
 

      

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 13/05/2016     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 4063 

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   6ης  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 18η   

Μαΐου 2016, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 στην  6η  Τακτική    Συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :  

 

1.Λήψη απόφασης περί απροθυµίας αγοράς για την αναχρηµατοδότηση των ∆ανείων 

του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου.  

 

2.Λήψη απόφασης σχετικά µε παραγραφή οφειλών του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου, 

σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 3907/10-05-2016 εισήγηση του Λογιστηρίου του 

∆ήµου προς την Εκτελεστική Επιτροπή. 
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3.Έγκριση 1ου Τριµήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

4.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. 

 

5.Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης για το έτος 2016 στο ∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

6.Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανοµής  χρηµατοδότησης για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών  των σχολείων Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου . 

 

7.Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και 

λιπαντικών για το έτος 2017. 

 

8.Έγκριση παράτασης προθεσµίας για την ολοκλήρωση του οικονοµικού  και φυσικού 

αντικειµένου του έργου: «Αποκατάσταση κρηνών ∆.Ε. Ζαγοράς" , λόγω της ένταξής του 

στο Π.Α.Α. (Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) έως 30-09-2016.  

 

9.Έγκριση παράτασης προθεσµίας για την ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου 

του έργου: «Αποκατάσταση κρηνών ∆.Ε. Μουρεσίου " , λόγω της ένταξής του στο 

Π.Α.Α. (Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) έως 30-09-2016.  

 

10.Έγκριση παράτασης προθεσµίας για την ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου 

του έργου: «Μονοπάτια ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου " , λόγω της ένταξής του στο 

Π.Α.Α. (Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) έως 30-09-2016.  

 

11.Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο του δικτύου «Γεύσεις  Ελλήνων Εκλεκτές» . 

 

12.Έγκριση απολογισµού οικ. έτους 2014 Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης. 

 

13.Έγκριση απολογισµού οικ. έτους 2015 Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης. 

 

14.Έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας 

Εκπαίδευσης. 
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15.Λήψη απόφασης περί απ΄ευθείας ανάθεση για την προµήθεια ανταλλακτικών, 

συντήρηση – επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου  του ∆ήµου για το έτος 2016. 

 

16.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξόφλησης οφειλών της ∆ΕΥΑΜ προς ΙΚΑ και 

∆.Ο.Υ.  

 

17.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προµήθειας από την Τράπεζα Πειραιώς δύο 

τερµατικών µηχανηµάτων ΡΟS για την πραγµατοποίηση συναλλαγών µε χρεωστική 

κάρτα από  τους ∆ηµοτικούς Εισπράκτορες. 

 

18.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκ νέου δηµοπράτηση ή την απευθείας 

ανάθεση δηµοτικού αγροκτήµατος στην Τ.Κ. Ανηλίου , κατόπιν δύο άγονων 

διαγωνισµών, σύµφωνα µε την 65/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 

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

ορίων ∆ήµου. 

 

20.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 3343/19-04-2016 αιτήσεως 

κ. Γραµµένου Αγλαϊας  µε την οποία ζητά άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε 

ιδιωτικό χώρο στη θέση Καράβωµα. 

 

21.Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της  200/2015 Α.∆.Σ.  σχετικά µε διαγραφή 

ενοικίων επ΄ονόµατι κ. Ζαβάκου Κωνσταντίας, κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 3926/10-

05-2016 εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου.  

 

22.Λήψη απόφασης για διαγραφή ενοικίων επ΄ονόµατι Κοντού Ελευθέριου, κατόπιν 

εισηγήσεως του αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου. 

 

23.Λήψη απόφασης για  διαγραφή ποσού ύδρευσης επ΄ονόµατι κ. Μουρεσιώτη Ιωάννη  

, κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 3204/12-04-2016  εισηγήσεως του αρµόδιου Τµήµατος 

του ∆ήµου. 

 

24.Λήψη απόφασης για  διαγραφή ποσού ύδρευσης επ΄ονόµατι κ. Κωνσταντέλου 

∆ηµήτριου   , κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 3160/11-04-2016  εισηγήσεως του αρµόδιου 

Τµήµατος του ∆ήµου. 
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25.Λήψη απόφασης για  διαγραφή ποσού ύδρευσης επ΄ονόµατι κ. Τσαµαντάνη 

Ελευθέριου , κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 3158/11-04-2016  εισηγήσεως του αρµόδιου 

Τµήµατος του ∆ήµου. 

 

26.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 2904/04-04-2016 αιτήσεως 

του κ. Γάκη – Βλάχου Γεώργιου µε την οποία ζητά διαγραφή τελών ύδρευσης, σύµφωνα 

µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 3225/12-04-2016 εισηγήσεως του αρµόδιου Τµήµατος του 

∆ήµου. 

 

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

αγορών. 

 

                   

 

                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                             
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