
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 22/06/2017     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 6420 
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   7ης  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 29η   
Ιουνίου   2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 20:00  στην  7η  Τακτική    Συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :  
 
 
1.Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια καυσίµων. 
 
2.Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
φωτιστικών LED. 
 
3.Έγκριση µελέτης µε τίτλο: « Προµήθεια φωτιστικών LED». 
 
4.Λήψη απόφασης για αγορά φορτηγών οχηµάτων από το ελεύθερο εµπόριο. 

 

5. Λήψη απόφασης για αγορά µηχανήµατος έργου  από το ελεύθερο εµπόριο. 

 
6.Ορισµός Μελών του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου . 
 

 
7.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ( ∆Ε Μουρεσίου)» στον ΚΑ: 20-6279.02, ποσού 
22.738,56 ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
 
8. Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ( ∆Ε Ζαγοράς)» στον ΚΑ: 20-6279.02, ποσού 
22.738,56 ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
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9.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(∆.Ε. Μουρεσίου)» 
στον ΚΑ: 20-6279.05, ποσού 10.000,00 ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών 
µε ιδία µέσα. 
 
10.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(∆.Ε. Ζαγοράς) » 
στον ΚΑ: 20-6279.05, ποσού 10.000,00 ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών 
µε ιδία µέσα. 
 
11.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΑΠΟΚΛΑ∆ΩΣΗ ∆ΕΝΤΡΩΝ 
∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στον ΚΑ: 20-6279.06, ποσού 5.000,00 ευρώ, λόγω 
αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
 
12.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΠΗΓΏΝ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
στον ΚΑ: 25-6262.02, ποσού 5.000,00 ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών 
µε ιδία µέσα. 
 
13.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» στον ΚΑ: 25-6262.16, ποσού 4.500,00 ευρώ, λόγω αδυναµίας 
εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
 
14.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» στον ΚΑ: 25-6262.18, ποσού 5.500,00 
ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
 
15.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στον ΚΑ: 25-6262.19, ποσού 5.000,00 
ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
 
16.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» στον ΚΑ: 25-6262.20, ποσού 5.000,00 ευρώ, λόγω 
αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
 
17.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στον ΚΑ: 25-6262.21, ποσού 5.000,00 ευρώ, λόγω 
αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
 
18.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» στον ΚΑ: 25-6262.22, ποσού 5.000,00 ευρώ, λόγω 
αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
 
19.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στον ΚΑ: 25-6262.23, ποσού 5.000,00 ευρώ, λόγω 
αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
 
20.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ - ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» στον 
ΚΑ: 25-6262.24, ποσού 13.708,00 ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε 
ιδία µέσα. 
 
21.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» στον ΚΑ: 25-6262.27, ποσού 
10.000,00 ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
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22.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στον ΚΑ: 25-6262.28, ποσού 5.000,00 ευρώ, λόγω 
αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
 
23.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» στον ΚΑ: 25-7336.19, ποσού 6.000,00 ευρώ, 
λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
 
24.Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στον ΚΑ: 25-7336.46, ποσού 6.000,00 
ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών µε ιδία µέσα. 
 

25.Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ( ∆Ε Μουρεσίου)»  
 
26. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ( ∆Ε Ζαγοράς)». 
 
27. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(∆.Ε. Μουρεσίου)». 
 
28. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(∆.Ε. Ζαγοράς ) ». 
 
29. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΑΠΟΚΛΑ∆ΩΣΗ ∆ΕΝΤΡΩΝ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» . 
 
30. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ 
ΠΗΓΏΝ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ». 
 
31. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» . 
 
32. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» . 
 
33. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ». 
 
34. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» . 
 
35. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» . 
 
36. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» . 
 
37. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» . 
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38. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ - 
ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ». 
 
39. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΠΗΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. 
ΖΑΓΟΡΑΣ». 
 
40. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» . 
 
41. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ∆.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» . 
 
42. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση  
των εργασιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ». 
 

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

αγορών. 

 

44.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 5773/12-06-2017 εισηγήσεως του Αντιδηµάρχου 

∆.Ε. Μουρεσίου κ. Σουλδάτου Απόστολου σχετικά µε αίτηση κ. Ιατρίδη Σταύρου και 

λοιπών  κατοίκων Τ.Κ. Μούρεσι   

 

                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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