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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 13ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. λόγω αναβολής της
προηγούμενης (12ης ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .
Σχετ: 1) Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 10927/26-10-2020 πρόσκλησή μας
(ΑΔΑ:ΨΚ4ΕΩΡΚ-8Ρ2) &
2) Το πρακτικό αναβολής της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 2020
( ΑΔΑ: ΡΕ1ΞΩΡΚ-ΘΛΥ)
Η παρούσα συνεδρίαση λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης
του κορωνοϊού Covid-19, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, 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 12η 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.

10927/26-10-2020

πρόσκλησή

μας

(ΑΔΑ:ΨΚ4ΕΩΡΚ-8Ρ2), 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 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 2020 ,( ΑΔΑ: ΡΕ1ΞΩΡΚ-ΘΛΥ), σας
προσκαλούμε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λόγω
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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 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη , και ώρα
έναρξης :18:00 μ.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η αριθμ.
πρωτ. 10927/26-10-2020, προηγούμενη πρόσκλησή μας (ΑΔΑ:ΨΚ4ΕΩΡΚ-8Ρ2) και για
τους ίδιους λόγους που αναφέρονταν σε αυτή, ήτοι:
1.Αναμόρφωση (8η ) Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
2.Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές ή μη σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος
2021-2022, κατόπιν

του υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/8925/22-10-2020 εγγράφου της

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
3.Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10400/12-10-2020 αιτήσεως των Δημοτικών
Συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας σχετικά με τα αδέσποτα ζώα.
4. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10770/21-10-2020 αιτήσεως των Δημοτικών
Συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας σχετικά με α) τον κανονισμό λειτουργίας του
Κλειστού Γυμναστηρίου Ζαγοράς και β) σχετικά με τις αναγκαίες μελέτες και εργασίες για
την διευκόλυνση οχημάτων που κινούνται κατά μήκος της Εθνικής και επαρχιακής οδού,
σε θέσεις εντός του οικισμού Ζαγοράς.
5.Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
του Δήμου, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της Επιτροπής.
6. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ακαταλληλότητας
οχημάτων και ορισμού των μελών και των αναπληρωτών της , κατόπιν εισηγήσεως του
αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος της ΧΑΝΘ , κατόπιν της
υπ΄αριθμ. πρωτ. 10928/26-10-2020 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
8. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης άδειας μουσικών οργάνων

για το

κατάστημα « ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» , που λειτουργεί στην Κοινότητα
Τσαγκαράδας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10082/13-10-2020 εισηγήσεως του
αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
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9.Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα
Λιγούτσικος Ιωάννης, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10432/13-10-2020 εισηγήσεως του
αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
10.Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα
Παππά Γαρουφαλλιά , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 10366/19-10-2020 εισηγήσεως του
αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
11.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9271/15-09-2020 αιτήσεως κ.
Διαμαντάκου Νικόλαου.

12.Λήψη

απόφασης

επί

της

υπ΄αριθμ.

πρωτ.

9383/17-09-2020

αιτήσεως

κ.

Θεοδωρόπουλου Ανάργυρου – Σωτήριου σχετικά με εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην
Κοινότητα Μακρυράχης.
13.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1810/03-03-2020 αιτήσεως
κ. Καμβρογιάννη Ζωής .

Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του κεφαλαίου iα της με αριθμό
40/20930/31.3.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η ψήφος των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, θ’ αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
tsogkak.dim.z.m@gmail.com, άλλως και σε περίπτωση αδυναμίας θ’ αποστέλλεται με
μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στο κινητό τηλέφωνο 6947075713. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η
εισήγηση του θέματος , αποτελεί και την πρόταση επί της οποίας καλείται το σώμα ν’
αποφασίσει σχετικά, εκτός κι αν διατυπωθεί έγγραφη εναλλακτική πρόταση από τις
παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή από μεμονωμένο Δημοτικό Σύμβουλο, κατά τις
διατάξεις του Ν. 4623/2019 οπότε και θα ενημερωθούν, με οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πριν την ψηφοφορία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

