
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 25/05/2015     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 4356 
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. Προϊστάµενο ∆ιοικητικών & 

                                                                    Οικονοµικών Υπηρεσιών  
              5. Λογιστήριο ∆ήµου  
              Ζαγοράς - Μουρεσίου 

                                                                    6. Τεχνική Υπηρεσία  
                                                                    ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  

 
 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2015, του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.   
   
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούµε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 29η  Μαΐου  
2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:30  στην 7η Τακτική  Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα  :  
 
 
1. Λήψη απόφασης για άνοιγµα λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. 
 
2. Ενηµέρωση σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου , τα τέλη άρδευσης  της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ζαγοράς και την κατάσταση του µηχανολογικού & λοιπού 
εξοπλισµού των τοµέων Καθαριότητας , Ηλεκτροφωτισµού, Ύδρευσης & Άρδευσης . 
 
3. Ενηµέρωση σχετικά µε την διαδικασία λήψης αδειών χρήσης δηµοτικών πηγών. 
 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε καταπάτηση δηµοτικής έκτασης στην θέση ΄΄ 
Σταυρός  - Παπά Νερό ΄΄.  
 
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε απόδοση του µετοχικού κεφαλαίου από τον 
∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου στην ΚΕ∆ΗΖΑΜ. 
 
6.Λήψη απόφασης για πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 
µε διάρκεια  σύµβασης έως δύο ( 2 ) µήνες κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του 
Ν. 3584/2007 . 
 
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 3344/29-04-2015 αιτήσεως του 
κ. Νοτάρ Κων/νου του Κορνήλιου κατοίκου Τσαγκαράδας , µε την οποία ζητά να γίνει 
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µείωση του µισθώµατος αναψυκτηρίου Μυλοποτάµου κατά 20% όπως ορίζουν οι 
διατάξεις  του Ν. 4071/2012 άρθρο 9 παράγραφος 4. 
 
8.Λήψη απόφασης για την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για το έργο µε τίτλο: << 
Μετασκευή παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Πουρίου σε χώρο µνήµης ∆ηµητρίου Κασλά >> 
το οποίο θα υλοποιηθεί στα πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος Leader . 
 
9.Λήψη απόφασης για την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για το έργο µε τίτλο: << 
Αποκατάσταση τοξωτού γεφυριού στη θέση ‘’ Κακοσκάλι’’ Τσαγκαράδας , στατική & 
αρχιτεκτονική µελέτη και σύνταξη τεύχους δηµοπράτησης  >> το οποίο θα υλοποιηθεί 
στα πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος Leader . 
 
10. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για το έργο :<< Αποκατάσταση Κρηνών 
∆.Ε. Μουρεσίου >> προϋπολογισµού 89.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την επικινδυνότητα του προαύλιου χώρου 
του δηµοτικού ακινήτου ΄΄ Γεωργούλα ΄΄  στην Τ.Κ. Πουρίου και την λήψη σχετικών 
µέτρων προς την άρση αυτής. 
 
12.Ορισµός κτιρίων για τοποθέτηση σταθµών µέτρησης ακτινοβολίας. 
 
13.Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών επιλογής υπότροφων 
Κληροδοτήµατος Χριστοπούλου , αποφοίτων έτους 2013. 
 
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης όρων χορήγησης υποτροφιών Κληροδοτήµατος 
Χριστοπούλου , αποφοίτων έτους 2014. 
 
15.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την τροποποίηση του σκοπού διαθέτη του 
Κωλέττειου Κληροδοτήµατος. 
 
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ονοµατοδοσίας οδού προς τιµήν του 
εκλιπόντος Βαλασσά ∆ιονυσίου , κατόπιν του υπ΄αριθµ. πρωτ. 632/39807/05-03-2015 
εγγράφου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
 
17. Λήψη απόφασης για την καταστροφή άχρηστων υλικών του ∆ήµου. 
 
18. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν επ΄ονόµατι της 
εταιρείας Μπασµατζίδης – Στεφάνου Ο.Ε.  
 
19. Λήψη απόφασης για την ανανέωση αδειών παραγωγών – πωλητών λαϊκών αγορών. 
 
20. Λήψη απόφασης για έκδοση για έκδοση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα το οποίο διατηρεί η κ. Σάββα Φιλίτσα στην Τ.Κ. Μακρυράχης . 
 
21.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση  προέγκρισης  άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος Υ.Ε. επ΄ονόµατι κ. Κυριαζή Αντωνίου του ∆ηµητρίου. 
 
22. Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 3993/15-05-2015 αιτήσεως της κ. Ζούµπου 
Μαρίας µε την οποία ζητά παράταση για επιπλέον έξι έτη της µίσθωσης δηµοτικού 
καταστήµατος στον Μυλοπόταµο Τσαγκαράδας. 
 
23. Συζήτηση επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 3983/15-05-2015 αιτήσεως του Γυναικείου 
Αγροτουριστικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς , µε την οποία ζητείται η παραχώρηση του 
κτιρίου του παλαιού Τελωνείου στο Χορευτό για τους καλοκαιρινούς µήνες 2015, 
προκειµένου να λειτουργήσει ως εκθετήριο των προϊόντων τους. 
 
 
 

ΑΔΑ: 74ΔΚΩΡΚ-8Ε1



 
 
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθµ. πρωτ. 3231/27-04-2015 αιτήσεως 
του ΄΄ TOP FM 106,4 ΄΄ µε την οποία ζητείται η δωρεάν παραχώρηση για τους µήνες 
Μάιο έως Σεπτέµβριο δύο χώρων µε ρευµατοδότηση και internet µε σκοπό την 
εγκατάσταση δύο ποµπών του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθµού. 
 
 

 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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