
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 07.09.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 16η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 181η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 07.09.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:9464 
 

<< Εκλογή εκπροσώπων του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου στην Γενική Συνέλευση των ΠΕ∆               
(  σύµφωνα µε την  υπ΄ αριθµ. πρωτ. 31433/14-08-2014 Εγκύκλιο ( αρ. Εγκυκλίου 45 /2014 ) του 
ΥΠΕΣ )  >>.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης    
Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  
Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  
Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος  
 
 
1/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                     12/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
2/. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                    13/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
3/. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                              14/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       
4/. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                                                 15/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
5/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΑΡΙΝΟΣ                          16/.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                         
6/. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                        17/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     
7/. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                              18/. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                       
8/. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
9/.  ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
10/. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
11/. ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  Κανείς  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ, , ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ,  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  - Τ.Κ. 
ΑΝΗΛΙΟΥ,  ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ , ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ, ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ. 
 
  
Σύµφωνα µε την 9202/02-09-2014   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 16ης  Ειδικής   Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 07.09.2014   ηµέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.µ.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη ως ειδική γραµµατέας για 
την τήρηση των πρακτικών 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΩΟΩΩΡΚ-61Ε



 
ΘΕΜΑ : 3ο    
 
Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος  το  3ο   θέµα  της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα παρακάτω: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 και τα οριζόµενα στην υπ. αριθµ. 43 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Η συνεδρίαση για την εκλογή του Προεδρείου, καθώς και για 
την εκλογή των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  είναι ειδική και 
πραγµατοποιείται µόνο για το σκοπό αυτό, δηλ. µετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και των µελών των ως άνω επιτροπών, δεν µπορεί να υπάρξει συζήτηση για άλλο θέµα 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 31433/14-08-2014 Εγκύκλιο ( αρ. Εγκυκλίου 45 /2014 ) του ΥΠΕΣ )  
µε θέµα: Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων και της Κεντρικής Ένωσης 
∆ήµων Ελλάδος για την δηµοτική περίοδο 2014-2019, επισηµαίνεται ότι : 
 
1.Τα δηµοτικά συµβούλια εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση τα προεδρεία τους και τους εκπροσώπους 
τους στην Γενική Συνέλευση των Π.Ε.∆. Συνεπώς πρέπει να τηρηθούν οι προθεσµίες και η διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 64 του ν.3852/2010. 
 
α. Στην περίπτωση που η εκλογή των προεδρείων των δηµοτικών συµβουλίων έχει οριστικοποιηθεί, οι 
διαδικασίες εκλογής εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆., θα έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 
19ηΣεπτεµβρίου 2014 (υπολογιζοµένης της πενθήµερης προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής, της 
παρ.5 του άρθρου 64 του ν.3852/2010).  
 
β. Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής και εφόσον αυτή απορριφθεί από τον Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, οι ως άνω διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 24η Σεπτεµβρίου 
2014.  
 
γ. Σε αντίθετη περίπτωση που χωρήσει ακύρωση εκλογής προεδρείου δηµοτικού συµβουλίου, η 
ολοκλήρωση των οικείων διαδικασιών εκλογής προεδρείου και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση 
των Π.Ε.∆. λαµβάνει χώρα την 5η Οκτωβρίου 2014. 
 
2. α. Στις ανωτέρω περιπτώσεις 1α και 1β κατά τις οποίες η εκλογή των Προεδρείων όλων των 
∆ηµοτικών Συµβουλίων και εκπροσώπων τους στην οικεία Π.Ε.∆. έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 19η ή 
µέχρι την 24η Σεπτεµβρίου 2014, η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. για την εκλογή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της και την εκλογή εκπροσώπων της στη Γενική συνέλευση της Κ.Ε.∆.Ε, συνέρχεται την 1η 
Οκτωβρίου 2014. 
 
β. Στην ανωτέρω περίπτωση 1γ, έστω και µιας ακύρωσης εκλογής προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
η Γενική Συνέλευση της οικείας Π.Ε.∆. για την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την εκλογή 
εκπροσώπων της στη Γενική συνέλευση της Κ.Ε.∆.Ε συνέρχεται µέχρι την 10η Οκτωβρίου 2014. 
 
3. Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.∆.Ε. για την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, συνέρχεται :  
 
α. Την 10η Οκτωβρίου 2014, µετά την ολοκλήρωση, κατά την ανωτέρω περίπτωση 2α ,στις Π.Ε.∆. όλης 
της χώρας των διαδικασιών εκλογής εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.∆.Ε.  
 
β. Την 15η Οκτωβρίου 2014, στην περίπτωση σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης Π.Ε.∆. και ορισµού 
εκπροσώπων της, κατά την ανωτέρω περίπτωση 2β.  
 
Στην περίπτωση ακύρωσης εκλογής προεδρείου δηµοτικού συµβουλίου και για τη διευκόλυνση όλων 
των εµπλεκοµένων µερών στις εν λόγω αρχαιρεσίες, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, ταυτόχρονα µε την αποστολή της ακυρωτικής αποφάσεως στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
την κοινοποιεί άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο στο δήµαρχο της έδρας της περιφέρειας στην 
χωρική αρµοδιότητα της οποίας ανήκει ο εν λόγω δήµος, προκειµένου να ληφθεί έγκαιρα υπόψη για 
τον προσδιορισµό του χρόνου σύγκλησης της Γ.Σ. της Π.Ε.∆., καθόσον ο δήµαρχος της έδρας της 
περιφέρειας ορίζεται ως αρµόδιο όργανο για την αποστολή της πρόσκλησης σύγκλησης της Γ.Σ. της 
Π.Ε.∆. στους δηµάρχους και εκπροσώπους των δηµοτικών συµβουλίων σε αυτή.  
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
να εκλέξει στην ίδια συνεδρίαση µαζί µε το Προεδρείο του και τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και 
τους εκπροσώπους του στην γενική συνέλευση των ΠΕ∆.  

ΑΔΑ: ΩΩΟΩΩΡΚ-61Ε



Σύµφωνα µε την παραπάνω αναφερόµενη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , για τον ∆ήµο 
Ζαγοράς – Μουρεσίου προβλέπονται δύο άτοµα ως εκπρόσωποί του στην Γενική Συνέλευση των ΠΕ∆. 
Ο κ. ∆ήµαρχος και ένας ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε τον αναπληρωτή . 
Στην συνέχεια κάλεσε τα µέλη της πλειοψηφίας να προτείνουν τον τακτικό εκπρόσωπο του ∆ήµου.  
Η πλειοψηφία οµόφωνα αποφάσισε η ανάδειξη του τακτικού εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση των 
ΠΕ∆ να γίνει µε φανερή ψηφοφορία, στην οποία προτάθηκε οµόφωνα από τα µέλη της πλειοψηφίας ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος.  
Στην συνέχεια ακολούθησε µυστική ψηφοφορία από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την οποία 
ο υποψήφιος για την θέση του τακτικού εκπροσώπου του ∆ήµου στην ΠΕ∆ κ. Σουλδάτος Απόστολος 
έλαβε 14 ψήφους σε σύνολο 21 ψήφων και εποµένως συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία  των 
παρόντων και εκλέγεται στην θέση του τακτικού εκπροσώπου . Επίσης καταµετρήθηκαν 7 λευκά 
ψηφοδέλτια. 
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από την πλειοψηφία να προτείνει τον αναπληρωµατικό 
εκπρόσωπο του ∆ήµου στην Γενική Συνέλευση των ΠΕ∆. 
 
Η πλειοψηφία οµόφωνα αποφάσισε η ανάδειξη του αναπληρωµατικού  εκπροσώπου στην Γενική 
Συνέλευση των ΠΕ∆ να γίνει µε φανερή ψηφοφορία, στην οποία προτάθηκε οµόφωνα από τα µέλη της 
πλειοψηφίας ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος – Μαρίνος .  
 
Στην συνέχεια ακολούθησε µυστική ψηφοφορία από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την οποία 
ο υποψήφιος για την θέση του αναπληρωµατικού  εκπροσώπου του ∆ήµου στην ΠΕ∆ κ. Χιώτης 
∆ηµήτριος – Μαρίνος  έλαβε 15 ψήφους σε σύνολο 21 ψήφων και εποµένως συγκέντρωσε την 
απόλυτη πλειοψηφία  των παρόντων και εκλέγεται στην θέση του αναπληρωµατικού  εκπροσώπου του 
∆ήµου στην Γενική Συνέλευση των ΠΕ∆. Επίσης καταµετρήθηκαν 6 λευκά ψηφοδέλτια. 
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ.  αφού έλαβε υπόψη : 
 

• την  υπ΄ αριθµ. πρωτ. 31433/14-08-2014 Εγκύκλιο ( αρ. Εγκυκλίου 45 /2014 ) του ΥΠΕΣ ) 

• τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του τακτικού εκπροσώπου του ∆ήµου στην 
γενική συνέλευση των ΠΕ∆ 

• τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του αναπληρωµατικού εκπροσώπου του 
∆ήµου στην γενική συνέλευση των ΠΕ∆ 

• τις διάφορες τοποθετήσεις και µετά από διαλογική συζήτηση  
 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 
Εκλέγει ως εκπροσώπους  του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου στην Γενική Συνέλευση των ΠΕ∆ 
σύµφωνα την  υπ΄ αριθµ. πρωτ. 31433/14-08-2014 Εγκύκλιο ( αρ. Εγκυκλίου 45 /2014 ) του  
ΥΠΕΣ ) τον ∆ήµαρχο Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Κουτσάφτη Παναγιώτη του Αποστόλου  και 
κατόπιν ψηφοφορίας,  τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Σουλδάτο Απόστολο του ∆ηµητρίου ως 
τακτικό εκπρόσωπο και τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χιώτη ∆ηµήτριο – Μαρίνο του 
Κωνσταντίνου ως αναπληρωµατικό  εκπρόσωπο του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου στην Γενική 
Συνέλευση των ΠΕ∆. 
 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  181/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

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

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 08.09.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
         

                                      ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΑΔΑ: ΩΩΟΩΩΡΚ-61Ε
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