
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 22/05/2020    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ :4706  
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 6ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2020 του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.   

 

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». 

 

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

στην 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

δια περιφοράς, την 27η Μαΐου  2020, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης την 2 μ.μ. και 

ώρα λήξης την 3 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα :  

 

1.Επικαιροποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Αιγιαλού& Παραλίας του 

Δήμου  Ζαγοράς - Μουρεσίου (προκειμένου εναρμονισθεί ο Κανονισμός με την υπ’ αριθ. 

47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’). 

 

2.Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού 

ογκωδών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου από τον τεμαχιστή ογκωδών του πράσινου 

Σημείου του Δήμου Βόλου, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ.26578/05-05-2020 εγγράφου του 

Δημάρχου Βόλου. 
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3.Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης κ. Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής 

πράξης δέσμευσης επτά (7) ανοιχτών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτου σε οικόπεδο 

εκτάσεως 1000,01 τ.μ. που βρίσκεται εντός οικισμού Πουρίου Μαγνησίας , για την 

μετασκευή του δημοτικού Σχολείου Πουρίου σε χώρο μνήμης Δ.Γ. Κασλά ( 

χρησιμοποιούμενο ως εκθετήριο). 

 

4.Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης που  αφορά κάλυψη 

δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του 

Δήμου. 

 

5.Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης που  αφορά ΣΑΤΑ 

έτους 2020, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

 

6.Λήψη απόφασης επί της από 15.05.2020 επιστολής του πρ. Υπουργού – 

Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Σούρλα Γεώργιου. 

 

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: Κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας με την αστική 

μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Φιλόζωοι Ανατολικού Πηλίου», με 

αντικείμενο την διαχείριση των υιοθεσιών , που προβλέπονται από την παρ. 1 του 

άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, σε συνδυασμό με την Οδηγία 92/65/ΕΟΚ, η οποία 

ενσωματώθηκε το Εθνικό Δίκαιο με το ΠΔ 184/1996 ( ΦΕΚ Α΄ 137) « υγειονομικοί όροι 

που διέπουν το εμπόριο ζώων λοιπών ειδών ζώων κλπ». 

 

8.Λήψη απόφασης με θέμα: «Αναδρομική  εξάμηνη παράταση  της υπ. αριθμ. 9613/13-

09-2019 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με 

βιομάζα ισχύος έως 200kw, λαμπτήρων LED τύπου T8 9W και λαμπτήρων LED τύπου 

T8 18W», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 1/2020 απόφασης του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Τσαγκαράδας με θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Ιωάννη 

Καραβοσιάννη. 

 

10.Λήψη απόφασης περί δημοπράτησης δημοτικής αποθήκης στην Μακρυράχη, κατόπιν 

εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 
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11.Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός 

παραλιών Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», με ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 

4482/18-05-2020 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

12.Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση 

χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου», με 

ιδία μέσα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4487/18-05-2020 εισήγηση του αρμόδιου 

Τμήματος του Δήμου. 

 

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 σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, 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 επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, αποτελεί και την πρόταση επί της οποίας καλείται το σώμα ν’ αποφασίσει 

σχετικά, εκτός κι αν διατυπωθεί εναλλακτική πρόταση από τις παρατάξεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου ή από μεμονωμένο Δημοτικό Σύμβουλο, οπότε και θα ενημερωθούν σχετικά 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πριν την ψηφοφορία, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

 

 
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
                                                     

   ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            
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