
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 30.01.2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 1η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 30.01.2017 

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 949/03-02-2017 

Λήψη απόφασης περί προέγκρισης δαπανών εκδηλώσεων. 

 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

8. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

11.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

12.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

13.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

14.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

15.ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

16.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

2.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  
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2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

4. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

5. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

6. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

7. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

2. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

 

  Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ : 294/25-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του  

κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος προσήλθε µετά την λήψη των παρουσιών και πριν την 

συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος προσήλθε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κατσιφός Απόστολος αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ο κ. ∆ήµαρχος 

ενηµέρωσε σχετικά µε  τα προβλήµατα που προκλήθηκαν από την έντονη κακοκαιρία 

και την αντιµετώπισή τους από πλευράς του ∆ήµου καθώς επίσης και για επαφές 

που είχε για το λόγο αυτό µε τους αρµόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς , ζήτησε 

από τους Προέδρους των Κοινοτήτων να προχωρήσουν στην καταµέτρηση των 

ζηµιών στα υδρόµετρα και στα δίκτυα ύδρευσης  και ενηµέρωσε το σώµα για την 

εξέλιξη στο θέµα του ξενοδοχείου του Κληροδοτήµατος Χριστοπούλου. 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κατέθεσε προφορικώς ερωτήσεις (οι 

οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της 

συνεδρίασης ) , σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την κακοκαιρία 

στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο υδροδότησης, έλλειψη αλατιού κ.λ.π.  και αν έγιναν οι 

απαραίτητες ενέργειες προς την Περιφέρεια για την επίλυσή τους. 

Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος τονίζοντας ότι υπάρχει 

συνεχής επικοινωνία και συνεργασία µε την Περιφέρεια για την επίλυση αυτών των 
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προβληµάτων και όσον αφορά τα προβλήµατα στην υδροδότηση αυτά οφείλονται 

κυρίως στις ζηµιές που προκλήθηκαν από τις χαµηλές θερµοκρασίες και στην 

χαµηλή στάθµη νερού των πηγών και των δεξαµενών.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Μπρίζης Θεόδωρος 

επεσήµανε µε τη σειρά του τα προβλήµατα τα οποία προκλήθηκαν από την 

κακοκαιρία και ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά µε τα έσοδα από το Νανοπούλειο 

Εµπορικό Κέντρο και γιατί δεν προχωρά ο ∆ήµος στην ανακαίνισή του.  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 30.01.2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 

18:30. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για την τήρηση των πρακτικών.  

 

ΘΕΜΑ : 1ο  Εκτός ηµερησίας διάταξης  

Λήψη απόφασης περί προέγκρισης δαπανών εκδηλώσεων. 

Ο κ. Πρόεδρος, εισήγαγε το 1ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και εξέθεσε ότι: 

Το παρόν θέµα, εισάγεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκτός ηµερήσιας διάταξης,  

προκειµένου να ληφθεί έγκαιρα η σχετική απόφαση. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 

3463/06, για να συζητηθεί θέµα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, 

πρέπει πρώτα ν’ αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού 

των µελών του, ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον. 

Στη συνέχεια, o κ. Πρόεδρος, κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 

3463/06 και µετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. 

Κοντογιώργου Απόστολου  , στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

 

 

**************************** 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τσαγκαράδα  27.01.2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                    Αρ. Πρωτ.     399 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ   
Ταχ. ∆/νση: Τσαγκαράδα 
Πληροφορίες:  Αικ. Γιοβάνη  
  

 
 
  Προς:  Τον κ Πρόεδρο του ∆ηµ. Σ/λίου  
 
                 Ζαγορά  
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Κύριε Πρόεδρε 
 

Σχετικά µε τον προγραµµατισµό διαφόρων εκδηλώσεων που πρόκειται να γίνουν στο 

προσεχές διάστηµα και την απαιτουµένη έγκριση δαπανών σύµφωνα µε την 

παράγραφό 4 του άρθρου 218 του ∆.Κ.Κ. και σύµφωνα µε ενδεικτικό 

προϋπολογισµό σας αναφέρω: 

 Λόγω διενέργειας εκδηλώσεων στα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου, θα απαιτηθεί πίστωση ποσού 5.000,00€ και θα βαρύνει τον ΚΑ 

00-6443.01 για δαπάνες δεξιώσεων ή τοπικών εορτών ∆ήµου. 

 Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων θα απαιτηθεί 

προέγκριση δαπάνης θα απαιτηθεί πίστωση ποσού 5.000,00€ και θα βαρύνει τον ΚΑ 

00-6443.01 για δαπάνες δεξιώσεων ή τοπικών εορτών ∆ήµου. 

 Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό συµβούλιο και την 

ψήφιση της παραπάνω πίστωσης. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

Και µε Εντολή του  

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                       ************************* 

 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά 

Μαρία δήλωσε ότι καταψηφίζει την παρούσα απόφαση για το λόγο ότι έρχεται πάντα 

εκτός ηµερήσιας διάταξης και δεν υπάρχει ανάλυση για το τι αφορούν οι δαπάνες. 

 

Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  
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Υπέρ της εισήγησης του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Ζαγοράς κ. Κοντογιώργου Απόστολου 

για την προέγκριση δαπανών εκδηλώσεων, ψήφισαν δεκατρείς (13)  ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, ήτοι : 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου 

Γεωργία, ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος , ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Αλτίνης Ανέστης, ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος , ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου 

Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης 

Βασίλειος,ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, οι 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Τσελεπής Απόστολος.  

 

Κατά της εισήγησης του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Ζαγοράς κ. Κοντογιώργου Απόστολου 

για την προέγκριση δαπανών εκδηλώσεων, ψήφισαν πέντε (5)  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, 

ήτοι : 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  κ. Σαµαρά Μαρία (µε την τοποθέτηση η οποία 

αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσης ), κ. Μπρίζης Θεόδωρος, 

κ. Κατσιφός Απόστολος, κ. Λάσκος Κωνστνατίνος και  ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κ. 

Καµπούρης Νικόλαος. 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος προσήλθε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  

• Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Κοντογιώργου Απόστολου 

• Τις διάφορες τοποθετήσεις  

• Τα αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
 

 

Προεγκρίνει τη δαπάνη ύψους 5.000,00 €,  για την διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων  

στα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου. 

Η παραπάνω δαπάνη ύψους 5.000,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6443.01 για δαπάνες 

δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών, του  προϋπολογισµού του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου, οικονοµικού έτους 2017. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 1/2017.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής :  
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 03.02.2017  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
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