
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 25/01/2017     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 294 
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 ∆ήµου                                                               
              5/. Λογιστήριο ∆ήµου  
              Ζαγοράς – Μουρεσίου 

                                                                    6/. Τεχνική Υπηρεσία  
                                                                    ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου  

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση   1ης  Τακτικής    Συνεδρίασης  οικ. έτους 2017 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 30η   
Ιανουαρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:30   στην  1η  Τακτική    Συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :  
 
 
1.Λήψη απόφασης περί προγραµµατισµού προσλήψεων µόνιµου προσωπικού 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ, καθώς και τακτικού προσωπικού του 

κλάδου ∆Ε Τηλεφωνητών, στο ∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. : 

25/40703/16.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

2.Συζήτηση για το θέµα των ζηµιών  που προκλήθηκαν από την πτώση κεραυνού στο 
∆ηµοτικό Σχολείο Πουρίου. 
 

3.Συγκρότηση των προβλεπόµενων επιτροπών για το έτος 2017. 

 

4.Λήψη απόφασης για συνδροµή του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου σε  έντυπα και 

ηλεκτρονικά µέσα για το έτος 2017. 

 

5.Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης εργασιών καθαρισµού  αγροτικών και 

δασικών  οδών κ.λ.π. µε ιδία µέσα του ∆ήµου. 

 

6. Έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.  
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7. Ενηµέρωση σχετικά µε τον  προϋπολογισµό 2017 του Κωλέττειου Κληροδοτήµατος 

Ζαγοράς. 

 

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

αγορών. 

 

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συµµετοχής του ∆ήµου σε τουριστικές εκθέσεις 

εξωτερικού  έτους 2017.    

 

10.Kατανοµή χρηµατοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων 

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

 

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης  µετακίνησης ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχων εκτός 
ορίων ∆ήµου. 
 
 

12. Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού επ΄ονόµατι κ. Παναγιωτακοπούλου Ελένης , 

κατόπιν εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου.         

 

13.Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού επ΄ονόµατι κ. Σαγιέντ Κυριακούλας  , κατόπιν 

εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου.         

 

14.Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού επ΄ονόµατι κ. Μητροπούλου Αµαλίας  , 

κατόπιν εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου.    

 

15. Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού επ΄ονόµατι κ. Ρηγόπουλου Απόστολου  , 

κατόπιν εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου.                              

 
 

                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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