
 

      

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 24/11/2016     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 10273 

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   17ης  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 29η   Νοεµβρίου   2016, 

ηµέρα Τρίτη  και ώρα 18:30 στην  17η  Τακτική    Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε 

τα παρακάτω θέµατα :  

 

1.Έκδοση ψηφίσµατος για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, 

Κωνσταντίνου (Κωστή) Στεφανόπουλου. 

 

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής  ή µη τελών για το έτος 2017. 

 

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί µεταβολής ή µη σχολικών µονάδων Α/θµιας & Β/θµιας 

Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

4. Έγκριση Ισολογισµού  χρήσης , Αποτελεσµάτων  & ∆ιάθεση Αποτελεσµάτων οικ. έτους 2015 

της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ. 

 

5.Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών & Αµφισβητήσεων του 

∆ήµου. 
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6. Έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 Κληροδοτήµατος Χριστοπούλου. 

 

7.Λήψη απόφασης περί δηµοπράτησης δηµοτικού ελαιοπεριβόλου στην Γατζέα. 

 

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ένταξης και συµµετοχής του ∆ήµου στην νέα Πράξη : « 

Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση » µε κωδικό ΟΠΣ 5002212. 

 

9.Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των 

σχολείων Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου . 

 

10.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. 34/2016 απόφασης του Συµβουλίου της ∆.Κ. Ζαγοράς σχετικά 

µε αίτηση κ. Μαργέλου Μαριελένης. 

 

11.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. 37/2016 απόφασης του Συµβουλίου της ∆.Κ. Ζαγοράς σχετικά 

µε αίτηση κ. Γεωργούδη ∆ηµήτριου.. 

 

12.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση κ. Σουλδάτου Απόστολου του ∆ηµητρίου 

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

διατηρεί στον οικισµό Αγίου Ιωάννη , κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 9618/14-11-2016  

εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος  του ∆ήµου µας.   

 

13.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση κ. Βόντζου Αικατερίνης  ,για έκδοση 

αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων και παράταση αυτής, για το κατάστηµα  που διατηρεί 

στην Τοπική Κοινότητα Μούρεσι , κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 9619/14-11-2016  εισηγήσεως 

του αρµόδιου τµήµατος  του ∆ήµου µας.   

 

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

αγορών. 

 

15.Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού επ΄ονόµατι κ. Καµήτσου Ευάγγελου, κατόπιν 

εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου. 

 

16.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 7251/26-08-2016 αιτήσεως κ. Αθανασόπουλου 

∆ηµήτριου. 

 
 

                                                                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

                                                     

      ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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