
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 19/06/2015     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθµ. Πρωτ: 5555 
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 9ης 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 24η  
Ιουνίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην 9η Τακτική Συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα παρακάτω θέµατα  :  
 
 
 
1. Ενηµέρωση και συζήτηση σχετικά µε την επικείµενη συνάντηση µε τον Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας  και τους Βουλευτές του Νοµού την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. 
 
2. Γνωµοδότηση για το Β1΄Στάδιο της µελέτης «Σύνταξη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 
(ΓΠΣ) ∆ήµου Ζαγοράς, Νοµού Μαγνησίας» κατόπιν του υπ’ αριθµ. πρωτ. 3265/29-04-
2015 εγγράφου της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε υπόθεση οφειλής κ. ∆ηµητρίου Σιάγκου. 
 
4. Καθορισµός αριθµού και ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα βάσει της 58/2015 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε νέες υπηρεσιακές ανάγκες που 
έχουν προκύψει. 
 
5. Ορισµός µελών επιτροπής ελέγχου της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου για την 
τελευταία πενταετία από το 2010 και µετά , σύµφωνα µε την 98.2015 Α.∆.Σ.  
 
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. 4444/26-05-2015 εισηγήσεως 
του Γραφείου Προσόδων σχετικά µε την Άρδευση. 
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7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. 4681/28-05-2015 αιτήσεως 
του Κάµπινγκ Παπά Νερό  σχετικά µε συµψηφισµό ενοικίων. 
 
8. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών που αφορούν  τέλη ύδρευσης, επ’ ονόµατι κ. 
Κωνσταντέλια Αθανάσιου του Θωµά, κ. Γκραγκοπούλου Κων/νας και κ. ∆ούλου 
Νικόλαου, κατόπιν εισηγήσεως του Γραφείου Προσόδων του ∆ήµου. 
 
9. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών  που αφορούν  τέλη παρεπιδηµούντων, επ’ 
ονόµατι κ. Παπούλια Χριστίνας, κατόπιν εισηγήσεως του Γραφείου Προσόδων του 
∆ήµου. 
 
10.Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών που αφορούν  τέλη ύδρευσης, επ’ ονόµατι κ. 
Κασίδη ∆ηµήτριου του Ρήγα . 
 
11.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν επ’ ονόµατι της 
κ. Αντωνίου Βασιλικής .  
 
12.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση  προέγκρισης  άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος Υ.Ε. επ’ ονόµατι κ. κ. Ουρανίας Θέου του Γεωργίου. 
 
13/. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση του κ. Στεργίου Αδάµ του Γεωργίου  
για έκδοση αδείας λειτουργίας   µουσικών οργάνων  για το κατάστηµα  που διατηρεί στην 
Τοπική Κοινότητα Πουρίου . 
 
14. Λήψη απόφασης για την ανανέωση αδειών παραγωγών – πωλητών λαϊκών αγορών. 
 
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την εκ νέου δηµοπράτηση αποθηκευτικού 
χώρου ο οποίος βρίσκεται στην τοποθεσία «Πλάκες» πρώην κοινοτικού λατοµείου 
Ξουριχτίου, σύµφωνα µε την  υπ’ αριθµ. πρωτ. 5220/11-06-2015 εισήγηση  του Γραφείου 
Προσόδων του ∆ήµου. 
 
 
 
 

 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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