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Έγκριση

απολογισµού

οικ.

έτους

2014

Σχολικής

Επιτροπής

Εκπαίδευσης .(Αναβολή)
∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος
Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος ( απών)
Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
1.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
6. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ
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. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ

Α/θµιας
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2. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
4. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
6. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :
1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
2.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
3. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.3154/11-04-2016

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 και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Κουτσελίνης Προκόπιος απουσίαζε από την συνεδρίαση

κατά την λήψη των

παρουσιών και προσήλθε µετά την συζήτηση των θεµάτων 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 λόγω απουσίας του πλειοψηφών
συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού κ. Σουλδάτου Απόστολου , η δεύτερη σε
ψήφους σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Χριστοδούλου Γεωργία.
Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο κ. ∆ήµαρχος
ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε επαφές τις οποίες πραγµατοποίηση µε Υπουργούς
και Βουλευτές σχετικά µε την νοµιµοποίηση των λιµανιών, το internet στην Τοπική
Κοινότητα Πουρίου την ανακύκλωση και το νέο πρόγραµµα Leader.
Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρία έθεσε προφορικές
ερωτήσεις σχετικά µε την πληρωµή των προστίµων των αλιευτικών καταφυγίων, το
πρόγραµµα Leader, την διαχείριση απορριµµάτων και τις παιδικές χαρές ( οι οποίες
αναλυτικά καταγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης).
Στην συνέχεια κατάθεσε την από 15/04/2016 ερώτηση η οποία έχει ως
παρακάτω:
****************************
Ζαγορά 15/04/2016
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Αρ. Πρωτ :
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΟΥΣ
ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ.

ΠΡΟΣ
Τον κο Κουτσάφτη Παναγιώτη του Αποστόλου, ∆ήµαρχο

του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου.
∆ΙΑ
Του κου Χιώτη ∆ηµητρίου του Νικολάου, Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου Π.Ε.Μαγνησίας.
Κε ∆ήµαρχε
Το πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου έτους 2016 πραγµατοποιήθηκε παράνοµη κοπήκαρατόµηση δεκαοκτώ (18) υγιών πλατάνων στο οικισµό Αγίου Ιωάννη της Τοπικής
Κοινότητας Αγίου ∆ηµητρίου του ∆ήµου µας.
Η κοπή έγινε αυθαίρετα και παράνοµα κατά παράβαση του Νόµου 998/1979 ( νέος
νόµος περί δασών 4138/2013) χωρίς αδειοδότηση και ενηµέρωση του αρµοδίου
∆ασαρχείου.
Όπως ενηµερωθήκαµε η συγκεκριµένη υλοτόµηση- κοπή

έγινε παράνοµα χωρίς

καµµία αδειοδότηση από το δασαρχείο και χωρίς καµµία ενηµέρωση του αρµοδίου
δασοφύλακα της περιοχής.
Πρόκειται για καρατόµηση και ολοκληρωτική κοπή , από τη ρίζα, δεκαοκτώ υγιών
πλατάνων µεγάλης ηλικίας.
Το ∆ασαρχείο παρενέβη και προέβη σε καταγγελία της πράξης, σε διενέργεια
έρευνας , σε κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς και

στέλνει το πόρισµα στον

εισαγγελέα και το ∆ήµο µας στα δικαστήρια.
Πρόκειται για αδικήµατα τα οποία εµπίπτουν στην ποινική δικονοµία (νόµος
998/1979 , περί δασικών αδικηµάτων) και σηµαίνουν για το δήµο µας µεγάλο
οικονοµικό κόστος (διότι υπάρχουν πολύ σοβαρά πρόστιµα) και µακροχρόνια
δικαστική εµπλοκή µε πολλές διαστάσεις .
Ερωτάσθε :
1. Η παρανοµία της αυθαίρετης κοπής έγινε µε πρωτοβουλία της αντιδηµάρχου
της ∆. Ενότητας Μουρεσίου µε υπέρβαση και κατάχρηση εξουσίας από
εκείνη?
2. Εσείς γνωρίζατε την εν λόγω παράνοµη παρέµβαση ?
Υπάρχει µεγάλο πολιτικό ζήτηµα,
•

εάν γνωρίζατε είστε υπεύθυνος από το νόµο και οδηγείστε στον
εισαγγελέα και στο εδώλιο του κατηγορουµένου για παράβαση
καθήκοντος και υπέρβαση- κατάχρηση εξουσίας.
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•

εάν δεν γνωρίζατε εγείρεται σοβαρότατο πολιτικό ζήτηµα στο δήµο
µας διότι έχετε µια αντιδήµαρχο η οποία δρα αυτοβούλως

και

παρανόµως, κατά παράβαση καθήκοντος που δεν σας ενηµερώνει και
εµπλέκει το δήµο σε σοβαρή δαπανηρή και µακροχρόνια δικαστική
διαδικασία η οποία εκτός των οικονοµικών σηµαίνει και πολλές άλλες
αρνητικές διαστάσεις και συνέπειες για το δήµο µας.
Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΤΟΥ ∆.Σ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ –ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
****************************
Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος, ο Αντιδήµαρχος κ.
Κοντογιώργος και η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία .
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λάσκος Κωνσταντίνος ζήτησε την ενίσχυση του
Αστυνοµικού Σταθµού Ζαγοράς προκειµένου να ενισχυθεί η φύλαξη της περιοχής του
∆ήµου µας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Από το πρακτικό της 5ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου
Ζαγοράς -Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 15.04.2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
19:00 .
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λάσκος Κωνσταντίνος προσήλθε κατά την
διάρκεια των ερωτήσεων τις οποίες έθεσε η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ.
Σαµαρά Μαρία.
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 : 12ο
Έγκριση απολογισµού οικ. έτους 2014 Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης .
Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του θέµατος για τον λόγο ότι
από την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου απουσιάζει ο Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης κ. Σουλδάτος Απόστολος.
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Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία
προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος .
Υπέρ της πρότασης του κ. Πρόεδρου για αναβολή της συζήτησης του
θέµατος για επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον λόγο ότι
απουσιάζει ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης κ. Σουλδάτος
Απόστολος , ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι :
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, ο Αντιδήµαρχος κ.
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος

κ. Βασταρδής Κων/νος, ο

Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Καουνάς
Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος κ. Σαµαρά Μαρία, κ. Μπρίζης Θεόδωρος,κ.
Κατσιφός Απόστολος, κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, κ. Ευαγγέλου Νικόλαος κ.
Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος .

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης
Προκόπιος, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :
•

Την πρόταση του κ. Προέδρου

•

Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας

•

Τις διάφορες τοποθετήσεις

•

και µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβολή της συζήτησης του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου λόγω της απουσίας του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας
Εκπαίδευσης κ. Σουλδάτου Απόστολου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 94/2016.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως
εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 22.04.2016
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

