
 

      

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 19/02/2016     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 1490 

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   2ης  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 23η   

Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Τρίτη   και ώρα 18:00 µ.µ.  στην  2η  Τακτική    

Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :  

 

1. Αναµόρφωση (1η) προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2016 και 

τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος . 

 

2.Περί προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ΠΕ & ΤΕ για το έτος 

2016,σύµφωνα  µε την εγκύκλιο  4 του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης . 
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3.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί µεταβολής ή µη σχολικών µονάδων Α/θµιας & 

Β/θµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017. 

 

4.Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έργο:           

« Κατασκευή Κλειστού Γυµναστηρίου Ζαγοράς». 

 

5.Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 224/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: 

«Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου µε το 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας για την υλοποίηση ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο 

"∆ιερεύνηση προβληµάτων αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου», ως προς τα συµβαλλόµενα µέλη κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 

3693/223219 ακύρωσης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

6.Λήψη απόφασης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 

ανταλλακτικών, ελαστικών και επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου 

προϋπολογισµού 73.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

7.Γνωµοδότηση για  κατ΄εξαίρεση καθορισµό γραµµής δόµησης σύµφωνα µε το άρθρο 

6, παρ. 7 του Π.∆. 24/31.05.1985. 

 

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μπρίκα Απόστολου σχετικά µε κοπή 

πλατάνων στην Τ.Κ. Μακρυράχης . 

 

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ρετζούλη – Νικολάου Όλγας µε την 

οποία ζητά µείωση ενοικίου δηµοτικού καταστήµατος κατά 20%. 

 

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθαρισµού οικοπέδου ξενοδοχείου ΑΛΟΗ στον 

οικισµό Αγίου Ιωάννη. 

 

11.Λήψη απόφασης περί µεταβίβασης αυτοκινήτων του πρώην ∆ήµου Ζαγοράς και του 

πρώην ∆ήµου Μουρεσίου στον ∆ήµο Ζαγοράς- Μουρεσίου. 

 

12.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 1502/19-02-2016  αιτήσεως του Αθλητικού 

Οµίλου Ζαγοράς «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ». 

 

13.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 1314/2016 επιστολής του 

Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς µε θέµα: « Συµµετοχή του ∆ήµου Ζαγοράς – 
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Μουρεσίου στις δράσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αγροτικού 

Συνεταιρισµού Ζαγοράς». 

 

14. Ενηµέρωση επί της µε αριθµ. πρωτ. 1396/16-02-2016 αιτήσεως του κ. Αγγέλικα 

∆ηµήτριου. 

 

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

αγορών. 

 

16.Έγκριση Σχεδίου Αειφόρου ∆ράσης & Ενέργειας (Σ.∆.Α.Ε.) του ∆ήµου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου στο πλαίσιο του συµφώνου των ∆ηµάρχων. 

 

17.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Τσέλιου ∆έσποινας του Ανδρέα περί 

διαγραφής ποσού που αφορά Τ.Α.Π.  

 

18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:                   

« Ασφαλτόστρωση ∆ηµοτικών Οδών ∆.Ε. Μουρεσίου». 

 

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :                 

« Εσωτερική οδοποιία ∆.Ε. Μουρεσίου». 

 

20.Έγκριση προϋπολογισµού  οικ. έτους 2016 Κωλέττειου Κληροδοτήµατος. 

 

21.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν επ’ ονόµατι 

της κ. Κόκκολα Ναταλίας.  

 

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

ορίων ∆ήµου. 

 

23.Κατανοµή χρηµατοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων 

Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου . 

                                  

                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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