
     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 26/10/2022    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                 Αριθμ. Πρωτ : 10347 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ -  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τηλ:2426350119-2426350124 

Email:tsogkak.dim.z.m@gmail.com          

           

                                                     ΠΡΟΣ :        1. Τον Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου  

  2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους 

  3. Προέδρους  Κοινοτήτων 

               Όπως πίνακας αποδεκτών  

               4. Προϊσταμένους Τμημάτων Δήμου  

               5. Λογιστήριο Δήμου  

               6. Ταμείο Δήμου 

               7.Οικονομική Επιτροπή  Δήμου  

                                                                                                    

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2022 , του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας προσκαλούμε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί  την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα 

Δευτέρα, και ώρα 18:30 μ.μ. , δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, για λόγους 

διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022  

ΦΕΚ 136/τΑ΄/09-07-2022,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  

 

1.Αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, σύμφωνα με την 207/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής.( ΑΔΑ: ΨΙ8ΣΩΡΚ-Ψ75). 

 

2.Αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, σύμφωνα με την 208/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής.( ΑΔΑ: 6ΨΗ6ΩΡΚ-Υ3Τ). 

 

3.Έγκριση έκθεσης Β΄ τριμήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού και ισολογισμού έτους 2022, 

σύμφωνα με την 186/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.( ΑΔΑ: 616ΧΩΡΚ-5ΜΣ). 

 

4.Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού και ισολογισμού έτους 2022, 

σύμφωνα με την 209/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.( ΑΔΑ: ΨΨΨΧΩΡΚ-ΦΓΖ). 

 

5.Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. 15/2022 Απόφασης της ΚΕΔΗΖΑΜ ( ΑΔΑ: ΨΘ78ΟΞΩΓ-3Σ3), με 

θέμα:» Έγκριση μεταφοράς του Προγράμματος ‘’ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής 2022-2023 ‘’ από την Κοινωφελή Επιχείρηση στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου». 
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6.Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορά Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών 

των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022 ( Γ΄Κατανομή 2022) , 

κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ.84119/30-08-2022 εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων. 

 

7.Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορά Συμπληρωματική κατανομή από 

ΚΑΠ για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των σχολείων έτους 2022 , κατόπιν του υπ΄αριθμ. 

πρωτ.98951/04-10-2022 εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων. 

 

8.Έγκριση προϋπολογισμού του ΚΑΔ ‘ Φιλ. Χας Ευθ. Χριστοπούλου εκ Κισσού’ του Δήμου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου, οικ. έτους 2023, κατόπιν της 193/2022 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου ( ΑΔΑ: 9ΔΔΣΩΡΚ-5Κ3). 

 

9.Λήψη απόφασης περί καθορισμού ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ο οποίος 

θα είναι δεκτικός έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος  Προπληρωμής, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

10137/20.10.2022 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

10.Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού άγονης δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος, 

πρώην « Φαρμακείο» της Τ.Κ. Κισσού, κατόπιν της 118/2022 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου ( ΑΔΑ: ΨΟ98ΩΡΚ-31Ξ). 

 

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: Εκ νέου παράταση Χρηματικών καταλόγων, κατόπιν 

της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10156/20.10.2022 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

12.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 20-10-2022 αιτήσεως του Εξωραϊστικού 

Πολιτιστικού Συλλόγου Μουρεσιωτών Ν. Μαγνησίας »  με την οποία ζητά χρηματοδότηση της 

ετήσιας Γιορτής Τσίπουρου. 

 

13.Λήψη απόφασης περί χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στον κ. Αγαπητό Ευάγγελο του 

Ευσταθίου   για κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος  το οποίο διατηρεί στον οικισμό Παπά 

Νερό του  Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9233/28-09-2022  εισηγήσεως του αρμόδιου 

τμήματος του Δήμου. 

 

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

Λιάτσικου Αριστείδη  , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  6001/26-09-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου 

Τμήματος του Δήμου. 

 

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4307/09-05-2022 αιτήσεως κ. 

Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλου, για κοπή επικίνδυνων κλώνων πλατάνου πλησίον του 

Ξενοδοχείου ΄΄ΑΓΝΑΝΤΙ΄΄ στον οικισμό Χορευτού του Δήμου μας. 
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16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8496/02-09-2022 αιτήσεως κ. Δήμου 

Γαρυφαλλιάς , για κοπή ξερού πλατάνου που βρίσκεται στην συνοικία Αγίας Παρασκευής 

Ζαγοράς , στη ρεματιά , πλησίον της οικίας Θωμά Δήμου. 

 

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4300/09-05-2022 αιτήσεως κ. Σγούρα 

Ελένης  , για κοπή κλώνων πλατάνου που βρίσκεται στην συνοικία Αγίας Κυριακής ( Κακάβα) 

Ζαγοράς , σε διπλανό οικόπεδο, πλησίον της οικίας Μιλτιάδη Σγούρα. 

 

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8085/19-08-2022 αιτήσεως κ. 

Βλαχάκη Σταματίνας  , για έκδοση άδειας κλαδέματος και μείωσης ύψους κλώνων πλατάνου που 

βρίσκεται πλησίον της οικίας της εντός του οικοπέδου της , στην Κοινότητα Κισσού του Δήμου 

μας . 

 

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10107/20-10-2022 αιτήσεως κ. 

Καλιού Απόστολου  , για έλεγχο και κοπή κλώνων πλατάνων που βρίσκονται εντός του 

οικοπέδου του , στην τοποθεσία « ΄Αγαλμα Πολυμέρη» στην Κοινότητα Ζαγοράς  του Δήμου μας.  

 

 

 

 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

   ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                             
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