου – 

Μαρίνου από επιτροπές στις οποίες συµµετέχει κατόπιν ανεξαρτητοποίησής του. 

 

10.Τροποποίηση της 195/2016 Α.∆.Σ. µε θέµα « Λήψη απόφασης περί ορισµού 

υπολόγου – διαχειριστή για την ηλεκτρονική ταµειακή διαχείριση του έργου: ‘’ 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆ήµου Μουρεσίου’’ » 

 

11.Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου σε τουριστικές 

εκθέσεις . 

 

12.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκ νέου δηµοπράτηση δηµοτικού ακινήτου στον 

οικισµό Αγίου Ιωάννη, κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 8504/10-10-2016 εισήγησης του 

Γραφείου Προσόδων του ∆ήµου. 

 

13.Λήψη απόφασης περί προέγκρισης  δαπανών εκδηλώσεων. 

 

14. Λήψη απόφασης περί µετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. Πουρίου. 

 

15. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση δέκτη ηλεκτροφωτισµού στον οικισµό Άγιοι 

Σαράντα .  

 

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: « 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
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17.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου  «∆ΙΑΝΟΙΞΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ» 

 

18.Έγκριση ΑΠΕ των έργων του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου που µεταφέρονται ως 

συνεχιζόµενες πράξεις από τον Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013 στο µέτρο 19 του Π.Α.Α. 

2014-2020. 

 

19.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση κ. Μήτσιου Νίκης του 

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

για το κατάστηµα  που διατηρεί στον οικισµό Αγίου Ιωάννη , κατόπιν της υπ΄αριθµ. 

πρωτ. 8603/10-10-2016 εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος  του ∆ήµου µας.   

  

20.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση  προέγκρισης άδειας 

λειτουργίας για το κατάστηµα της κ. Ανδιάκαινας Ευγενίας του ∆ηµητρίου το οποίο θα 

λειτουργήσει ως  ΄΄ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΄΄ στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας  του ∆ήµου µας, κατόπιν 

της υπ΄αριθµ. πρωτ. 8305/10-10-2016 εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος  του ∆ήµου 

µας.   

 

21.Λήψη απόφασης για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών – πωλητών λαϊκών 

αγορών. 

 

22.Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού επ΄ονόµατι κ. ∆ηµητρούλια Ξανθίπης- 

Βαλασία του Σταύρου  ,κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 8713/14/10/2016 εισηγήσεως του 

αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου. 

 

23.Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού επ΄ονόµατι κ. Παπαχρήστου Χρήστου 

,κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 8416/05-09-2016  εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος 

του ∆ήµου. 

 

24.Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού επ΄ονόµατι Τάσιου Μαρίνα & ΣΙΑ Ε.Ε.  

,κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 8428/05-10-2016  εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος 

του ∆ήµου. 

 

 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

                                                     

      ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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