
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 22/03/2021    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ :3283  
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 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

έτους 2021.   

 
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». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε 

στην 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2021 , 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 26η 

Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή  , και ώρα 13:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα: 

 

 

1. Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  οικ. Έτους 2021. 

 

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ Τριμήνου προϋπολογισμού εσόδων – 

εξόδων 2020. 
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3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκθεσης Δ΄ Τριμήνου προϋπολογισμού εσόδων – 

εξόδων 2020. 

 

4.Λήψη απόφασης για μεταφορά στον Δήμο , του προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι» 

καθώς και του προσωπικού του και του συνόλου των παγίων στοιχείων του 

προγράμματος. 

 

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση ψηφίσματος  για παράταση του 

Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας , κατόπιν αιτήματος των εργαζόμενων του εν 

λόγω προγράμματος στον Δήμο μας. 

 

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

και τομέα για κάθε θέση. 

 

7.Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του « Κέντρου Κοινότητας Δήμου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS):5069032, Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020». 

 

8.Λήψη απόφασης για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη 

μετατροπή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή A.E. Ο.Τ.Α», σε Αναπτυξιακό 

Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

9.Λήψη απόφασης για την αποδοχή των μετοχών που αναλογούν στο Δήμο Ζαγοράς – 

Μουρεσίου και οι οποίες προέρχονται από διαγραφέντες μετόχους της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή A.E. Ο.Τ.Α», λόγω μετατροπής 

της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό. 

 

10.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου στην αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή A.E. Ο.Τ.Α» και ορισμός 

εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.  

 

11.Εκ νέου λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση λειτουργίας καταστήματος 

Υγειονομικού ενδιαφέροντος , σύμφωνα με την 152/2020 ( ΑΔΑ: ΨΕΛΘΩΡΚ-74Α) 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας. 
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12.Λήψη απόφασης περί καταγγελίας μίσθωσης λόγω  μη καταβολής μισθωμάτων 

δημοτικού ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου , κατόπιν της υπ΄αριθμ. 

ρωτ. 2109/26-02-2021 εισηγήσεως της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

13.Συζήτηση επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. 2017/25-02-2021 εγγράφου της Εταιρίας 

Γραμμάτων και Τεχνών Πηλίου. 

 

14. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1941/24-02-2021  αιτήσεως του κ. Μπρίκα 

Απόστολου. 

 

15.Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2181/01-03-2021 αιτήσεως του κ. Μπαρούτα 

Στέφανου . 

 

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 11/2020 Απόφασης του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Κισσού με θέμα: « Λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Σεμερτζίδου Λυδίας 

για κοπή δέντρου». 

 

 

 
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            
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