
     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 26/01/2023    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                 Αριθμ. Πρωτ : 699 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ -  ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τηλ:2426350119-2426350124 

Email:tsogkak.dim.z.m@gmail.com          

           

                                                     ΠΡΟΣ :        1. Τον Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου  

  2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους 

  3. Προέδρους  Κοινοτήτων 

               Όπως πίνακας αποδεκτών  

               4. Προϊσταμένους Τμημάτων Δήμου  

               5. Λογιστήριο Δήμου  

               6. Ταμείο Δήμου 

               7.Οικονομική Επιτροπή  Δήμου  

                                                                                                    

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2023 , του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας προσκαλούμε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί  την 30η Ιανουαρίου 2023, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. , δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, για λόγους 

διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022  

ΦΕΚ 136/τΑ΄/09-07-2022,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  

 

1.Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023. 

 

2.Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023. 

 

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου 

Ζαγοράς Μουρεσίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού  Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας 

Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.) για την Πράξη «Αποκατάσταση και βελτίωση υπολοίπων 

τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 298/13-01-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

 

4.Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης ,τον ορισμό διευθύνουσας 

υπηρεσίας/επιβλέπουσας αρχής, την επίβλεψη της μελέτης με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΑΝΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης (αρ.32 Ν.4412/2016) κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 12421/15-12-2022 

εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 
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5.Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης,τον ορισμό διευθύνουσας 

υπηρεσίας/επιβλέπουσας αρχής, την επίβλεψη της μελέτης με τίτλο: «Στατική Μελέτη για την 

Αποκατάσταση πέτρινου τοιχίου αντιστήριξης στη συνοικία Αγ. Γεωργίου της Δ.Κ.Ζαγοράς, του 

Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου » κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 713/26-01-2023 εισηγήσεως του 

αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

 

6.Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα της δαπάνης με τίτλο: «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στα πλαίσια του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2014-2020», που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της 

ΟΤΔ  Ε.Α.Π. Α.Ε. 

 

7.Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου ( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), 

κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 643/24-01-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

 

8.Λήψη απόφασης περί καθορισμού ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 ο οποίος 

θα είναι δεκτικός έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος  Προπληρωμής. 

 

9.Λήψη απόφασης για συνδρομή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου σε  έντυπα και ηλεκτρονικά 

μέσα για το έτος 2023. 

 

10.Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα κ. 

Νανόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  270/17-01-2023 

εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

11.Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα κ. 

Μαραγκού Αικατερίνης, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  11887/10-01-2023 εισηγήσεως του 

αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

12.Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν , στο όνομα κ. 

Καρασταμάτη Τριανταφυλλιάς , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  418/19-01-2023 εισηγήσεως του 

αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

13.Λήψη απόφασης περί διαγραφής  ποσού, στο όνομα κ. Μανουτζόγλου Βασιλική του 

Δημητρίου  , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  423/19-01-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος 

του Δήμου. 

 

14.Λήψη απόφασης περί διαγραφής  ποσού, στο όνομα κ. Μπρίκα Χρήστου του Θωμά  , κατόπιν 

της υπ΄αριθμ. πρωτ.  435/19-01-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 
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15.Λήψη απόφασης περί διαγραφής  ποσού, στο όνομα κ. Παραθύρα Κωνσταντίνου του Ιωάννη  

, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  438/19-01-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

16.Λήψη απόφασης περί διαγραφής  ποσού, στο όνομα κ. Μαγαλιού Ιωάννη του Βασιλείου  , 

κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  710/26-01-2023 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

17.Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στην κ. Λιάντη Στεφανία του Μενελάου για κατάστημα  

«Καφέ Μπαρ» το οποίο λειτουργεί στην συνοικία Αγία Κυριακή της Κοινότητας Ζαγοράς  του 

Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 68/04-01-2023  εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του 

Δήμου. 

 

18.Χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας ,στην κ. Φατώλια Σταματία του Κων/νου για κατάστημα  

το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει  ως« Ψητοπωλείο – Οβελιστήριο» στην συνοικία των Αγίων 

Ταξιαρχών της Κοινότητας Τσαγκαράδας   του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 243/18-

01-2023  εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

 

 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

   ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                             
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