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                                                     ΠΡΟΣ :  1. Τον Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου  

  2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους 

  3. Προέδρους  Κοινοτήτων 

               Όπως πίνακας αποδεκτών  

               4. Προϊσταμένους Τμημάτων Δήμου  

               5. Λογιστήριο Δήμου  

               Ζαγοράς – Μουρεσίου 

                                                                                  6. Ταμείο Δήμου  
                            Ζαγοράς – Μουρεσίου  

                                                                           

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 4ης 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, σας προσκαλούμε 

στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2022, η οποία λόγω της 

λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, θα πραγματοποιηθεί  

την 29η Μαρτίου  2022, ημέρα Τρίτη , και ώρα 15:00 μ.μ. ,  με φυσική παρουσία μόνο  

για τους πλήρως εμβολιασμένους ή  τους νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο  ( ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.77146/10-12-2021(ΦΕΚ Β΄5816/11-12-2021), και  με τηλεδιάσκεψη μέσω 

της ηλεκτρονικής εφαρμογής  SKYPE για τους μη εμβολιασμένους ή για όσους δεν 

έχουν συμπληρώσει διάστημα 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού 

τους, με τα παρακάτω θέματα: 

 

1. Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, σύμφωνα με την 40/2022 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:ΨΗΤΓΩΡΚ-ΗΛΛ). 

 

2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου , αριθμού θέσεων 

υδρονομέων και τομέα για κάθε θέση. 

 

3.Λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2022 ο οποίος θα είναι δεκτικός έκδοσης χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, 

κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2743/21-03-2022 εισήγησης της Προϊσταμένης του 

Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου. 
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4.Εισήγηση για ορισμό δικαιούχου και προσδιορισμό αποζημίωσης μέλους  Δημοτικού 

Συμβουλίου για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, σύμφωνα με το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017) και 

την ΚΥΑ 11836/2018 (ΦΕΚ Β΄1417/25-4-2018),κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2751/21-03-

2022 εισήγησης της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου. 

 

5. Λήψη απόφασης περί «Παροχής γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο επί του Σχεδίου 

κανονισμού τιμολόγησης έτους 2022 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας» , όπως αυτό ζητείται 

με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 526/08-03-2022 έγγραφο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.  

 

6. Λήψη απόφασης περί « Προσαρμογής της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την λειτουργία του ως Φορέας 

Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας ( 

Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 4555/2018», όπως αυτό ζητείται με το 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 44564/10-03-2022 έγγραφο  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 

– Στερεάς Ελλάδας. 

 

7.Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για κάλυψη δαπανών θέρμανσης 

των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  , κατόπιν του υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 26820/22-03-2022  εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων . 

 

8.Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου. 

 

9.Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. 24/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

(ΑΔΑ: ΨΔΠΦΩΡΚ-ΞΔΟ), με θέμα: «Περί έγκρισης Πρακτικού άγονου διαγωνισμού  

δημοπρασίας  Δημοτικού καταστήματος στη Τ.Κ. Κισσού (Φαρμακείο) του Δήμου 

Ζαγοράς Μουρεσίου». 

 

10.Συζήτηση επί αιτήσεων  για αποκλάδωση επικίνδυνων κλώνων πλατάνων.  

 

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

κ. Πολυζώη Αρτεμησίας , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  11623/31-01-2022 εισηγήσεως 

του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

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

κ. Τσιτσιγιάννη Αικατερίνης, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  11938/19-01-2022 εισηγήσεως 

του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 
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13. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα 

κ. Αλεξιάδη Γεώργιου  , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  372/19-01-2022 εισηγήσεως του 

αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

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

κ. Σκαλίμη Κωνσταντίας  , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  418/19-01-2022 εισηγήσεως του 

αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

 
 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
                                                     

   ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                             
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