ΑΔΑ: 7Β0ΓΩΡΚ-ΠΛ7
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ζαγορά 16/06/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθµ. Πρωτ: 5261

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.06.16 14:01:24
EEST
Reason:
Location: Athens

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

8ης

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 22η
Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη

και ώρα 20:00 στην 8η Τακτική

Συνεδρίαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :

1.Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 172/2015 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
υποβολή προς έγκριση της οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας της *ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α* και έγκριση της
συµµετοχής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
της εν λόγω εταιρίας .

2.Λήψη απόφασης σχετικά µε παραγραφή οφειλών του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου,
κατόπιν εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου.
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3.Τροποποίηση της 115.2016 Α.∆.Σ. µε θέµα «Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης
2016».

4.Λήψη απόφασης για τµηµατική υλοποίηση κάλυψης των εγκεκριµένων θέσεων
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ανταποδοτικού
χαρακτήρα.

5.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4229/19-05-2016 αιτήσεως της κ. Σαµσαρέλου
Ζωής µε θέµα: παραχώρηση του ∆ηµοτικού Σχολείου Ζαγοράς για το Φεστιβάλ Πηλίου
2016 .

6.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4227/19-05-2016 αιτήσεως της κ. Σαµσαρέλου
Ζωής µε θέµα: παραχώρηση πέντε αιθουσών του Γυµνασίου και Λυκείου Ζαγοράς για
το Φεστιβάλ Πηλίου 2016 .

7.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4490/27-05-2016 αιτήσεως του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας µε θέµα: παραχώρηση χώρων του Α΄ ∆ηµοτικού Σχολείου Ζαγοράς για την
πραγµατοποίηση θερινών σχολείων.

8.Λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση της εταιρείας «ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.» για επανακαθορισµό ανταλλάγµατος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού
και επιστροφή ποσού 880,50 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέν κατόπιν της υπ΄αριθµ.
πρωτ. 4951/08-06-2016 εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου.

9.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4911/08-06-2016 αιτήσεως κ. Σταύρου Ιατρίδη και
λοιπών κατοίκων Μούρεσι .

10.Επανάληψη διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων λόγω αλλαγής ΦΠΑ και
αλλαγής υπολογισµού ποσοτήτων.

11.∆ιάλυση σύµβασης του έργου «Σήµανση Αξιοθέατων και Μνηµείων ∆ήµου Ζαγοράς
Μουρεσίου».

12.Έγκριση του ειδικού λογισµικού, το οποίο έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε
διαδικτυακή µορφή και διαθέτει βάση συλλογής δεδοµένων το οποίο συνέταξε η εταιρεία
µε διακριτικό τίτλο «NIMDA DYNAMICS Ε.Ε.» που εδρεύει στον Βόλο, οδός Σπύρου
Σπυρίδη αρ. 144Β, ΑΦΜ 998427759, ∆.Ο.Υ. Α΄ Βόλου που εκπροσωπείται νόµιµα από
τον κ. Πρόδροµο Νικολαΐδη, σύµφωνα µε την, από 21.08.2013, τροποποίηση
καταστατικού ετερόρρυθµης εταιρίας.
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13.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4787/03-06-2016 αιτήσεως
κ. Κουλουρίδα Βασιλικής

µε την οποία ζητά να της εγκριθεί η κοπή επικίνδυνων

κλώνων πλατάνων εντός της ιδιοκτησίας της στην συνοικία Μεταµόρφωσης ∆.Κ.
Ζαγοράς.

14.Σύναψη και υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας
για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Τ11Β, ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις
που αναφέρονται στην 125/2016 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ε΄ Κλιµάκιο.

15.Αποδοχή και κατανοµή ποσού που αφορά πυροπροστασία 2016.
16.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση

προέγκρισης άδειας

λειτουργίας για το κατάστηµα του Παπαδόπουλου Κυριάκου του Λάζαρου το οποίο θα
λειτουργήσει ως ΄΄ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΄΄ στην Τ.Κ. Ξουριχτίου του
∆ήµου µας.

17.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση

προέγκρισης άδειας

λειτουργίας για το κατάστηµα της κ. Φατώλια Σταµατίας του Κων/νου

το οποίο θα

λειτουργήσει ως ΄΄ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΄΄ στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας του ∆ήµου µας.

18.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση του κ. Πάνου Παύλου , για έκδοση
αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων και παράταση αυτής για το κατάστηµα που
διατηρεί στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας του ∆ήµου µας και λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» .

19.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση του κ. Πάνου Κων/νου ως νόµιµου
εκπροσώπου της «ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.» , για έκδοση
αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων και παράταση αυτής για το κατάστηµα που
διατηρεί στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας του ∆ήµου µας και λειτουργεί ως «ΤΑΒΕΡΝΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» .

20.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση του κ. Νοτάρ Κωνσταντίνου , για
έκδοση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων και παράταση αυτής για το κατάστηµα
που διατηρεί στον οικισµό Μυλοπόταµου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας του ∆ήµου µας και
λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ » .
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21.Λήψη απόφασης για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών – πωλητών λαϊκών
αγορών.

22.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτων καταβληθέν επ΄ονόµατι κ.
κ. Κωστάκη Καλλιόπης χας Παναγιώτη, κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4963/25-05-2016
εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου.

23.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν επ΄ονόµατι κ.
κ. Βαλαµοτοπούλου Φιλίτσας του Ιωάννη, κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4962/25-052016 εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου.
24.Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού επ΄ονόµατι κ. Κωνσταντά – Ζέρβα Κοσµά του
Ιωάννη , κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4961/07-06-2016

εισηγήσεως του αρµόδιου

τµήµατος του ∆ήµου.

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

26.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτων καταβληθέν επ΄ονόµατι κ.
Κουρινάκης Μανούσος , κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 4993/09-06-2016 εισηγήσεως
του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

