
 

      

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 04/08/2016     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 6618 

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   10ης  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 9η   

Αυγούστου  2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:30  στην  10η  Τακτική  Συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε  τα παρακάτω θέµατα: 

  

1.Ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου σε 

επίτιµο δηµότη ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

2.Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηµατοδότησης ήδη 

συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου Ν. Βόλου  µε το Τ.Π. και 

∆ανείων, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014. 
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3.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναχρηµατοδότησης δανείων από την Τράπεζα 

Πειραιώς. 

 

4.Έγκριση µελέτης - τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια καυσίµων κίνησης, 

θέρµανσης και λιπαντικών για την χρονική περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2017 για 

την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και των Νοµικών Προσώπων 

του, προϋπολογισθείσας δαπάνης µε το Φ.Π.Α. 241.869,91€, ήτοι ποσού 195.056,38€, 

µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύνδεσης µε την COSMOTE δύο καρτοκινητών 

για την ηλεκτρονική παρακολούθηση  δεξαµενών ύδρευσης. 

 

6.Λήψη απόφασης περί σύνδεσης internet  στην Τ.Κ. Πουρίου στην γραµµή 

2426022160. 

 

7.Προέγκριση δαπανών εκδηλώσεων. 

 

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. 8/2016 απόφασης του Συµβουλίου 

της Τ.Κ.Μούρεσι σχετικά µε αίτηση κ. Ιατρίδη Σταύρου. 

 

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. 9/2016 απόφασης του Συµβουλίου 

της Τ.Κ.Αγίου ∆ηµητρίου  σχετικά µε αποκατάσταση στάσης στη θέση « Κιόσκι». 

 

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

αγορών. 

 

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

ορίων ∆ήµου. 

 

12.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 5626/30-06-2016  αιτήσεως 

κ. Κοτρώτσου Γεώργιου  µε την οποία ζητά να του εγκριθεί η κοπή επικίνδυνων κλώνων 

πλατάνων στην Τ.Κ. Μακρυράχης. 

 

13.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε παράταση µισθωτηρίου ελαιοπεριβόλου  

κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 6287/22-07-2016 εισηγήσεως του αρµόδιου Τµήµατος του 

∆ήµου. 
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14.Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού επ΄ονόµατι κ. ELISABET SANDELCIN-

KONTOS  ,κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 6288/22-07-2016  εισηγήσεως του αρµόδιου 

τµήµατος του ∆ήµου. 

 

15.Λήψη απόφασης σχετικά µε διαγραφή παροχών και τελών ύδρευσης κατόπιν 

εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου. 

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                             
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