
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 03/07/2020    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ :6624  
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                                                                
              5/. Λογιστήριο Δήμου  
              Ζαγοράς - Μουρεσίου 

                                                                    6/. Τεχνική Υπηρεσία  
                                                                    Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου  

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 8ης 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 8η Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

κεκλεισμένων των θυρών, την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ., 

με τα παρακάτω θέματα :  

 

1. Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020. 

 

2.Έγκριση σύστασης δημοτικού λιμενικού γραφείου Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 
  
 
3.Λήψη απόφασης με θέμα : «Μετασχηματισμός της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. 

(ΕΑΠ ΑΕ) - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ  σε Αναπτυξιακό Οργανισμό», κατόπιν του υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 6544/01-07-2020 (αρ. πρωτ. ΕΑΠ : 204/29-06-2020). 

 

4. Παράταση προθεσμίας για το έργο : Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από 

θεομηνία στη Δ.Ε. Μουρεσίου, Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου : Υποέργο 1 : 

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στη Δ.Ε. Μουρεσίου, Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τ.Κ. Κισσού, Τ.Κ. Ξουριχτίου και Τ.Κ. Μουρεσίου), κατόπιν 

εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 
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5.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού λόγω τήρησης των όρων 

σύμβασης καταστήματος στο «Νανοπούλειο Κέντρο Τσαγκαράδας», κατόπιν της από 

02/07/2020 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

 

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Νάνο Παναγιώτη του Αποστόλου, κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 6378/29-06-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Γανωτόπουλο Γεώργιο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 6231/23-06-2020 εισηγήσεως του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου. 

 

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της 66/2020 Α.Δ.Σ. και χορήγησης εκ 

νέου προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Πάνο 

Κωνσταντίνο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6232/23-06-2020 εισηγήσεως του αρμοδίου 

Τμήματος του Δήμου. 

 

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος 

στον οικισμό Μυλοποτάμου της Κοινότητας Τσαγκαράδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 4912/26-05-2020  εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

 

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ. Αφέντου Δημήτριου με διακριτικό τίτλο 

«ΑΝΑΤΟΛΗ», που λειτουργεί ως αναψυκτήριο στον οικισμό Χορευτού της Κοινότητας 

Ζαγοράς, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5362/02-07-2020 εισήγησης του αρμόδιου 

Τμήματος του Δήμου. 

 

11.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4556/20-05-2020 αιτήσεως 

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαγοράς «Γιάνης Κορδάτος». 

 

12.Συζήτηση επί της με αριθμό 7/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Μούρεσι  με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με επικινδυνότητα βράχου στον 

πεζόδρομο Παπά Νερό». 

 

13.Συζήτηση επί της με αριθμό 6/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Τσαγκαράδας με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κατοίκων Αγίων 

Αποστόλων για αποκατάσταση δρόμου». 
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14.Συζήτηση επί της με αριθμό 9/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς  με θέμα : «Συζήτηση - λήψη απόφασης επί της αιτήσεως κ. Βασιλείου 

Αγιοπετρίτη». 

 

15.Συζήτηση επί της με αριθμό 42/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς   με θέμα : «Λήψη - λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ντιντίκου Δημήτριου». 

 

16.Συζήτηση επί της με αριθμό 43/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς   με θέμα : «Λήψη - λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Λαζόπουλου Δημήτριου». 

 

17.Συζήτηση επί της με αριθμό 10/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς   με θέμα : «Λήψη - λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Βογιατζάκη Ευσταθίας ». 

 

Η παρούσα συνεδρίαση  λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης 

του κορωνοϊού Covid-19, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, με τη 

λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων (χρήση μάσκας, γαντιών κλπ.), 

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                            
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