ΑΔΑ: ΩΔΒ9ΩΡΚ-ΓΛΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

:

15.09.2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

:

12η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

:

196η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

:

15.09.2016

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 7772/19-09-2016
Αποδοχή ποσού και κατανοµή χρηµατοδότησης «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆. Μουρεσίου»
∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος
Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος (απών)
Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
5. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ
6.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
13.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
14.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
1.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ:7561/09-09-2016 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.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καουνάς Βασίλειος προσήλθε κατά την διάρκεια
της ενηµέρωσης, µετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, κ. Τσελεπής
Απόστολος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της
ενηµέρωσης, πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Κουτσελίνης Προκόπιος, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1ου θέµατος της
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

αναπλήρωσε, µετά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, στην
παρούσα συνεδρίαση, ο πλειοψηφών Σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού κ.
Σουλδάτος Απόστολος.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου κ. Χιώτης Νικόλαος,
αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης, πριν τη συζήτηση των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης.
Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος
ενηµέρωσε το σώµα για την δήλωση ανεξαρτητοποίησης του ∆ηµοτικού Συµβούλου
κ. Χιώτη ∆ηµήτριου - Μαρίνου και του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου,
αναγιγνώσκοντας ταυτόχρονα τις µε αριθµό πρωτ:7498/07-09-2016 και 7499/07-092016 δηλώσεις ανεξαρτητοποίησης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, καθώς και ο
Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου της Τοπικής κοινότητας Πουρίου, έλαβαν το
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λόγο και ενηµέρωσαν το σώµα για τους λόγους της ανεξαρτητοποίησής τους, ενώ ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, ευχαρίστησε τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους κ. Τσελεπή Απόστολο, Βασταρδή Κωνσταντίνο και Σουλδάτο Απόστολο
για τη µέχρι σήµερα συνεργασία τους.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο κ. ∆ήµαρχος, ευχαρίστησαν
τους ανωτέρω αναφερόµενους, για την έως τώρα άψογη συνεργασία µαζί τους.
Κατόπιν, ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος,
αναφέρθηκε

στις

δηλώσεις

ανεξαρτητοποίησης

των

ανωτέρω

και

δήλωσε

προφορικώς ότι παραιτείται από τη θέση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Ζαγοράς.
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την από 13/09/2016
επιστολή των µελών της µείζονος µειοψηφίας στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου,
σχετικά µε την νοµιµότητα της διενέργειας της συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής εκτός της έδρας του ∆ήµου.
Για το ανωτέρω θέµα ενηµέρωσε το σώµα η επικεφαλής της µείζονος
µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρία, η οποία στη συνέχεια υπενθύµισε προγενέστερη
αίτησή της προς την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για παροχή διαφόρων
οικονοµικών στοιχείων και ζήτησε την άµεση παροχή αυτών.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ∆ιευθυντής του Λυκείου Ζαγοράς, ο
οποίος ενηµέρωσε το σώµα για διάφορα ζητήµατα - προβλήµατα του Λυκείου
Ζαγοράς και ζήτησε την άµεση επίλυσή τους.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Από το πρακτικό της 12ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 15.09.2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
20:00.
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 : 3ο Εκτός ηµερησίας διάταξης
Αποδοχή ποσού και κατανοµή χρηµατοδότησης «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆. Μουρεσίου»
Ο κ. Πρόεδρος, εισήγαγε το 3ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και εξέθεσε ότι:
Το παρόν θέµα, εισάγεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκτός ηµερήσιας διάταξης,
προκειµένου να ληφθεί έγκαιρα η σχετική απόφαση.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.∆.Κ. Ν.
3463/06, για να συζητηθεί θέµα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό,
πρέπει πρώτα ν’ αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού
των µελών του, ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον.
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Στη συνέχεια, o κ. Πρόεδρος, κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆.Σ. αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.∆.Κ. Ν.
3463/06 και µετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του Προϊστάµενου
του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος κ. Κοπατσάρη
∆ήµου, µε θέµα: Αποδοχή ποσού και κατανοµή χρηµατοδότησης «ΣΧΟΟΑΠ ∆.
Μουρεσίου», στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
**************************
Με το υπ’ αρίθµ. 3584/25.04.2016 έγγραφό του, ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου
αιτήθηκε την ένταξη του ΣΧΟΟΑΠ ∆. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, στο Π.∆.Ε.
Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στην: «Αναθεώρηση – Τροποποίηση Υποσταδίου Β2
του

Σχεδίου

Χωροταξικής

και

Οικιστικής

Οργάνωσης

Ανοικτής

Πόλης

(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)», Ο πρώην ∆ήµος Μουρεσίου, ο οποίος ανήκει πλέον στον
«Καλλικρατικό» ∆ήµο Ζαγοράς- Μουρεσίου, είχε αναθέσει το 2004 τη µελέτη
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Μουρεσίου στην εταιρεία «Τεχνικές Μελέτες ∆ιάστασις ΕΕ (Πάντος Α.Γριβέας Μ. & ΣΙΑ). Μέχρι να εγκριθεί η µελέτη άλλαξε η νοµοθεσία (ΚΥΑ
37691/2007-ΦΕΚ 1902/Β, Υπουργική απόφαση ΠΕΧ_Ε 107017/2006-ΦΕΚ 1225/Β)
και απαιτήθηκε να συνταχθεί γεωλογική µελέτη. Η προκαταρκτική µελέτη γεωλογικής
καταλληλότητας ανατέθηκε από τον πρώην ∆ήµο Μουρεσίου. Το Σ.Χ.Ο.Π.
Θεσσαλίας δεν ενέκρινε τη Β2 φάση που είχε εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Μουρεσίου, επειδή ζητούσε να γίνουν αλλαγές σε κάποια σηµεία και ως εκ τούτου να
τροποποιηθεί η κυρίως µελέτη. Προκειµένου να ολοκληρωθεί η µελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
Μουρεσίου ο ∆ήµος µας εξασφάλισε χρηµατοδότηση από τους πρόσθετους πόρους
86.983,09€. Ο ∆ήµος θέλοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να µη θεωρηθεί το
έργο ηµιτελές απευθύνθηκε στο Τεχνικό Συµβούλιο ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων µε
το 10787/23-9-2013 έγγραφό του προκειµένου να λάβει θετική γνωµοδότηση για την
ανάθεση µε διαπραγµάτευση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 2, εδ.
στ’ του Ν. 3316/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3481/2006.
Έχοντας λάβει τη θετική γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου προχώρησε σε πρόσκληση
τριών (3) µελετητικών γραφείων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις όπως
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 5 του Ν. 3316/2005 τόσο για την
αναθεώρηση της κυρίως µελέτης όσο και για την οριστική µελέτη γεωλογικής
καταλληλότητας οι οποίες πρέπει να ανατεθούν χωριστά αφού η µία απαιτεί
µελετητικό πτυχίο κατηγορίας 01 (Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες) και η άλλη
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µελετητικό πτυχίο κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές
και Γεωφυσικές).
● Όσον αφορά την µελέτη Α): «Αναθεώρηση – Τροποποίηση Υποσταδίου Β2 του
Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
∆ήµου Μουρεσίου», ανατέθηκε στη Σύµπραξη : α) Πάντος Α. – ∆ουκάκη Ε. – Χιώτης
Π. – Μπακοπάνος Ε. & ΣΙΑ ΕΕ ( δ.τ. « ∆ιάστασις ΕΕ » ) και β) Γεώργιος Τάβλας και
Συνεργάτες ΕΕ ( δ.τ. « Ωρίων ΕΕ » ).
● Όσον αφορά την µελέτη Β): Προκαταρκτική µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα
πλαίσια της µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Μουρεσίου, αυτή ανατέθηκε στο γραφείο
«∆ούκας Γεώργιος».
● Όσον αφορά την µελέτη Γ): «Γεωλογική καταλληλότητα στα πλαίσια Αναθεώρησης
– Τροποποίησης του Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής
Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ∆ήµου Μουρεσίου».
Ανατέθηκε στον κ. Λιαλιάρη Ιωάννη Γεωλόγο, µε έδρα: Ν. Σµύρνη Αττικής, δ/νση: Ν.
Πλαστήρα 133, τ.κ. 17122, ΑΦΜ:039010727,
Για να καλυφθεί πλήρως η συµβατική δαπάνη απαιτούνταν ποσό ύψους 23.480,72€
και για τις τρεις µελέτες συνολικά.
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :Ε075 ΤΡΟΠ.0 και
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ενέκριναν και ενέταξαν στο Π∆Ε, την χρηµατοδότηση µε κωδικό
2016ΣΕ07500006,

ποσού

22.619,72ευρώ

µε

τίτλο

«Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

∆ΗΜΟΥ

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ».
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνετε η εισαγωγή του θέµατος στο ∆.Σ. και η
λήψη σχετικής απόφασης, ήτοι:
Αποδοχή ποσού ύψους 22.619,72€ σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης:
Του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :Ε075 ΤΡΟΠ.0 και του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ:
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, µε την οποία ενέκριναν

ΑΔΑ: ΩΔΒ9ΩΡΚ-ΓΛΥ
και ενέταξαν στο Π∆Ε, την χρηµατοδότηση µε κωδικό 2016ΣΕ07500006, του
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆ΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και κατανοµή του ποσού αυτού
στους κωδικούς:

30-7414.01
30-7414.03

ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

7.872,00

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

14.747,72

Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**************************
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία
προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.
Υπέρ της αποδοχής και κατανοµής του ανωτέρω ποσού σύµφωνα µε την
εισήγηση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας και
Περιβάλλοντος, ψήφισαν δεκαπέντε (15), ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι :
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία,
ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Αλτίνης
Ανέστης, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος – Μαρίνος, κ. Τσελεπής Απόστολος, ο Αντιδήµαρχος
κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κων/νος, ο
Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Ρεπανίδης
Βασίλειος,κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, κ. Σαµαρά Μαρία ,κ. Μπρίζης Θεόδωρος και κ.
Λάσκος Κωνσταντίνος.
Κατά της αποδοχής και κατανοµής του ανωτέρω ποσού σύµφωνα µε την
εισήγηση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας και
Περιβάλλοντος, ψήφισαν δύο (2), ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι :
Ο κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καουνάς Βασίλειος προσήλθε κατά την διάρκεια
της ενηµέρωσης, µετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :
•

Την εισήγηση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών,
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου

•

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

•

Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας

ΑΔΑ: ΩΔΒ9ΩΡΚ-ΓΛΥ

•

Τις διάφορες τοποθετήσεις

•

και µετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Την Αποδοχή ποσού ύψους 22.619,72€ σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης:
Του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΎ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :Ε075 ΤΡΟΠ.0 και του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ:
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, µε την οποία ενέκριναν
µε την οποία ενέκριναν και ενέταξαν στο Π∆Ε, την χρηµατοδότηση µε κωδικό
2016ΣΕ07500006, του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆ΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2.Την κατανοµή του ανωτέρω ποσού στους κωδικούς:

30-7414.01
30-7414.03

ΣΧΟΟΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

7.872,00

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

14.747,72

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 196/2016.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως
εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ,19.09.2016
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

