
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 14/12/2020    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ : 13049 
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 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. λόγω αναβολής της 

προηγούμενης (14ης ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .   

 
Σχετ: 1) Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 12865/09-12-2020 πρόσκλησή μας  

          (ΑΔΑ:ΩΡΤΦΩΡΚ-Π7Α) &  

          2) Το πρακτικό αναβολής της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 2020  

          ( ΑΔΑ: 91ΑΔΩΡΚ-ΔΕΟ) 

 

Η παρούσα συνεδρίαση  λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης 

του κορωνοϊού Covid-19, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής Skype, 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». 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η 14η  Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

για την οποία είχατε ενημερωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010 με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 12865/09-12-2020 πρόσκλησή μας                              

(ΑΔΑ:ΩΡΤΦΩΡΚ-Π7Α), ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ, λόγω έλλειψης απαρτίας των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, και το πρακτικό 

αναβολής της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 2020 ,( ΑΔΑ: 91ΑΔΩΡΚ-ΔΕΟ), σας 
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προσκαλούμε στην 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 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 17η Δεκεμμβρίου  2020, ημέρα Πέμπτη , και ώρα 13:00 μ.μ. με τα ίδια  

θέματα ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η αριθμ. πρωτ. 12865/09-12-2020, 

προηγούμενη  πρόσκλησή μας  (ΑΔΑ:ΩΡΤΦΩΡΚ-Π7Α) και για τους ίδιους λόγους που 

αναφέρονταν σε αυτή, ήτοι: 

 

1.Αναμόρφωση (9η ) Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020, κατόπιν της 162/2020 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:Ψ347ΩΡΚ-ΩΩ7). 

 

2.Έγκριση Γ΄  Τριμήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου 

Ζαγοράς– Μουρεσίου κατόπιν της 165/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( 

ΑΔΑ:Ω6Π3ΩΡΚ-ΤΞΣ). 

 

3.Λήψη απόφασης περί παράτασης ισχύος διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους 

Κοινότητας Ανηλίου. 

 

4.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ». 

 

5.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ». 

 

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 12618/03-12-2020 εισηγήσεως 

του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου , με θέμα « Επιβολή τέλους καθαριότητας και 

φωτισμού στις εποχικά λειτουργούσες επιχειρήσεις». 

 

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης καταστήματος στην Κοινότητα 

Κισσού, κατόπιν αιτήματος του κ. Αλτίνη Παναγιώτη, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. 

11287/4-11-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 
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9.Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα 

Ψαρολόγος Νικόλαος του Ευσταθίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  11741/13-11-2020 

εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

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

Μπράντλεϋ Γουίλιαμ Ρούτσιχ, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  17727/13-11-2020 

εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

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

Τάσιου Θεονύμφη του Αθανασίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  10693/20-10-2020 

εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

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

Αλέξανδρος Ζαγάρης , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  12337/30-11-2020 εισηγήσεως του 

αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

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

Απόστολος Καναράς, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  12605/07-12-2020 εισηγήσεως του 

αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

14.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 39/2019 Απόφασης του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα: « Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. 

Ρεπανίδη Γεώργιου». 

 

15.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 31/2020 Απόφασης του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα: « Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. 

Παπαδήμου Γεώργιου». 

 

 
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            
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