
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 31/07/2020    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ : 7722 
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 9ης 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 9η Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

κεκλεισμένων των θυρών, την 4η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ., με τα 

παρακάτω θέματα :  

 

1. Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2020. 

 

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδοτήσεων που 

αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19. 

 

3.Έκδοψη ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της μετατροπής του Ναού της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 

σε ΤΖΑΜΙ. 

 

4.Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7110/17-07-2020 αίτησης του κου Γκαβόπουλου 

Κωνσταντίνου και της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7109/17-07-2020 αίτησης της κας Αφέντου 

Ελένης , με την οποία ζητούν την ανάκληση της 81/2019 Α.Δ.Σ(ΑΔΑ: ΨΡΣΣΩΡΚ-ΖΧΗ). 

 

5. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα 

Μακρυράχης κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ.2138/09-03-2020 αιτήσεως του 

ενδιαφερομένου κ Βούλγαρη Δημητρίου και με βάση το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7695/31-07-

2020 γνωμοδοτικό σημείωμα. 

 

ΑΔΑ: ΨΝΑΕΩΡΚ-Ρ5Μ



 

6. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5353/04-06-20 αιτήσεως των κ.κ. Κουρελά 

Λ.  & Μπασματζίδη Ν.,  για την δυνατότητα μείωσης μισθωμάτων ή τροποποίησης του 

μισθωτηρίου συμβολαίου κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 7969/31-07-2020 γνωμοδοτικού 

σημειώματος. 

 

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                            

ΑΔΑ: ΨΝΑΕΩΡΚ-Ρ5Μ
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