
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 24/09/2021    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ :9255 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ -  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                     
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΛ:  2426350119       
           
                                                     ΠΡΟΣ :  1. Τον Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου  

  2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους 

  3. Προέδρους  Κοινοτήτων 

              Όπως πίνακας αποδεκτών  

                                                                           4.Γενικό Γραμματέα Δήμου  
              5. Προϊστάμενους Τμημάτων Δήμου  

              6. Λογιστήριο Δήμου  

              7. Ταμείο Δήμου  

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2021, του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.   

 

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

στην 14η  ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2021 ,η οποία λόγω της 

λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», θα πραγματοποιηθεί 

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SKYPE, την 28η 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ , και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα: 

 

1.Αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021. 

 

2.Λήψη απόφασης περί έγκρισης Β΄ Τριμήνου εσόδων – εξόδων και ισολογισμού του 

Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, οικ. Έτους 2021, σύμφωνα με την 202/2021 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:Ω117ΩΡΚ-Ω3Μ). 

 

3.Λήψη απόφασης περί καθορισμού κωδικών του Προϋπολογισμού του Δήμου σε βάρος 

των οποίων μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, κατόπιν της 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 9248/24-09-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

4.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου στην ενεργειακή κοινότητα 

«ΚΟΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ». 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 68Β6ΩΡΚ-ΗΨΟ



 

5.Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8613/03-09-2021 αιτήσεως του Αντιδημάρχου 

Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνου , με την οποία ζητά να προχωρήσει ο 

Δήμος σε άμεση  αποκλάδωση πλατάνων σε όλο το εσωτερικό κεντρικό οδικό δίκτυο της 

Κοινότητας Ανηλίου (κεντρική δημοτική οδός Ανηλίου) καθώς επίσης και σε όλες τις 

υπόλοιπες Κοινότητες του Δήμου , όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο , λόγω επικινδυνότητας . 

 

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ακινήτου για χρήση ως χώρου 

στάθμευσης αυτοκινήτων στον οικισμό του Χορευτού της Δ.Κ. Ζαγοράς. 

 

7.Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα 

Πετρίτζη Σοφία, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  8717/14-09-2021 εισηγήσεως του 

αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

8.Συζήτηση επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. 56/01-09-2021 εγγράφου του Συλλόγου 

Εργαζόμενων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας με το οποίο ζητείται να προχωρήσουν οι μελέτες για τα  

ΜΑΠ και να προγραμματιστούν οι ιατρικές εξετάσεις και οι εμβολιασμοί των υπαλλήλων. 

 

9. Συζήτηση επί του από 14-09-2021 Δελτίου Τύπου του Συλλόγου Εργαζόμενων ΟΤΑ Ν. 

Μαγνησίας με το οποίο καλούνται τα Δημοτικά Συμβούλια να λάβουν αποφάσεις για την 

μη εφαρμογή του μέτρου της αναστολής εργασίας – απόλυσης των εργαζόμενων λόγω 

μη συμμόρφωσης με το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού. 

 

 

 

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            
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