
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 06/12/2019     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ:12747  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ -  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                     
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ          
          

ΠΡΟΣ:  1/. Τον Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου  

  2/.Τους Δημοτικούς Συμβούλους 

  3/. Προέδρους Κοινοτήτων 

              Όπως πίνακας αποδεκτών  

              4/. Προϊστάμενους Δήμου    

              Ζαγοράς - Μουρεσίου                                                          

              5/. Λογιστήριο Δήμου  

              Ζαγοράς - Μουρεσίου 

                                                                        6/. Τεχνική Υπηρεσία  

                                                                        Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου  

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 18ης Τακτικής  Συνεδρίασης  οικ. έτους 2019 του  Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου .   

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 11η   Δεκεμβρίου 2019, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ μ.μ. στην 18η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

με τα παρακάτω θέματα :  

 

1.Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2019. 

 

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών για το έτος 2020. 

 

3.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

 

4.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις έτους 2020 ( πολυετής δαπάνη), κατόπιν 

εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

5.Εισήγηση για ορισμό δικαιούχων και προσδιορισμό αποζημίωσης μελών Δημοτικού 

Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου, σύμφωνα με το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017) και την ΚΥΑ 

11836/2018 (ΦΕΚ Β΄1417/25-4-2018), κατόπιν ανάληψης καθηκόντων της νέας Δημοτικής 

Αρχής, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 12353/26-11-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου 

Τμήματος του Δήμου. 
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6.Έγκριση της μελέτης με τίτλο: « Στατική μελέτη και πλήρες τεύχος δημοπράτησης του έργου 

για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στη ΔΕ Ζαγοράς δρόμων προς 

παραλίες Αγ. Σαράντα και Ανάληψης , Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν εισηγήσεως του 

αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

7.Έγκριση Συμφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) του έργου : « Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας 

Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση 

Κοινοχρήστων Χώρων», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

8.Λήψη απόφασης  περί αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα για την δαπάνη με τίτλο «Συντήρηση 

χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστούς χώρους ευθύνης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, κατόπιν 

εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

9. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα για την δαπάνη με τίτλο 

«Κατάστασης διατήρησης των φθορών και των απωλειών του ξύλινου διακόσμου και των 

ξύλινων δομικών μελών του κτηρίου, την σύνταξη προτάσεων συντήρησης και αποκατάστασης 

αυτών», εγγεγραμμένη στον ΚΑ: 00-6117.01: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών , 

κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

10. Λήψη απόφασης  περί αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα για την δαπάνη με τίτλο 

«Ανανέωση ΑΕΠΟ για το λιμάνι του Αγ. Ιωάννη», εγγεγραμμένη στον ΚΑ: 00-6117.01: Αμοιβές 

και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών , κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

11. Λήψη απόφασης  περί αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα για την δαπάνη με τίτλο 

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», εγγεγραμμένη στον ΚΑ: 00-6117.01: Αμοιβές και 

έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών , κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

12. Λήψη απόφασης  περί αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα για την δαπάνη με τίτλο 

«Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων», του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου , κατόπιν 

εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

 

                                                     
 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

                                                       ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   
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