
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 23/03/2020    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ:2674  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ -  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                     
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ          
           

ΠΡΟΣ:  1/. Τον Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου  
  2/.Τους Δημοτικούς Συμβούλους 
  3/. Προέδρους Δημοτικής 
  & Τοπικών Κοινοτήτων 

              Όπως πίνακας αποδεκτών  
              4/. Προϊστάμενους Δήμου                                                                
              5/. Λογιστήριο Δήμου  
              Ζαγοράς – Μουρεσίου 

                                                                    6/. Τεχνική Υπηρεσία  
                                                                    Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου  
 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση   4ης  Τακτικής Συνεδρίασης  οικ. έτους 2020 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 27η   

Μαρτίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  14:00 μ.μ. στην  4η Τακτική    Συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:  

 

1.Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020 σύμφωνα με την 39/2020 

Απόφαση Ο.Ε.(ΑΔΑ:ΩΙΓΠΩΡΚ-ΒΦ4). 

 

2.Έγκριση Δ΄  Τριμήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου 

Ζαγοράς– Μουρεσίου, σύμφωνα με την 36/2020 Απόφαση Ο.Ε.(ΑΔΑ:9Λ1ΖΩΡΚ-ΖΛΩ). 

 

3.Λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών 

αξιών ακινήτων, όπως αυτό ζητείται με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 29065 ΕΞ.2020/10-03-2020 

έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

4.Λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου, αριθμού θέσεων υδρονομέων 

και τομέα για κάθε θέση. 

 

5.Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 

του Ν. 3584/2007. 

 

ΑΔΑ: ΩΙΥΙΩΡΚ-Α9Ν



6.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος 

στο εμπορικό κέντρο Αγίου Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου , κατόπιν αιτήματος  

κ. Βόντζου Κων/ου , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1925/05-03-2020  εισήγηση του 

αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

 

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος 

στην Κοινότητα Κισσού, κατόπιν αιτήματος  κ. Γλούμη Ιωάννη , σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 1926/05-03-2020  εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

 

8.Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Καθαρισμός 

αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου ( Τ.Κ. Ανηλίου) με ιδία μέσα, σύμφωνα 

με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2190/10-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

  

9.Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συλλογή και 

καταγραφή των υδροδυναμικών στοιχείων και μετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή 

της παραλίας Νταμούχαρης και του Αλιευτικού Καταφυγίου, μέσω της παρατήρησης. 

Επεξεργασία των δεδομένων, με αποτύπωσή τους σε ηλεκτρονική βάση. Αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, με δημιουργία φακέλου, προκειμένου να 

αξιοποιηθούν τα στοιχεία, για την εύρεση βέλτιστης λύσης προστασία των ακτών και την 

εύρεση βέλτιστων τεχνικών λύσεων, αντιμετώπισης των κυματισμών, εγγεγραμμένη στο 

ΚΑ: 00-6117.01: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, με ιδία μέσα., 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2384/13-03-2020  εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος 

του Δήμου. 

 

10.Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - 

Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών 

αυλάκων)», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2395/13-03-2020 εισήγηση 

του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

11.Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκλάδωση 

δέντρων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 

2666/23-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

12.Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός 

καλντεριμιών-μονοπατιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 2663/23-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

ΑΔΑ: ΩΙΥΙΩΡΚ-Α9Ν



13. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός 

αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 2662/23-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

14. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός 

παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 

2669/23-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

15. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποχέτευση 

ομβρίων υδάτων Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 2670/23-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

16. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - 

Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών 

αυλάκων)», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2671/23-03-2020 εισήγηση 

του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

17. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Λοιπά Έξοδα 

Τρίτων(Μεταλλικές Κατασκευές)», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 

2673/23-03-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

 

Η παρούσα συνεδρίαση  λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊού Covid-19 , θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς , 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». 

 
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            

ΑΔΑ: ΩΙΥΙΩΡΚ-Α9Ν
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