
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 25.06.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 10η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 25.06.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:6575 
 

<< Έγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας για το έργο << Μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων 
του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου >> ( Αναβολή ) .>>.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος   
Πρόεδρος: Μαλαµατίνη - Φατώλια Μελαχροινή 
Αντιπρόεδρος : Χριστοδούλου Γεωργία                                                                                
Γραµµατέας: Κουφογιάννης ∆ηµήτριος  
 
1/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                     11/. ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ  
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ             12/. KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                   13/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       14/.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     
5/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                       
6/. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                       
7/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                           
8/. ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
9/. ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
10/. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,  ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,  ΠΙΤΣΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ,    ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ .                                                                                  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ,  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ,  
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. 
ΜΟΥΡΕΣΙ .  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ , ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ. 
  
Σύµφωνα µε την 6289/20-06-2014   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου , που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα, 
τις διατάξεις του άρθρου 67- -του Ν. 3852/2010. 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της 10ης  Έκτακτης  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 25.06.2014   ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 16:00 µ.µ.  
 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ Μανίνη – Τσαπράζη Αφροδίτη προσήλθε µετά την 
συζήτηση του 5ου θέµατος εκτός  ηµερήσιας διάταξης. 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος προσήλθε κατά 
την συζήτηση του 3ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Σπανός ∆ηµήτριος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου 
θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ξουριχτίου προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της οµάδας πλειοψηφίας κ. Κουφογιάννης ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά την 
διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
 

ΑΔΑ: 64ΩΖΩΡΚ-300



Ο κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε τις ενέργειες για την νοµιµοποίηση του παραλιακού 
µετώπου του ∆ήµου και των λιµανιών του Χορευτού , του Αγίου Ιωάννη και της Νταµούχαρης. 
 
Κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ο επικεφαλής της ελάσσονος 
µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος ενηµέρωσε το Σώµα σχετικά µε την ενίσχυση 
υδροµάστευσης στην ∆.Κ. Ζαγοράς  ενόψει  της αρδευτικής και καλοκαιρινής περιόδου . Επί του θέµατος 
έλαβε γνώση ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Λαµπαδάρης Νικόλαος . 
 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά µε τις 
παλιές οφειλές ( µεροκάµατα ) των Κοινοτήτων.  
 
Στην συνέχεια η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Μανίνη – Τσαπράζη Αφροδίτη 
ενηµέρωσε το Σώµα σχετικά µε το θέµα που έχει προκύψει µε τις οφειλές προς το ΙΚΑ του Παιδικού 
Σταθµού του πρώην ∆ήµου Ζαγοράς και ζήτησε να είναι θέµα της επόµενης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χιώτης ∆ηµήτριος ζήτησε ενηµέρωση σχετικά µε το 
θέµα της υπαλλήλου του ∆ήµου κας Γκόνου Ελένης.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την τήρηση των 
πρακτικών.  
 
ΘΕΜΑ : 23ο   
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το  23ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα  παρακάτω: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06 και του  άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 , έναν ( 1) µήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων 
δηµοτικών αρχών , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις,  εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Για να συζητηθεί θέµα ως κατεπείγον 
και να ληφθεί απόφαση γι΄ αυτό πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθµού των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον . 
Κατόπιν τούτου και δεδοµένης της αναγκαιότητας ρύθµισης υπηρεσιακών θεµάτων , στα πλαίσια της 
εύρυθµης λειτουργίας του ∆ήµου ,  καλώ το σώµα να αποφασίσει για το  κατεπείγον του θέµατος . 
 
Το ∆.Σ. αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 παραγρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06 , του  άρθρο 65 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος  έδωσε τον λόγο στον  κ. ∆ήµαρχο ο οποίος πρότεινε την αναβολή της 
συζήτησης του θέµατος .  
 
Η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ.  αφού έλαβε υπόψη : 

• τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06  και  του  άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010  

• τις διάφορες τοποθετήσεις και µετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Την αναβολή της συζήτησης του θέµατος . 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  153/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 26.06.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
         

                                ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: 64ΩΖΩΡΚ-300
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