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∆ηµάρχου

Αντιδηµάρχων εκτός ορίων ∆ήµου.
∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος
Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος
Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
1.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
7.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ
9. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
12. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
13.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
14.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
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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. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
7. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :
1.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
2. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.
Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.1392/20-02-2015 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 2ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Ζαγοράς- Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου
Ζαγοράς -Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 27.02.2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
17:00 µ.µ.
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης
Βασίλειος, προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός
ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κουρελάς Τριαντάφυλλος προσήλθε κατά την διάρκεια της
συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, προτάθηκε και συζητήθηκε πριν το 6ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης.
Το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 6ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης.
Το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 14ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της ελάσσονος µειοψηφίας, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ.
Κουρελάς Τριαντάφυλλος, αποχώρησαν µετά το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
καταγγέλλοντας ότι δεν δόθηκε ο λόγος στον επικεφαλή της ελάσσονος µειοψηφίας,
κ. Τσαπράζη Βασίλειο, στο 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (το οποίο προτάθηκε και
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συζητήθηκε πριν το 6ο θέµα) αν και αυτό ζητήθηκε επανειληµµένως. Σε απάντηση, ο
κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι, ο λόγος δίδεται σε κάθε δηµοτικό σύµβουλο και στους
επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων, σύµφωνα µε το νόµο και τον Κανονισµό
Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη του
σώµατος και προς ενηµέρωση των ∆ηµοτικών Συµβούλων, η µε αριθµ. 1/2015
απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας µε θέµα : «Συζήτηση και λήψη
απόφασης για την εξαίρεση οικισµού Κοινότητας Τσαγκαράδας και υπαγωγή αυτής
στους οικισµούς στους οποίους θα επιτρέπεται η εγκατάσταση µικρών µονάδων
κτηνοτροφίας υπό προϋποθέσεις».
Στη συνέχεια, η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, κ. Σαµαρά Μαρία, ζήτησε
διευκρινήσεις από τον κ. Πρόεδρο, για το λόγο που πραγµατοποιήθηκε Παρασκευή η
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ανέφερε επίσης ότι, η συνεδρίαση συµπίπτει
µε εκδήλωση του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, καθώς επίσης και µε ηµερίδα
που διοργανώνεται από την Ε.Α.Π. Επιπλέον, ζήτησε διευκρινήσεις γιατί δεν
ενηµερώθηκε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για µια τόσο σοβαρή εκδήλωση, την οποία
διοργανώνει η Ε.Α.Π., στην οποία ο ∆ήµος µας είναι µέτοχος, γιατί δεν δόθηκε η
πρέπουσα

σηµασία

στην

συγκεκριµένη

εκδήλωση

και

γιατί

δεν

δόθηκαν

προσκλήσεις στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
Απαντώντας ο κ. ∆ήµαρχος, ανέφερε τα παρακάτω:
Όταν προγραµµατίστηκε η εκδήλωση της Ε.Α.Π., ήταν ήδη προγραµµατισµένη η
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κακώς δεν εστάλησαν προσκλήσεις προς
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
Ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ., απαντώντας στην επικεφαλή της µείζονος µειοψηφίας,
ανέφερε ότι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι
συνεδριάσεις του, γίνονται οποιαδήποτε ηµέρα κατά τις απογευµατινές ώρες και είναι
στην διακριτική ευχέρεια του Προεδρείου να ορίσει την ηµεροµηνία της συνεδρίασης.
Σε οκτώ (8) συνολικά συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την αρχή της
θητείας του, είναι µόλις η δεύτερη συνεδρίαση που πραγµατοποιείται Παρασκευή.
Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του σώµατος, γραπτές ερωτήσεις της επικεφαλής της
µείζονος µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρίας, οι οποίες έχουν ως παρακάτω:
1.Ποιά είναι η πορεία και η εξέλιξη υλοποίησης του έργου «Κατασκευή δικτύων
ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων των
οικισµών Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας, Αγίας Μαρίνας Κισσού και των οικισµών
του παραλιακού µετώπου (Άγιος Ιωάννης, Παπά Νερό, Νταµούχαρη) του ∆ήµου
Ζαγοράς - Μουρεσίου», µε κωδικό ΟΠΣ 346623 στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. συνολικού
προϋπολογισµού 9.974.674,57 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
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2.Ποιά είναι η πορεία και η εξέλιξη υλοποίησης του έργου «Αποχέτευση και
εγκατάσταση µονάδων επεξεργασίας λυµάτων Ζαγοράς», µε κωδικό ΟΠΣ 349394
στο

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

συνολικού

προϋπολογισµού

8.160.850,69

Ευρώ

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
3.Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Αγίας Παρασκευής» στην
Τοπική Κοινότητα Τσαγκαράδας, του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, προϋπολογισµού
218.500,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε χρηµατοδότηση από το
ΕΣΠΑ.
Ο κ. Πρόεδρος, ενηµέρωσε ότι τα συγκεκριµένα ερωτήµατα θ’ απαντηθούν σε
επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας, κ. Λάσκος
Κωνσταντίνος, έθεσε υπόψη του σώµατος τα παρακάτω:
Ενηµερώθηκα ότι πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
την προηγούµενη Πέµπτη. Μεταξύ των θεµάτων της συνεδρίασης ήταν και η
αδειοδότηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Τ.Κ. Ανηλίου. Υπήρχε όµως
προηγουµένως αρνητική απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Ανηλίου, καθώς και
αρνητική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του θέµατος. Εφόσον δεν
λαµβάνουν υπόψη τις αποφάσεις της Τοπικής Κοινότητας και του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, τότε γιατί ζητούν να γνωµοδοτήσουµε;
Απαντώντας, ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ανέφερε τα παρακάτω:
Η συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος στο Περιφερειακό Συµβούλιο αναβλήθηκε,
όµως θα επανέλθει. Παρακολουθούµε το θέµα και θα παρέµβουµε αν και όποτε
χρειαστεί.
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 : 17ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης

µετακίνησης ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχων εκτός

ορίων ∆ήµου.
Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου στην
οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
****************************
Κύριε Πρόεδρε
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του Ν.3463/2006
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(∆.Κ.Κ.) επιτρέπεται στους ∆ηµάρχους, Αντιδηµάρχους, Προέδρους Κοινοτήτων και
δηµοτικούς ή κοινοτικούς συµβούλους να µετακινούνται εκτός της έδρας του ∆ήµου ή
της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού ή
Κοινοτικού Συµβουλίου. Επίσης, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η
µετακίνηση έξω από την έδρα τους του ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχου ή Προέδρου της
Κοινότητας και χωρίς την προηγούµενη απόφαση του Συµβουλίου.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου σε όσους µετακινούνται για
εκτέλεση υπηρεσίας, καταβάλλονται, ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτικού ή
κοινοτικού συµβουλίου, οι δαπάνες µετακίνησης που προβλέπονται για τις
µετακινήσεις των υπαλλήλων ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Κατόπιν αυτού θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την µετακίνηση
εκτός έδρας του κ. ∆ηµάρχου και των Αντιδηµάρχων για διεκπεραίωση υποθέσεων
του ∆ήµου κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του
Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) , κατά τον µήνα Μάρτιο 2015.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
****************************
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία προκειµένου
να αποφασίσει επί του θέµατος.
Υπέρ της εισήγησης του κ. ∆ηµάρχου για έγκριση της µετακίνησης του ∆ηµάρχου και
των Αντιδηµάρχων εκτός ορίων ∆ήµου για τον µήνα Μάρτιο για διεκπεραίωση
υποθέσεων του ∆ήµου, ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆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
∆ηµήτριος και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : κ. Σουλδάτος Απόστολος, κ. Αλτίνης
Ανέστης, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος,κ. Βασταρδής Κων/νος, κ. Καουνάς
Βασίλειος,κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, κ. Τσελεπής
Απόστολος, κ.

Σαµαρά Μαρία , κ. Μπρίζης Θεόδωρος ,κ. Λάσκος Κων/νος,κ.

Κατσιφός Απόστολος, κ. Ευαγγέλου Νικόλαος και ο Αντιπρόεδρος κ. Καµπούρης
Νικόλαος.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :
•

Την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου

•

Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.)

•

Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας

•

Τις διάφορες τοποθετήσεις

•

και µετά από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1/. Εγκρίνει την µετακίνηση του κ. ∆ηµάρχου και των Αντιδηµάρχων

εκτός έδρας,

για διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων του ∆ήµου κατά τον µήνα Μάρτιο 2015.
2/.Αναθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή τις περαιτέρω ενέργειες προκειµένου να
ψηφίσει την πίστωση που απαιτείται για την κάλυψη των δαπανών που θα
προκύψουν από τις ανωτέρω µετακινήσεις .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 49/2015.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως
εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ζαγορά,19.03.2015
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

