
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 29.11.2016 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 17η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 261η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 29.11.2016 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 10887/09-12-2016 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ένταξης και συµµετοχής του ∆ήµου στην 

νέα Πράξη : « Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση » µε κωδικό ΟΠΣ 

5002212. 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

8. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

11.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

12.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

13.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

14.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

16.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

17.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

2. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

3.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  
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4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

5.  ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

6. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.  

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  

 

  Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ : 10273/24-11-2016 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 Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Ξουριχτίου κ. Νάνος Κωνσταντίνος, προσήλθε µετά 

τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, κ. Τσαπράζης Βασίλειος, 

αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, δε συµµετείχε στην 

συζήτηση του 12ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης λόγω κωλύµατος.  

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος 

ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε την ανεξαρτητοποίηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. 

Τσελεπή Απόστολου, κι έθεσε υπόψη του επιστολή του ήδη ανεξαρτητοποιηµένου 

∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χιώτη ∆ηµήτριου - Μαρίνου, σχετικά µε τους λόγους 

ανεξαρτητοποίησής του. 

Στη συνέχεια, ο κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε το Πολυµέρειο 

Κληροδότηµα και για συναντήσεις του µε την Υφυπουργό Οικονοµικών κ. 

Παπανάτσιου, παρουσία και της Αντιπεριφεριάρχη κ. Κολυνδρίνη, σχετικά µε το 

πρόγραµµα Leader και τις διεκδικήσεις των έργων από µέρους του ∆ήµου, τη 

συνέχιση του έργου του Περιφερειακού Ζαγοράς, της παράκαµψης του δρόµου Χάνια 

- Κισσός στο ύψος του χιονοδροµικού κέντρου, καθώς και για µια σειρά άλλων 

αναπτυξιακών έργων του ∆ήµου. 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, κ. Σαµαρά Μαρία, έθεσε υπόψη του 

σώµατος προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα πρακτικά, 

σχετικά : 1) µε την τύχη των χρηµάτων που προήλθαν στο Πολυµέρειο Κληροδότηµα 

από την εκποίηση ακινήτου του, κι αν αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν γι’ άλλους 

σκοπούς, 2) µε αίτησή της προς την οικονοµική υπηρεσία για τη χορήγηση 

γραµµατίων είσπραξης του τρέχοντος έτους, του υπολοίπου των τραπεζικών 

καταθέσεων του ∆ήµου, το υπολοίπου του ταµείου του ∆ήµου και του ισοζυγίου 

εσόδων - εξόδων από το δηµόσιο λογιστικό που διατηρεί η οικονοµική υπηρεσία του 

∆ήµου, 3) µε αίτησή της, µε περιεχόµενο τις µισθώσεις ακινήτων του ∆ήµου και την 
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καταβολή µισθωµάτων και τελών από τους µισθωτές - επαγγελµατίες και 4) µε τις 

αγωγές που έχουν ασκηθεί εναντίον του ∆ήµου, το συνολικό ποσό αυτών, καθώς και 

µε την εκτίµηση, από το νοµικό σύµβουλο του ∆ήµου, της έκβασης αυτών. 

Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στα πρακτικά, αναφέροντας ότι όσον αφορά τα χρήµατα του Πολυµέρειου 

αυτά αποδόθηκαν σ’ αυτό, ενώ για τη χρησιµοποίησή τους για άλλους σκοπούς, θα 

πρέπει να γίνει τροποποίηση της βούλησης του διαθέτη. Όσον αφορά δε τα 

υπόλοιπα θέµατα, ιδιαίτερα τα σχετικά µε την οικονοµική υπηρεσία, αναµένεται 

γνωµοδότηση από νοµικό για τη χορήγηση ή µη αυτών. 

Ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος- Μαρίνος, ζήτησε 

διευκρινήσεις, οι οποίες αναλυτικά καταγράφηκαν στα πρακτικά, σχετικά µε το τι 

συζητήθηκε µε την κ. Κολυνδρίνη για το θέµα της παράκαµψης του Χιονοδροµικού 

Κέντρου, αν συζητήθηκε το θέµα του ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς και 

αν υπάρχει γραπτή διαβεβαίωση από την Υφυπουργό για το θέµα αυτό, σχετικά µε 

τη µη αποµάκρυνσή του. 

Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος, ο οποίος τόνισε ότι 

συνεχίζεται η έντονη διεκδίκηση της παράκαµψης του Χιονοδροµικού Κέντρου, κι ότι 

έχει πλέον λήξει το θέµα της αποµάκρυνσης του ασθενοφόρου από το Κέντρο Υγείας 

Ζαγοράς, καθώς αυτό θα παραµείνει. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 29.11.2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

18:30. 

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 : 8ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ένταξης και συµµετοχής του ∆ήµου στην 

νέα Πράξη : « Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση » µε κωδικό ΟΠΣ 

5002212. 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, στην 

οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 

**************************** 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς – Μουρεσίου ήταν από αυτούς που εντάχτηκαν στην 

πρώτη φάση της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου στο πρόγραµµα 

Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση και λειτούργησε στη περιοχή Κ∆ΒΜ µε διοικητική 
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έδρα στεγαζόµενη στο χώρο της ΚΕ∆ΗΖΑΜ και µε χώρους εκπαίδευσης τους εξής: 

α) ΚΕ∆ΗΖΑΜ, β) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ για προγράµµατα Πληροφορικής, 

γ) ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΑΛΤΑ, δ) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ για προγράµµατα 

Πληροφορικής και ήταν στη διάθεση του Κ∆ΒΜ από απόφαση του ∆ήµου και ο 

χώρος του πρώην ∆ηµαρχείου Τσαγκαράδας, παρόλο που δεν χρησιµοποιήθηκε για 

κάποιο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Μάλιστα ο χώρος του πρώην ∆ηµαρχείου 

Τσαγκαράδας θεωρούνταν κατάλληλος για πρόσβαση ατόµων µε ειδικές κινητικές 

ανάγκες. Οι υποδοµή ήταν σε γενικές γραµµές άρτια και το πρόγραµµα µε τυπική 

έναρξη από τον Μάρτιο του 2013 ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 µε 

εκατοντάδες συµµετοχές πολιτών σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα εθνικού και 

τοπικού χαρακτήρα. 

Υπεύθυνοι ∆ιαχειριστές από πλευράς ∆ήµου κατά την προηγούµενη δηµοτική 

αρχή ήταν ο Θεόδωρος Μπρίζης και ο Απόστολος Κατσιφός µε την ιδιότητα του 

∆ηµοτικού Συµβούλου. Υπεύθυνος υπάλληλος που ήταν απαραίτητο τότε, ήταν 

αρχικά ο ∆ήµος Κοπατσάρης. Το 2014 υπεύθυνος αιρετός ανέλαβε ο Απόστολος 

Κοντογεωργίου µε υπεύθυνο υπάλληλο τον Σάββα Γρηγορίου. 

Με την καθοριστική συµβολή του εισηγητή και τότε υπεύθυνου εκπαίδευσης – 

συνεργάτη του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ µε χρέη επιστηµονικού συµβούλου του ∆ήµου στο 

συγκεκριµένο πρόγραµµα Πολίτη Αντώνη, αλλά και πολλών δηµοτικών υπαλλήλων, 

ιδιαιτέρως της Πηνελόπης Γερµάνη που συνέβαλλε µε προσωπική προσπάθεια στη 

περιοχή Κισσού – Αγίου ∆ηµητρίου – Ανηλίου αλλά και του Σάββα Γρηγορίου οι 

πολίτες ενηµερώθηκαν και συµµετείχαν. Το µόνο πρόβληµα που δεν µπορούσε να 

αντιµετωπιστεί ήταν η µη προσέλευση εκπαιδευτών που είχαν οριστεί από το 

ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ για το Νοµό Μαγνησίας στην περιοχή του ∆ήµου και αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα την εκτέλεση του 1/3 των προγραµµάτων που θα εκτελούνταν  υπό 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

Το Κ∆ΒΜ αποτελεί µια δοµή κοινωνικής παρέµβασης χωρίς ιδιαίτερο κόστος 

για το ∆ήµο πέραν του κόστους θέρµανσης και των τηλεφωνικών τελών που είναι 

υποχρέωση των ∆ήµων βάση προγραµµατικής συµφωνίας. 

Η ∆οµή των Κ∆ΒΜ σε γενικό επίπεδο βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό στάδιο 

στη περιοχή του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου. Είναι απαραίτητο για την κοινωνική 

πολιτική του ∆ήµου η συµµετοχή και στην νέα Πράξη «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης 

(Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212. 

Συνεπώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται α) να αποφασίσει για την ένταξη και 

συµµετοχή στη νέα φάση, β) να ορίσει υπεύθυνο αιρετό ή να παραµείνει ο ίδιος αλλά 

αυτό να επικαιροποιηθεί, γ) για διαχειριστικούς λόγους του προγράµµατος να λάβει 

απόφαση ότι στην περιοχή του ∆ήµου δεν υπάρχουν χαρακτηρισµένες ευάλωτες 

κοινωνικές οµάδες όπως ΑΜΕΑ, Ροµά, Έλληνες Πολίτες Μουσουλµάνοι (Θράκη), 

εκτελούντες ποινές σε σωφρονιστικά καταστήµατα. Η µόνη οµάδα που υπάρχει στο 

∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου είναι οι µετανάστες από Αλβανία οι οποίοι είναι κατά 
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γενική οµολογία ενταγµένοι στη κοινωνική δοµή και λειτουργία σε τοπικό και εθνικό 

πλαίσιο και δ) να ορίσει µε απόφαση υπεύθυνο των νέων δοµών των κέντρων 

κοινότητας για όταν βρεθούν σε λειτουργική κατάσταση από την κεντρική διοίκηση 

όπως αναφέρεται και στην επιστολή του Γ.Γ. 

Στην περίπτωση που δεν έχει τροποποιηθεί οτιδήποτε ως προς τη διάθεση 

στο Πρόγραµµα των προαναφερθέντων κτιριακών εγκαταστάσεων, το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο αποφασίζει για τα τέσσερα ως άνω ζητήµατα και άµεσα συµπληρώνει την 

ηλεκτρονική αίτηση στον σύνδεσµο που αναφέρεται στην επιστολή του Γενικού 

Γραµµατέα ∆ιά Βίου Μάθησης και του Προέδρου του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ. 

Το σύνολο της εγκατάστασης είναι έτοιµο και µε τις παρεµβάσεις του πρώην 

επιστηµονικού συµβούλου του ∆ήµου αλλά και τη συνεργασία όλων των 

εµπλεκοµένων σε τοπικό επίπεδο, η µόνη αναγκαιότητα είναι ίσως ο τεχνικός 

έλεγχος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Αρχοντικό Σάλτα και η εξασφάλιση ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή που µέχρι πρόσφατα υπήρχε στο χώρο της ΚΕ∆ΗΖΑΜ. 

Συνεπώς η µόνη επιπλέον απόφαση µη υποχρεωτική για ένταξη που ωστόσο 

χρειάζεται να ληφθεί στην ίδια συνεδρίαση είναι ο τεχνικός έλεγχος και η εκτέλεση 

εργασιών καθαριότητας στο αρχοντικό Σάλτα που δεν αποτελεί χώρο διαρκούς  

λειτουργίας υπηρεσιών και δοµών. 

Απαραίτητες θα είναι όλες οι αποφάσεις της ∆ηµοτικής Αρχής του 2010-2014 

για την συµπλήρωση της αίτησης που συµπεριλάµβανε την υπογραφή 

προγραµµατικής συµφωνίας µε το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ αλλά και έγγραφο που είχε αποστείλει ο 

∆ήµος µε την τεχνική περιγραφή των διαθέσιµων χώρων. Επίσης πριν την 

συµπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ιδανικό θα ήταν να επικαιροποιηθεί η 

απόφαση της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου για την παραχώρηση 

των δύο ∆ηµοτικών Σχολείων Ζαγοράς και Τσαγκαράδας ώστε στην ανάρτηση της 

επικαιροποιηµένης τεχνικής περιγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρµα να 

συµπεριλαµβάνονται και αυτοί οι χώροι. 

Οι πολίτες του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου τηρουµένων των γεωγραφικών 

και οικονοµικών αναλογιών της περιοχής τήρησαν στάση θερµής συµµετοχής και 

δικαιούνται τέτοιων δοµών που προσφέρουν τα µέγιστα καθώς συνδυάζεται η 

εκπαίδευση µε την κοινωνική επαφή, αφού πολλοί ήταν αυτοί που αντιµετώπισαν τη 

δοµή όχι µόνο ως ευκαιρία εκπαιδευτικής εξέλιξης αλλά και ως χώρο 

εποικοδοµητικών κοινωνικών συναναστροφών. 

 

                                                                                                Ο ∆ήµαρχος  

Ζαγοράς – Μουρεσίου 

Παναγιώτης Κουτσάφτης 

 

                                    *************************  
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Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πολίτης Αντώνιος, υπεύθυνος του 

προηγούµενου Προγράµµατος και ενηµέρωσε το σώµα επί του θέµατος. 

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της εισήγησης του κ. ∆ηµάρχου , ψήφισαν όλοι οι παρόντες  ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, ήτοι: 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. 

Χιώτης ∆ηµήτριος, η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία,ο Αντιδήµαρχος κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος,ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, ο 

Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής 

Κωνσταντίνος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  

κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος,ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Σαµαρά Μαρία,  κ. 

Μπρίζης Θεόδωρος, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ κ. Καµπούρης Νικόλαος και ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Κατσιφός Απόστολος,κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, κ. 

Ευαγγέλου Νικόλαος και κ. Τσελεπής Απόστολος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια της 

ψηφοφορίας του θέµατος. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, κ. Τσαπράζης Βασίλειος, 

αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους ∆ήµους της χώρας της ΓΓ∆ΒΜ&ΝΓ και 

του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ ( Α.Π.2328/14-11-2016) µε την οποία καλούνται οι ∆ήµοι της 

επικράτειας σε υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή τους στην 

Πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης – (Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 

5002212 του Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευσης και ∆ια 

Βίου Μάθησης» 

• Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010, άρθρο 8 

• Την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου 

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.Την ίδρυση του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου, µε 

βάση τις διατάξεις του Ν. 3879/2010, άρθρο 8. 

2. Εγκρίνει την συµµετοχή του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου  στη νέα Πράξη: 

«Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212. 

2. Ορίζει ως υπεύθυνο αιρετό την ∆ηµοτική Σύµβουλο  κ. Χριστοδούλου Γεωργία µε 

αναπληρωτή της τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο  κ. Κοντογιώργο Απόστολο. 
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3. Στην περιοχή του ∆ήµου µας δεν υπάρχουν χαρακτηρισµένες ευάλωτες κοινωνικές 

οµάδες όπως ΑΜΕΑ, Ροµά, Έλληνες Πολίτες Μουσουλµάνοι (Θράκη), εκτελούντες 

ποινές σε σωφρονιστικά καταστήµατα. Η µόνη οµάδα που υπάρχει στο ∆ήµο 

Ζαγοράς Μουρεσίου είναι οι µετανάστες από Αλβανία οι οποίοι είναι κατά γενική 

οµολογία ενταγµένοι στη κοινωνική δοµή και λειτουργία σε τοπικό και εθνικό πλαίσιο. 

4. Ορίζει ως υπεύθυνο  ∆ηµοτικό Υπάλληλο τον κ. Γρηγορίου Σάββα .  

5. Το θέµα της λειτουργίας των κέντρων κοινότητας θα απασχολήσει το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο σε επόµενη συνεδρίασή του. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 261/2016.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής :  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 09.12.2016  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
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