
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 23/02/2017     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 1605 
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 

                                                                          
 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση   2ης  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 28η   Φεβρουαρίου  2017, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00   στην  2η  Τακτική    Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα 
παρακάτω θέµατα :  
 
 
1.Αναµόρφωση (1η) Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 & τροποποίηση 

Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους 2017. 

 

2.Έγκριση 4ου Τριµήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 του ∆ήµου Ζαγοράς 

– Μουρεσίου. 

 

3.Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης για αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν 

από την λειψυδρία (ΣΑΕ 055). 

 

4. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055). 

 

5.Λήψη απόφασης περί προγραµµατισµού προσλήψεων για το έτος 2017 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. 

3948/06-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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6.Λήψη απόφασης περί προγραµµατισµού προσλήψεων για το έτος 2017 έκτακτου προσωπικού 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα  στο ∆ήµο Ζαγοράς – 

Μουρεσίου , σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. : οικ. 3948/06-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

 

7.Λήψη απόφασης για πρόσληψη Προσωπικού µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

Χρόνου διάρκειας  δύο (2) µηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007. 

 

8.Λήψη απόφασης περί καθορισµού αρδευτικής περιόδου, αριθµού θέσεων υδρονοµέων και 

τοµέα για κάθε θέση. 

 

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

των κατοίκων . 

 

10.Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων, κατόπιν της από 22-02-

2017 εισήγησης του αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου. 

 

11.Λήψη απόφασης περί µίσθωσης ακινήτου για χρήση ως δωρεάν ανοικτού πάρκινγκ & 

συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας ∆ηµοπρασίας του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου, κατόπιν 

της από 22-02-2017 εισήγησης του αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου. 

 

12.Ενηµέρωση και συζήτηση σχετικά µε την αξιοποίηση δηµοτικών ακινήτων. 

 

13.Συζήτηση και λήψη απόφασης για συµµετοχή στο Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας  2017 κατόπιν του 

υπ΄αριθµ. πρωτ. ∆.Α.Ο.Κ.: 2547/26-01-2017  εγγράφου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 

Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. 

 

14.Λήψη απόφασης για χορήγηση - ανανέωση αδειών παραγωγών - πωλητών λαϊκών αγορών. 

 

15.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση κ. Ανδριάκαινας Ευγενίας ,για έκδοση 

αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων και παράταση αυτής, για το κατάστηµα  που διατηρεί στην 

Τ.Κ. Τσαγκαράδας  , κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 465/01-02-2017  εισηγήσεως του αρµόδιου 

τµήµατος  του ∆ήµου µας.   

 

16.Συζήτηση επί της από 09-02-2017 αιτήσεως της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης « 

ΖΑΓΟΡΙΑΝΑ ΚΑΡΑΒΙΑ». 

 

17.Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. 25/2016 απόφασης του Συµβουλίου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας µε 

θέµα: «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Γεωργίου Ξενιώτη κ.λ.π». 
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18.Λήψη απόφασης περί δηµοπράτησης δηµοτικού κτιρίου στον οικισµό Αγίου Ιωάννη για την 

τοποθέτηση ΑΤΜ, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 1428/17-02-2017 εισήγηση της 

Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Μουρεσίου κ. Χριστοδούλου Γεωργίας. 

 

19.Λήψη απόφασης περί παράταση µίσθωσης δηµοτικού ελαιοπεριβόλου στη θέση «Παναγιά» 

της Τ.Κ. Ανηλίου, κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 391/27-01-2017 εισήγησης του αρµόδιου 

τµήµατος του ∆ήµου. 

 

20.Λήψη απόφασης περί παράταση µίσθωσης δηµοτικού ελαιοπεριβόλου στη θέση «Άγ. 

Χαράλαµπος» της Τ.Κ. Ανηλίου, κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 392/27-01-2017 εισήγησης του 

αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου. 

 

21.Λήψη απόφασης για την εκ νέου δηµοπράτηση δηµοτικού ελαιοπεριβόλου στη θέση 

«Βαµβακιά» της Τ.Κ. Μούρεσι κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 1375/16-02-2017 εισήγησης του 

αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου. 

 

22.Λήψη απόφασης για την εκ νέου δηµοπράτηση δηµοτικού ελαιοπεριβόλου στη θέση 

«Κουκουναριά» της Τ.Κ. Μούρεσι κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 1374/16-02-2017 εισήγησης του 

αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου. 

 

23.Λήψη απόφασης για την εκ νέου δηµοπράτηση δηµοτικού καταστήµατος στην Τ.Κ. Κισσού 

κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 421/27-01-2017 εισήγησης του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου. 

 

24.Λήψη απόφασης για την εκ νέου δηµοπράτηση δηµοτικού καταστήµατος στην Τ.Κ. Κισσού 

κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 413/27-01-2017 εισήγησης του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου. 

 

25.Λήψη απόφασης για την εκ νέου δηµοπράτηση δηµοτικού χώρου στη θέση «Άθωνας» της 

Τ.Κ. Τσαγκαράδας κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 1380/16-02-2017 εισήγησης του αρµόδιου 

τµήµατος του ∆ήµου. 

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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