
 

      

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 11/03/2016     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 2184 

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   4ης  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 17η   

Μαρτίου  2016, ηµέρα Πέµπτη    και ώρα 18:30 στην  4η  Τακτική    Συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :  

 

1.Λήψη απόφασης περί προγραµµατισµού προσλήψεων για το έτος 2016 έκτακτου 

προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου  στο ∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου µε 

κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), σύµφωνα µε το 

υπ΄αριθµ. πρωτ. : οικ. 5420/22-2-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣ∆Α. 
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2.Λήψη απόφασης περί προγραµµατισµού προσλήψεων για το έτος 2016 έκτακτου 

προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου  στο ∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου µε κάλυψη 

της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), σύµφωνα µε το 

υπ΄αριθµ. πρωτ. : οικ. 5420/22-2-2016 έγγραφο του ΥΠΕΣ∆Α. 

 

3.Λήψη απόφασης περί προγραµµατισµού προσλήψεων για το έτος 2016 έκτακτου 

προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα  στο 

∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου , σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. : οικ. 5420/22-2-2016 

έγγραφο του ΥΠΕΣ∆Α. 

 

4. Λήψη απόφασης για το β΄ στάδιο της αναχρηµατοδότησης των δανείων από το Τ.Π.& 

∆ανείων. 

 

5.Λήψη απόφασης περί καθορισµού αρδευτικής περιόδου, αριθµού θέσεων 

υδρονοµέων και τοµέα για κάθε θέση. 

 

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο ξύλευσης για την κάλυψη των ατοµικών 

αναγκών των κατοίκων . 

 

7.Έγκριση 4ου Τριµήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

8. Σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας µε Περιφέρεια Θεσσαλίας για την εκτέλεση του 

έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 500,00 Μ3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

«ΑΘΩΝΑΣ» ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ∆ΡΑΚΟΣΠΗΛΙΑ ∆.Κ. 

ΖΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ" 

 

9. Σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας µε Περιφέρεια Θεσσαλίας για την εκτέλεση του 

έργου: "Υ∆ΡΕΥΣΗ ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΡΕΥΤΟ)" 

 

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 142/11-01-2016 αιτήσεως κ. 

Αληδροµίτη Απόστολου , σχετικά µε οφειλή του προς τον ∆ήµο.  

 

11. Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 3339/28-04-2015 αιτήσεως κ. Γκαγιάννη και 

λοιπών σχετικά µε δηµοτικό καλντερίµι στην ∆.Κ. Ζαγοράς.  

 

12. Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 1300/11-02-2016 αιτήσεως κ. Μάρτζου 

Χριστόδουλου. 
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13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 801/03-02-2016  αιτήσεως 

κ. Γραµµένου Αγλαϊας του Αριστοτέλη, µε την οποία ζητά ανανέωση άδειας υπαίθριου 

στάσιµου εµπορίου . 

 

14. Ενηµέρωση των συµµετοχών του ∆ήµου στις ∆ιεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις 2016. 

 

15. Τροποποίηση της µε αριθµό 216.2015  απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 

θέµα ΄΄ Λύση της Κοινοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία « Κέντρο Άτυπης 

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Κοινότητας Ζαγοράς ΄΄ κατόπιν του 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 3824/229111/2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

 

16. Ορισµός Ορκωτών Λογιστών ως εκκαθαριστών για την λύση και εκκαθάριση του 

Κ.Ε.Κ. Κοινότητας Ζαγοράς , κατόπιν του υπ΄αριθµ. πρωτ. 3824/229111/2015 έγγραφο 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

 

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 1707/26-02-2016 αιτήσεως 

κ. Θεοχάρη Βύρωνα µε την οποία ζητά διαγραφή τελών ύδρευσης. 

 

18.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού , επ΄ονόµατι Μώρου Κληρ. 

Κων/νου & Μώρου Ελένης , για ακίνητο το οποίο δώρισαν στον ∆ήµο µας  , κατόπιν 

εισηγήσεως του αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου. 

 

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού το οποίο αφορά λογαριασµό 

ύδρευσης , επ΄ονόµατι κ. Τάσιου Αντώνιου του Χαράλαµπου , κατόπιν εισηγήσεως του 

αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου. 

 

20. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτων καταβληθέν επ΄ονόµατι κ. 

κ. Goregues – Tchenichena Antonia Francetatiana Louis, κατόπιν εισηγήσεως του 

αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου. 

 

21. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτων καταβληθέν επ΄ονόµατι κ. 

Μαργαρίτη Χαρίλαου του Αθανασίου, κατόπιν εισηγήσεως του αρµόδιου Τµήµατος του 

∆ήµου. 

 

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

αγορών. 
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23.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση  προέγκρισης άδειας 

λειτουργίας για το κατάστηµα της κ. Θέου Ουρανίας στον οικισµό Άγιοι Σαράντα της 

Τ.Κ. Μακρυράχης του ∆ήµου µας. 

 

24.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση  προέγκρισης άδειας 

λειτουργίας για το κατάστηµα της κ. Βασιλικής Τσουκνίδα το οποίο θα λειτουργήσει ως 

΄΄ Παντοπωλείο΄΄ στον οικισµό Αγίου Ιωάννη της Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου του ∆ήµου µας. 

 

 

 

                                 

                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                             
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