
 

      

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 09/09/2016     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 7561 

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   12ης  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 15η   

Σεπτεµβρίου  2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20:00 στην  12η  Τακτική   Συνεδρίαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα :  

 

1.Αναµόρφωση (3η) προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2016 και 

τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος. 

  

2.Λήψη απόφασης περί καθορισµού ειδικότητας προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών µε κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους βάσει της 55/17-

03-2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί προγραµµατισµού προσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού για το έτος 2016. 

 

3.Λήψη απόφασης περί σύναψης προγραµµατικής Σύµβασης της Κοινωνικής 

Σύµπραξης (Κ.Σ.) Μαγνησίας/Σποράδων, µεταξύ του «∆ήµου Βόλου» Επικεφαλής 

Εταίρου & ∆ικαιούχου της Κ.Σ. και των λοιπών Εταίρων της Κ.Σ. για την υλοποίηση του 
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Έργου: «Συνοδευτικά Μέτρα», που αποτελεί το υποέργο 2 της Πράξης 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2015-2016 Κ.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑ /ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ»  µε Κωδικό ΟΠΣ 5000124 στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος ¨Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδροµής¨ που 

χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤEBA/FEAD). 

 

4.Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης που αφορά συντήρηση και επισκευή 

σχολικών κτιρίων. 

 

5. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των 

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

 

6. Έγκριση παράτασης προθεσµίας για την ολοκλήρωση του οικονοµικού και 

φυσικού αντικειµένου των έργων: 

α) «Αποκατάσταση κρηνών  ∆.Ε. Ζαγοράς" λόγω της ένταξής του στο Π.Α.Α. 

(Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) έως 31-12-2016. 

β) «Αποκατάσταση κρηνών  ∆.Ε. Μουρεσίου" λόγω της ένταξής του στο Π.Α.Α. 

(Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) έως 31-12-2016. 

γ) «Μονοπάτια  ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου " , λόγω της ένταξής του στο Π.Α.Α. 

(Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) έως 31-12-2016. 

 

7.Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδότησης στους α) κ. Τσεκούρα Ευφροσύνη 

και β) κ. Παπαγεωργίου Ευάγγελο για διεκπεραίωση  υποθέσεων οχηµάτων του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου, κατόπιν εισηγήσεως του αρµόδιου γραφείου του ∆ήµου.  

 

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

αγορών. 

 

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

ορίων ∆ήµου. 

 

10.Λήψη απόφασης για διαγραφή  ποσού επ΄ονόµατι κ. Χουλιαρά Γεωργίας – Μαρίας  

,κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 7470/07-09-2016  εισηγήσεως του αρµόδιου τµήµατος 

του ∆ήµου. 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

                                                     

      ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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