
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 22.01.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 1η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 25η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 22.01.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:1103 
 

<< Προέγκριση συµµετοχής του ∆ήµου σε εκθέσεις εξωτερικού για το έτος  2014>>.  
 
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                                             9/. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                    10/. ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                   11/. ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              12/ KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ          
5/. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                13/. ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ   
6/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                              14/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
7/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                              15/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  , ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , 
ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ .                                                                                        
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ,  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ,ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ , ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ, 
ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ . 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
  
Σύµφωνα µε την 544/17-01-2014    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 1ης  Τακτικής   Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζαγοράς - Μουρεσίου που 
συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην Ζαγορά    , την 
22.01.2014   ηµέρα Τετάρτη     και ώρα 15:00 µ.µ. 
 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης . 
Μετά την συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν 
την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) διαβάστηκε στο σώµα η υπ΄αριθµ. πρωτ. 
492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου. Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες κάτοικοι και 
εκπρόσωποι φορέων της Τ.Κ. Πουρίου . 
  
 
Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος αποχώρησε µετά την 
συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 
συζήτηση του 1ου θέµατος) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού 
Συλλόγου Πουρίου, οργισµένος σε ένδειξη διαµαρτυρίας τόσο για την απρόκλητη και προσβλητική 
φραστική επίθεση που ο ίδιος δέχτηκε µε απαράδεκτους σε βάρος του χαρακτηρισµούς , όσο και για τις 
<< προειδοποιήσεις >> και ευθείες απειλές << περί ανεπιθύµητων προσώπων >> στο χωριό που 
συλλήβδην εξαπολύθηκαν κατά των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από << αγανακτισµένους >> 
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οργίλους παράγοντες της Τ.Κ. Πουρίου , εκφράζοντας µε την πολιτική του αυτή πράξη τον 
αποτροπιασµό του και την αποδοκιµασία του σε τέτοιου είδους συµπεριφορές που πλήττουν άµεσα τους 
θεσµούς και το κύρος της Αυτοδιοίκησης και του πολιτικού µας πολιτισµού.   Στην συνέχεια 
αντικαταστάθηκε από τον Αντιδήµαρχο κ. Μπρίζη Θεόδωρο    ( σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  άρθρο  
67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και στο  άρθρο 7 παρ. 10 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ).  
 
Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λεβέντης Κων/νος αποχώρησε  µετά 
την συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 
συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-
2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος  µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος  αποχώρησε  
µετά την συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν 
την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-
01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Γεωργία , µετά την συζήτηση της 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου , δήλωσε ότι αποχωρεί από 
την συνεδρίαση για τον λόγο ότι θεωρεί απαράδεκτη την αποχώρηση του κ. ∆ηµάρχου µε τον τρόπο µε 
τον οποίο αυτή έγινε και το λεξιλόγιο που χρησιµοποίησε και ότι αυτό είναι ύψιστη προσβολή για το 
σώµα. Στην συνέχεια παρέµεινε στην συνεδρίαση και αποχώρησε µετά την συζήτηση του 3ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χιώτης ∆ηµήτριος αποχώρησε µετά την συζήτηση 
του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την συζήτηση του 
1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του 
Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Κοντογιώργος Απόστολος αποχώρησε µετά την 
συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 
συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-
2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας κ. Ρηγόπουλος Παναγιώτης  προσήλθε κατά την 
διάρκεια της συζήτησης της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτησης  του Αγροτικού Συλλόγου 
Πουρίου. 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου κ. Ανηλιώτης Κων/νος αποχώρησε µετά την συζήτηση της 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μούρεσι κ. Μαµούρης Ευάγγελος αποχώρησε µετά την συζήτηση 
της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος Τσόγκα Αικατερίνη για την τήρηση των 
πρακτικών.  
 
ΘΕΜΑ : 25ο   

 
Η  Πρόεδρος  εισηγούµενη  το 25ο θέµα της  ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του σώµατος την 
εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Αντιδηµάρχου 
κ. Σουλδάτου Απόστολου ,  µε θέµα  << Προέγκριση συµµετοχής του ∆ήµου σε τουριστικές εκθέσεις 
εξωτερικού για το έτος 2014 » στην οποία αναφέρονται  τα  παρακάτω: 
 
Ενόψει  της   προσπάθειάς µας για την ανάδειξη και προβολή του ∆ήµου µας  ως  σηµαντικού 
τουριστικού προορισµού,  µέσα από διάφορες δράσεις, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες  µε την 
αξιοποίηση των  συγκριτικών  πλεονεκτηµάτων  της περιοχής µας, προκειµένου να επιτύχουµε 
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου,  αξιοποίηση  νέων µορφών τουρισµού (ανάδειξη της περιοχής 
µας σε δηµοφιλή προορισµό,  προώθηση του τουρισµού αναψυχής, του συνεδριακού, θρησκευτικού, 
αθλητικού,  πολιτιστικού, περιπατητικού και γαστρονοµικού),  όπως αναλυτικά συζητήθηκαν κατ’ 
επανάληψη σε συνεδριάσεις της Τουριστικής Επιτροπής  και ειδικότερα στην συνεδρίαση της 01.10.2013 
κατά την οποία παρουσιάστηκε ολοκληρωµένη πρόταση στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης της 
περιοχής µας και η νέα πρόταση που µας υποβλήθηκε σε συνεργασία µε ∆ήµους της Μαγνησίας  σας 
αναφέρω ότι αποφασίστηκαν οι εξής δράσεις µας σε ότι αφορά στη συµµετοχή του ∆ήµου ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ,   σε εκθέσεις:  
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Σε ότι αφορά την προβολή της περιοχής µας σε «παραδοσιακές» αγορές  και  σε  χώρες,  µε τις 
οποίες πλέον διαθέτουµε αεροπορική σύνδεση µέσω του αεροδροµίου της Νέας Αγχιάλου, µε στόχο την  
περαιτέρω προσέλκυση   τουριστών, προτείνουµε τη συµµετοχή µας στις εξής εκθέσεις του εσωτερικού 
και  εξωτερικού µε τον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισµό: 
             1. Στη συµµετοχή του ∆ήµου ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση της Σόφιας 
«HOLIDAYS SPA EXPO», στο διάστηµα  13-15 Φεβρουαρίου 2014, φιλοξενούµενοι  στο περίπτερο της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας,  µε έντυπο  και ηλεκτρονικό υλικό του ∆ήµου µας  θα απαιτηθεί πίστωση 1.000 
ευρώ για δαπάνες αποστολής, οργάνωσης και παρουσίασης υλικού προβολής στον εκθεσιακό χώρο και 
δύο ατόµων (του Αντιδηµάρχου & Προέδρου της  Τουριστικής Επιτροπής και ενός υπηρεσιακού 
παράγοντα του ∆ήµου ).   
              2.  Στη συµµετοχή του ∆ήµου ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση της 
Σερβίας «INTERNATIONAL TOURISM FAIR», στο διάστηµα  27 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2014, 
φιλοξενούµενοι  στο περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή σε δικό µας περίπτερο,  µε έντυπο  και 
ηλεκτρονικό υλικό του ∆ήµου µας  θα απαιτηθεί πίστωση 2.000 ευρώ για δαπάνες αποστολής, 
οργάνωσης και παρουσίασης υλικού προβολής στον εκθεσιακό χώρο και δύο ατόµων (του 
Αντιδηµάρχου & Προέδρου της  Τουριστικής Επιτροπής και ενός υπηρεσιακού παράγοντα του ∆ήµου ).  
               3.  Στη συµµετοχή του ∆ήµου ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση του Τελ-
Αβιβ «ΙΜΤΜ TOURIST EXHIBITION», στο διάστηµα  11-12 Φεβρουαρίου 2014, συµµετέχοντας  στο 
περίπτερο του ∆ήµου Βόλου,  µε έντυπο  και ηλεκτρονικό υλικό του ∆ήµου µας  θα απαιτηθεί πίστωση 
2.500 ευρώ για δαπάνες αποστολής, οργάνωσης και παρουσίασης υλικού προβολής στον εκθεσιακό 
χώρο και δύο  ατόµων (του Αντιδηµάρχου & προέδρου  της Τουριστικής Επιτροπής και ενός 
υπηρεσιακού παράγοντα του ∆ήµου ).   
                4.  Στη συµµετοχή του ∆ήµου ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση της 
Στοκχόλµης  «GREEKLAND PANORAMA 2014», στο διάστηµα 14-16 Φεβρουαρίου  2014,   στο 
περίπτερο της Μαγνησίας,  µε έντυπο  και ηλεκτρονικό υλικό του ∆ήµου µας  θα απαιτηθεί πίστωση 
2.000 ευρώ για δαπάνες αποστολής, οργάνωσης και παρουσίασης υλικού προβολής στον εκθεσιακό 
χώρο και δύο  ατόµων (του Αντιδηµάρχου & Προέδρου  της Τουριστικής Επιτροπής και ενός 
υπηρεσιακού παράγοντα του ∆ήµου ).  
 5/. Στη συµµετοχή του ∆ήµου ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση του 
Μονάχου για το διάστηµα 5-9 Μαρτίου 2014  στο περίπτερο της Μαγνησίας,  µε έντυπο  και ηλεκτρονικό 
υλικό του ∆ήµου µας  θα απαιτηθεί πίστωση 2.000 ευρώ για δαπάνες αποστολής, οργάνωσης και 
παρουσίασης υλικού προβολής στον εκθεσιακό χώρο και δύο  ατόµων (του Αντιδηµάρχου & Προέδρου  
της Τουριστικής Επιτροπής και ενός υπηρεσιακού παράγοντα του ∆ήµου ).  
 
  

Για  την πραγµατοποίηση των πιο πάνω εκδηλώσεων και βάσει  των παραπάνω θα απαιτηθεί 
προέγκριση δαπάνης συνολικού ποσού  9.500   ευρώ που θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, οικ. έτους 2014. 

 

  
 
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση   ,  τις διάφορες τοποθετήσεις    και µετά από διαλογική 
συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α/. Προεγκρίνει την συµµετοχή του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου στις παρακάτω εκθέσεις οι 
οποίες θα πραγµατοποιηθούν εντός του 2014: 
 
1/. Στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση της Σόφιας «HOLIDAYS SPA EXPO», στο διάστηµα  13-15 
Φεβρουαρίου 2014, φιλοξενούµενοι  στο περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  µε έντυπο  και 
ηλεκτρονικό υλικό του ∆ήµου µας  . 
 
2/. Εγκρίνει την δαπάνη ύψους 1.000,00 € για την  συµµετοχή  του ∆ήµου  Ζαγοράς – Μουρεσίου 
στην  παραπάνω έκθεση  (δαπάνες αποστολής, οργάνωσης και παρουσίασης υλικού προβολής στον 
εκθεσιακό χώρο και δύο  ατόµων (του Αντιδηµάρχου & Προέδρου της Επιτροπής  και ενός υπηρεσιακού 
παράγοντα του ∆ήµου) . 
 
3/. Στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση της Σερβίας «INTERNATIONAL TOURISM FAIR», στο διάστηµα  
27 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2014 , φιλοξενούµενοι  στο περίπτερο της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας ή σε δικό µας περίπτερο,  µε έντυπο  και ηλεκτρονικό υλικό του ∆ήµου µας. 
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4/. Εγκρίνει την δαπάνη ύψους 2.000,00 ευρώ για την συµµετοχή του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου στην παραπάνω έκθεση ( για δαπάνες αποστολής, οργάνωσης και παρουσίασης υλικού 
προβολής στον εκθεσιακό χώρο και δύο  ατόµων (του Αντιδηµάρχου & Προέδρου της Επιτροπής  και 
ενός υπηρεσιακού παράγοντα του ∆ήµου) . 
 
5/. Στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση του Τελ-Αβιβ «ΙΜΤΜ TOURIST EXHIBITION», στο διάστηµα  11-
12 Φεβρουαρίου 2014 , συµµετέχοντας  στο περίπτερο του ∆ήµου Βόλου,  µε έντυπο  και 
ηλεκτρονικό υλικό του ∆ήµου µας. 
 
6/. Εγκρίνει την δαπάνη ύψους 2.500,00 ευρώ για την συµµετοχή του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου στην παραπάνω έκθεση για δαπάνες αποστολής, οργάνωσης και παρουσίασης υλικού 
προβολής στον εκθεσιακό χώρο και δύο  ατόµων (του Αντιδηµάρχου & Προέδρου της Επιτροπής  και 
ενός υπηρεσιακού παράγοντα του ∆ήµου) . 
 
7/. Στη ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση της Στοκχόλµης  «GREEKLAND PANORAMA 2014», στο 
διάστηµα 14-16 Φεβρουαρίου  2014,   στο περίπτερο της Μαγνησίας,  µε έντυπο  και ηλεκτρονικό 
υλικό του ∆ήµου µας . 
 
8/. Εγκρίνει την δαπάνη ύψους 2.000,00 ευρώ για την συµµετοχή του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου στην παραπάνω έκθεση  για δαπάνες αποστολής, οργάνωσης και παρουσίασης υλικού 
προβολής στον εκθεσιακό χώρο και δύο  ατόµων (του Αντιδηµάρχου & Προέδρου της Επιτροπής  και 
ενός υπηρεσιακού παράγοντα του ∆ήµου) .  
 
9/.Την συµµετοχή του ∆ήµου µας στην ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση του Μονάχου << F.RE.E στο 
διάστηµα 5-9 Μαρτίου   2014,   στο περίπτερο της Μαγνησίας,  µε έντυπο  και ηλεκτρονικό υλικό 
του ∆ήµου µας . 
 
10/. Εγκρίνει την δαπάνη ύψους 2.000,00 ευρώ για την συµµετοχή του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου στην παραπάνω έκθεση  για δαπάνες αποστολής, οργάνωσης και παρουσίασης υλικού 
προβολής στον εκθεσιακό χώρο και δύο  ατόµων (του Αντιδηµάρχου & Προέδρου της Επιτροπής  και 
ενός υπηρεσιακού παράγοντα του ∆ήµου) .  
 
 

Β/. Αναθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη της  δαπάνης συµµετοχής στις  ως άνω εκθέσεις , και την 
ψήφιση της απαιτούµενης πίστωσης ,  η οποία ανέρχεται  στο ποσό των  9.500,00 €  και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 00-6432.01 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του 
∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου  τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2014 του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου  . 
  
 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  25/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

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

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 23.01.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
         

 
                                ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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