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1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
2. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ
3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
7. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
8. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :
1. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.681/23-01-2015

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.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Από το πρακτικό της 1ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου
Ζαγοράς -Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 30.01.2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
17:00 µ.µ.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης
Προκόπιος απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προσήλθε κατά την
διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Κατόπιν τούτου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, του Ν.
3852/2010 και του ισχύοντος κανονισµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
προβλέπουν την αναπλήρωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε
περίπτωση

απουσίας

του,

τον

κ.

Γραµµατέα

του

∆ηµοτικού

Συµβουλίου

αναπληρώνει, στην παρούσα συνεδρίαση και έως την προσέλευσή του στο 2ο θέµα
εκτός ηµερήσιας διάταξης , ο πλειοψηφών σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού,
κ. Σουλδάτος Απόστολος.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος προσήλθε κατά την διάρκεια της
συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μούρεσι κ. Μαµούρης Ευάγγελος προσήλθε
κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
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Το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης , λόγω της παρουσίας πολλών µικρών παιδιών
του ∆ηµοτικού Σχολείου Ζαγοράς τα οποία ήταν υπεύθυνα για την παρουσίαση του
θέµατος , προτάθηκε και συζητήθηκε πριν τα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά την συζήτηση
των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης λόγω κωλύµατος δεν συµµετείχε στην
συζήτηση του 9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος και προς ενηµέρωση των ∆ηµοτικών
Συµβούλων, η από 19-12-2014 αναφορά της Βουλευτού Ν. Μαγνησίας κας Ζέττας
Μακρή προς τον Υπουργό Υποδοµών , Μεταφορών & ∆ικτύων , σχετικά µε την
εγκατάσταση σταθερού internet στην Τ.Κ. Πουρίου.

Κατόπιν, τέθηκε υπόψη του σώµατος και προς ενηµέρωση των ∆ηµοτικών
Συµβούλων, η υπ΄αριθµ. Πρωτ. 330416/24-12-2014 απάντηση του Προέδρου &
∆ιευθύνοντα Συµβούλου του Οµίλου ΟΤΕ προς την Βουλευτή Ν. Μαγνησίας κ.
Χρισοβελώνη Μαρίνα για το παραπάνω αναφερόµενο θέµα.
Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος η από 27-01-2015 αίτηση του ∆ηµοτικού
Συµβούλου της πλειοψηφίας κ. Χιώτη ∆ηµήτριου - Μαρίνου .
Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι η συγκεκριµένη αίτηση θ’ απαντηθεί σε επόµενη
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Κατόπιν ο κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα για την συγκέντρωση – ενηµέρωση για
το Πολεοδοµικό Σχέδιο της περιοχής η οποία θα πραγµατοποιηθεί τις προσεχείς
ηµέρες.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος Κων/νος τόνισε ότι
πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέµα και ζήτησε την συµµετοχή όλων στην
διαβούλευση.
Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία
υπενθύµισε ότι σε προηγούµενες συνεδριάσεις είχαν τεθεί από την µειοψηφία
ερωτήσεις σχετικά µε την κατάσταση των σχολείων του ∆ήµου µας , του Κέντρου
Υγείας , την αντιπληµµυρική θωράκιση του ∆ήµου κ.λ.π. και ζήτησε ενηµέρωση για
την υλοποίηση και την πορεία των σχετικών ενεργειών από τον ∆ήµο. Επίσης έθεσε
υπόψη του σώµατος τα παρακάτω:
Αρχές Οκτώβρη τέθηκε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , από την µειοψηφία, το
θέµα της µεταφοράς της Οικονοµικής Υπηρεσίας . Η παραπάνω ερώτηση στάλθηκε
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στο Υπουργείο και στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση , η οποία απαντώντας ζητά από
το ∆ήµο να εφαρµόσει τον Νόµο. ∆ηλαδή απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Είχαµε τονίσει
πώς αν η µεταφορά αυτή της Οικονοµικής Υπηρεσίας ήταν για το καλό του ∆ήµου ,
θα συµφωνούσαµε κι εµείς. Έχετε λάβει το έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
και τι προτίθεστε να κάνετε σχετικά µε το αυτό;

Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι τα παραπάνω ερωτήµατα θα απαντηθούν σε επόµενη
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης
Βασίλειος ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά µε την καθυστέρηση που υπάρχει στις
ερωτήσεις που θέτουν προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι . Επίσης
ζήτησε να ενηµερώνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τις σχετικές απαντήσεις .
Ο κ. Πρόεδρος απάντησε στον επικεφαλή της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζη
Βασίλειο και ενηµέρωσε το σώµα ότι σχετικά µε τις ερωτήσεις των ∆ηµοτικών
Συµβούλων τηρούνται απόλυτα οι διατάξεις του Κανονισµού Λειτουργίας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και των Ν. 3852/2010 & 3463/2006 και κάλεσε εκ νέου τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους να λάβουν γνώση του Κανονισµού Λειτουργίας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και των εν λόγω Νόµων.
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 : 21ο
Λήψη απόφασης περί προγραµµατισµού για την περίοδο 2015-2016 του ∆ήµου
Ζαγοράς – Μουρεσίου όσον αφορά την Τουριστική Ανάπτυξη.

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του Προέδρου της
Τουριστικής Επιτροπής του ∆ήµου κ. Σουλδάτου Απόστολου µε τίτλο « Σχέδιο
∆ράσης της Επιτροπής Τουριστικής Πολιτικής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου
Προγραµµατισµός Ενεργειών για το 2015-2016», η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του
∆ήµου έθεσε υπόψη του σώµατος και ανέλυσε το σχέδιο δράσης για την τουριστική
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προβολή του ∆ήµου και τον προγραµµατισµό των σχετικών ενεργειών για το 20152016 , το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζης Βασίλειος ανέφερε τα
παρακάτω:
Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα. Προτείνω να γίνει ειδική συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου .
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος Κων/νος ανέφερε τα
παρακάτω:
Συγχαίρω τον κ. Σουλδάτο γιατί

κάνει πάρα πολλά στον τοµέα της τουριστικής

προβολής του ∆ήµου µας. Πρώτη φορά παρουσιάζεται ολοκληρωµένη µελέτη για την
τουριστική προβολή. Θα πρέπει επίσης να δούµε τι γίνεται και µε την αγροτική
προβολή του ∆ήµου.
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κων/νος ανέφερε τα παρακάτω:
Συγχαρητήρια στον κ. Σουλδάτο . Το πρόγραµµα το οποίο µας παρουσίασε είναι
καταπληκτικό, αλλά κάποιος πρέπει να το τρέξει. Κυρίως στις εκθέσεις .

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζης Βασίλειος ανέφερε τα
παρακάτω:
Ο κ. Σουλδάτος ήταν και νωρίτερα Πρόεδρος της συγκεκριµένης επιτροπής. Τι
προϊόν παρουσίασε η

προηγούµενη Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης;

Τι

διαφηµίζουµε σαν ∆ήµος;
Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρία ανέφερε τα παρακάτω:
Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του ∆ήµου. Θα ήθελα κι εγώ να δω την σύνδεση του τουρισµού µε τον αγροτικό
τοµέα και την συµµετοχή του ∆ήµου σε εκθέσεις Αγροτουρισµού.
Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα παρακάτω:
Οι διάφορες επισηµάνσεις θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή. Εγκρίνουµε το
σχέδιο δράσης όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου κ. Σουλδάτο Απόστολο.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία
προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος .
Υπέρ της έγκρισης του σχεδίου δράσης όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στην
εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σουλδάτου
Απόστολου ψήφισαν δεκαέξι( 16 ) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι:
Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία , ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος
Απόστολος , ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος , ο Αντιδήµαρχος κ.
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος,ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης
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∆ηµήτριος και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : κ. Σουλδάτος Απόστολος, κ.
Ανέστης, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος ,κ.

Βασταρδής Κων/νος,

Αλτίνης

κ. Καουνάς

Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος , κ. Τσελεπής Απόστολος , κ. Σαµαρά Μαρία ,
κ. Λάσκος Κων/νος ,κ. Κατσιφός Απόστολος και ο Αντιπρόεδρος κ. Καµπούρης
Νικόλαος .
Κατά

της έγκρισης του σχεδίου δράσης όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στην

εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σουλδάτου
Απόστολου

ψήφισαν δύο ( 2 ) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι:

Ο κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος .
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :
•

Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης κ.
Σουλδάτου Απόστολου

•

Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας

•

Τις διάφορες τοποθετήσεις

•

και µετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του
∆ήµου για την περίοδο 2015-2016 , όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε από τον
Πρόεδρο της ανωτέρω επιτροπής κ. Σουλδάτο Απόστολο και το οποίο επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ.
Κουρελάς Τριαντάφυλλος καταψηφίζουν την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 25/2015.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως
εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ζαγορά,16.02.2015
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

