
 
      
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 15/11/2019     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ:12006  
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    

              Ζαγοράς - Μουρεσίου                                                          

              5/. Λογιστήριο Δήμου  

              Ζαγοράς - Μουρεσίου 

                                                                    6/. Τεχνική Υπηρεσία  

                                                                    Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου  

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 16ης Τακτικής  Συνεδρίασης  οικ. έτους 2019 του  

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου .   

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

αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 22η   

Νοεμβρίου  2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄ μ.μ. στην 16η Τακτική 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :  

 

1.Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, κατόπιν της από 09-10-2019  εισηγήσεως της Ταμία του Δήμου. 

 

2.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

76 Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ 133/19-07-2018 /Τ΄ Α΄) (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) , το οποίο αντικατέστησε το 

άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. 218/2019 Α.Δ.Σ. 

 

3.Τροποποίηση αποφάσεων για συγκρότηση Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών, κατόπιν του  

υπ΄αριθμ. πρωτ. 9059/26-09-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης   Ν. Μαγνησίας και του υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ.6/11653/29-10-2019 εγγράφου 

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Ν. Μαγνησίας. 
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4.Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές ή μη σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 

2020-2021, κατόπιν  του υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/11971/05-11-2019 εγγράφου της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. 

 

5.Απολογισμός δράσεων 2019 και προγραμματισμός δράσεων 2020 της Επιτροπής 

Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου. 

 

6.Εκ νέου λήψη απόφασης για την τμηματική υλοποίηση κάλυψης των εγκεκριμένων 

από το Υπουργείο Εσωτερικών θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα, 

κατόπιν  αιτήματος του ΑΣΕΠ βάση της 167/2019 προγενέστερης σχετικής απόφασης 

του Δ.Σ. , λόγω νέας πλέον σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

7.Λήψη απόφασης περί υλοποίησης κάλυψης της μίας (1) εγκεκριμένης θέσης ΙΔΟΧ  με 

κάλυψη δαπάνης από του Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 32108/25-04-2019  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

                     

8.Λήψη απόφασης με θέμα: «Έγκριση χορήγησης υποτροφιών έτους 2018,2019 εκ του 

Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά», σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 

492/7-11-2019 πρακτικό του Γυμνασίου – Λυκείου Τσαγκαράδας. 

 

9.Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποιήσεως συμβάσεως σε ισχύ, κατόπιν της 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 11678/06-11-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

                                                      
 

10.Συζήτηση επί της με αριθμό 18/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μωραϊτου Αικατερίνης 

του Αργυρίου. 

 
11.Συζήτηση επί της με αριθμό 22/2019  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς,  με θέμα: Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8626/20-08-2019 αιτήσεως κου 

Καρτσιώτη Νικόλαου του Αριστείδη . 

 

12.Συζήτηση επί της με αριθμό 23/2019  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς, με θέμα: Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7798/25-07-2019 αιτήσεως κ. 

Νίκου Μαρίας. 

 

13.Συζήτηση επί της με αριθμό 25/2019  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς,  με θέμα: Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7897/29-07-2019 αιτήσεως κ. 

Ran Duldner. 
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14.Συζήτηση επί της με αριθμό 28/2019  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς, με θέμα: Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8155/02-08-2019  αιτήσεως κ. 

Κράββαρη Δημήτριου. 

 

15.Συζήτηση επί της με αριθμό 31/2019  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς,  με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8438/12-08-

2019 αιτήσεως της κας Τσοκανάκη Ελένης. 

 
16.Συζήτηση επί της με αριθμό 8/2019  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Αγίου Δημητρίου   με θέμα: Λήψη  απόφασης σχετικά με κοπή ενός πεύκου και ενός 

πλατάνου εμπρός του κοινοτικού καταστήματος Αγίου Δημητρίου . 

 

17.Συζήτηση επί της με αριθμό 9/2019  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Αγίου Δημητρίου   με θέμα: Λήψη απόφασης  σχετικά με αποκατάσταση του δρόμου 

κάτω από τον βρεφονηπιακό σταθμό Αγίου Δημητρίου καθώς και την ολοκλήρωση της 

πλατείας Σωτήρος  . 

 
18.Συζήτηση επί της με αριθμό 9/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Μούρεσι  με θέμα: Λήψη  απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζαρίδα Αποστολίας . 

 
19.Συζήτηση επί της με αριθμό 22/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Τσαγκαράδας  με θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Πέτρου Μαρίνη 

Ευλαμπίας . 

 
20.Συζήτηση επί της με αριθμό 26/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Τσαγκαράδας  με θέμα: Λήψη απόφασης επί για αιτήσεις των : Θεοδωρόπουλου 

Ανάργυρου – Σωτήριου – Ντόλια Τριαντάφυλλου – Παντελή – Μπέικου Αθανάσιου και 

Νικολάου Κωνσταντίνου για μίσθωση καταστήματος ( γραφείο πληροφοριών ) στο 

Νανοπούλειο Κοινοτικό Κέντρο. 

 
21.Συζήτηση επί της με αριθμό 27/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Τσαγκαράδας  με θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Ρεντζούλη Όλγας. 

 

22.Συζήτηση επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. 11803/11-11-2019 εγγράφου του Προέδρου της 

Κοινότητας Ξορυχτίου με θέμα : Αποκατάσταση ζημιών ανοικτού θεάτρου Ξορυχτίου. 

 

23.Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν επ΄ονόματι 

κ. Νικολάου Κουτσομανή , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11406/01-11-2019  εισηγήσεως 

του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 
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24.Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν επ΄ονόματι 

κ. Γεωργίου Κουρκουβέλα  , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11167/01-11-2019  

εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 
25.Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν επ΄ονόματι 

κ. Σωτήρχου Ευτέρπης  , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8723/09-09-2019   εισηγήσεως 

του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 
 
 
 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

                                                       ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   
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