
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 21/01/2016     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 403 
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/. Προϊστάµενο ∆ιοικητικών & 

                                                                    Οικονοµικών Υπηρεσιών  
              5/. Λογιστήριο ∆ήµου  
              Ζαγοράς – Μουρεσίου 

                                                                    6/. Τεχνική Υπηρεσία  
                                                                    ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου  

 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση   1ης  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 25η   
Ιανουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 17:00 µ.µ.  στην  1η  Τακτική    Συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :  
 
 
1.Έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των αγροτών. 
 
2. Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου σε πρόγραµµα αναχρηµατοδότησης 
∆ανείων του Τ.Π.& ∆. 
 
3.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. 

 
4. Λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε ηµεροµίσθιο κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007. 
 
 
5. Συγκρότηση των προβλεπόµενων επιτροπών για το έτος 2016. 
 
 
6.Λήψη απόφασης για συνδροµή του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου σε  έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα για το έτος 2016. 
 
 
7. Έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.  
 
 

ΑΔΑ: 6518ΩΡΚ-ΡΡΩ



 
8.Αποδοχή ποσού που αφορά ΣΑΤΑ 2015. 

 

9. Λήψη απόφασης σχετικά µε δηµοπράτηση τµήµατος οικοπέδου στον οικισµό Παπά 

Νερό Τ.Κ. Μουρεσίου. 

 

10. Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης εργασιών καθαρισµού  αγροτικών και 

δασικών  οδών µε ιδία µέσα του ∆ήµου. 

 

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :  

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. 

 

12.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Υ∆ΡΕΥΣΗ 

∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ. 

 

13.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. 

 

14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚ. ΖΑΓΟΡΑΣ. 

 

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συµµετοχή στο Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας  2016 

κατόπιν του υπ΄αριθµ. πρωτ. 364/11/01/2015 εγγράφου της ∆/νσης Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

 
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της  ΚοινΣΕπ Ζαγοριανά Καράβια. 
 
 
17.Λήψη απόφασης περί έγκρισης  µετακίνησης ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχων εκτός 

ορίων ∆ήµου. 

 

18.Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου στην τουριστική έκθεση στο Τελ Αβίβ. 

 
Σε περίπτωση αδυναµίας πραγµατοποίησης της συνεδρίασης λόγω χιονόπτωσης , αυτή 

θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, την ίδια ώρα και µε τα ίδια θέµατα 

ηµερήσιας διάταξης. 

                                           
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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