
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζαγορά 26/05/2022    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ :5005  
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 6ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2022 , του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.   

 

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

στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2022, η οποία λόγω της 

λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, θα πραγματοποιηθεί  

την 31η Μαϊου 2022, ημέρα Τρίτη , και ώρα 19:00 μ.μ. ,  με φυσική παρουσία μόνο  

για τους πλήρως εμβολιασμένους ή  τους νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο  , και  

με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής  SKYPE για τους μη 

εμβολιασμένους ή για όσους δεν έχουν συμπληρώσει διάστημα 14 ημερών από 

την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους, με τα παρακάτω θέματα: 

 

1.Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022. 

 

2.Έγκριση της Ετήσιας Στοχοθεσίας έτους 2022, του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου , 

κατόπιν της 1ης Αναμόρφωσης, σύμφωνα με την 95/2022 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ( ΑΔΑ: ΨΣ1ΜΩΡΚ-Τ2Ω). 

 

3.Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 

σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έτους 2022 ( Β΄Κατανομή ), 

κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 44024/13-05-2022  εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων . 

 

4. Ορθή επανάληψη – συμπλήρωση  της 50/2022 Α.Δ.Σ. ( ΑΔΑ: Ψ2ΙΕΩΡΚ-63Ω) με θέμα: 

«Συζήτηση επί της με αριθμό 1/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Τσαγκαράδας με θέμα: « Λήψη απόφασης για εκ νέου δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου 

ΑΔΑ: ΨΛΠΞΩΡΚ-Χ1Η



στο Κτίριο Τριανταφύλλου», προκειμένου να οριστεί το μίσθωμα και η διάρκεια 

μίσθωσης.  

 

5. Ορθή επανάληψη – συμπλήρωση  της 58/2022 Α.Δ.Σ. ( ΑΔΑ: 6ΒΠΖΩΡΚ-5ΣΕ) με 

θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3084/31-03-2022 

εισηγήσεως της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: « 

Εισήγηση για την απόδοση του μισθίου και τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη 

των οφειλόμενων μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου», προκειμένου να οριστεί το μίσθωμα και η διάρκεια μίσθωσης .  

 

6.Συζήτηση επί της με αριθμό 5/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ανηλίου 

με θέμα :« Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην θέση Καλογέρη Βρύση». 

 

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

Μπαντά Χρήστου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  3964/12-05-2022 εισηγήσεως του 

αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

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

Λυριτζή Φοίβου , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ.  3350/11-05-2022 εισηγήσεως του 

αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

 
 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
                                                     

   ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                             
 

ΑΔΑ: ΨΛΠΞΩΡΚ-Χ1Η
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