
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 31.07.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 11η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 158η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 31.07.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:8234 
 

<< Έγκριση της µελέτης του έργου : «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΩN», και τεχνικοοικονοµική µελέτη  προϋπολογισµού δαπάνης 8.400,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.» >>.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος   
Πρόεδρος: Μαλαµατίνη - Φατώλια Μελαχροινή 
Αντιπρόεδρος : Χριστοδούλου Γεωργία                                                                                
Γραµµατέας: Κουφογιάννης ∆ηµήτριος  
 
1/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                     12/. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ             13/. ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                   14/. ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       15/. KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      
5/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                             16/. ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                        
6/. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ               17/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
7/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                18/.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     
8/. ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  
9/. ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ            
10/. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ          
11/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ            
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  Κανείς  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ,  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ,  
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. 
ΜΟΥΡΕΣΙ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ, ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ .  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς  
  
Σύµφωνα µε την 7861/31-07-2014   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου , που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα, 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της 11ης  Έκτακτης  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 31.07.2014   ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 14:00 µ.µ.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 
ΘΕΜΑ : 3ο    
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το  3ο   θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  ανέφερε τα  παρακάτω: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06 και του  άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 , έναν ( 1) µήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων 
δηµοτικών αρχών , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις,  εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Για να συζητηθεί θέµα ως κατεπείγον 
και να ληφθεί απόφαση γι΄ αυτό πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθµού των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον . 

ΑΔΑ: 7ΡΔΝΩΡΚ-Ι7Θ



Κατόπιν τούτου και δεδοµένης της αναγκαιότητας ρύθµισης έκτακτων υπηρεσιακών θεµάτων , στα 
πλαίσια της εύρυθµης λειτουργίας του ∆ήµου ,  καλώ το σώµα να αποφασίσει για το  κατεπείγον του 
θέµατος . 
 
Το ∆.Σ. αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 παραγρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06 , του  άρθρο 65 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 
Στην συνέχεια η  Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του υπαλλήλου του Τµήµατος 
Τεχνικών Έργων   του ∆ήµου κ. Κοπατσάρη ∆ήµου µε θέµα : <<     ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ««ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩN», ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ προϋπολογισµού δαπάνης 8.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.»  
>>  στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 
 
Η παρούσα µελέτη στην Α) «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΩN», ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ προϋπολογισµού δαπάνης 8.400,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.» 
 
  Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης προβλέπονται ενέργειες που έχουν στόχο την προβολή 
των πλεονεκτηµάτων της περιοχής και την οργάνωση του τουριστικού προϊόντος. Πιο συγκεκριµένα 
προβλέπονται ενέργειες σήµανσης µνηµείων και αξιοθέατων της περιοχής. Αυτό θα γίνει µε την 
κατάλληλη σηµατοδότηση, τη δηµιουργία χαρτών και συνοπτικών πληροφοριακών φυλλαδίων µε σκοπό 
την προβολή των σηµαντικών µνηµείων και αξιοθέατων των δήµων. Η σήµανση αφορά µνηµεία της 
φύσης και του πολιτισµού, προϊστορικά, κλασικά, βυζαντινά, οθωµανικά και νεώτερα. 
 
  Το Πήλιο είναι από τις πιο πλούσιες σε πολιτιστική κληρονοµιά περιοχές, στην οποία 
εκπροσωπούνται όλες οι ιστορικές εποχές, από τα προϊστορικά µέχρι τα νεώτερα χρόνια. Παράλληλα 
περιλαµβάνει ιδιαίτερου κάλλους φυσικούς τόπους, ορεινούς ή παράλιους. Επιπλέον, διατηρεί 
παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες, από οινοποιεία έως αναβιώσεις παραδοσιακών εδεσµάτων 
και τροφίµων από τοπικούς συνεταιρισµούς.  
 
Η δράση προτείνεται να αναπτυχθεί σε δύο βήµατα :   
α.  Τη σήµανση των υλικών τεκµηρίων της πολύ-στρωµατικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς,    
β. Την ένταξή τους σε ένα δίκτυο προτεινόµενων διαδροµών για τον επισκέπτη, το οποίο µελλοντικά 
µπορεί να λάβει την ολοκληρωµένη δοµή ενός Οικοµουσείου του Πηλίου. 
   

Το έργο είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2013, στον κωδικό 30-
7311.17, µε πίστωση 10.000,00€, για το έτος 2014. Η χρηµατοδότηση θα γίνει στο πλαίσιο της 
2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράµµατος LEADER της ΟΤ∆ Ε.ΑΠ. Α.Ε». 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνετε η εισαγωγή του θέµατος στο ∆.Σ. και η λήψη σχετικής 
απόφασης. 

 
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ.  αφού έλαβε υπόψη : 

• τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06  και  του  άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010  

• την εισήγηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Τεχνικών Έργων     του ∆ήµου   

• τις διάφορες τοποθετήσεις και µετά από διαλογική συζήτηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1/. Εγκρίνει την µελέτη  του έργου : «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΩN», και  
 
2/. Εγκρίνει την Τεχνικοοικονοµική  µελέτη του ανωτέρω έργου , προϋπολογισµού δαπάνης 
8.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. , σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση  του 
Τµήµατος Τεχνικών Έργων   του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου.  
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΡΔΝΩΡΚ-Ι7Θ



               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  158/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 31.07.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
         

                                ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: 7ΡΔΝΩΡΚ-Ι7Θ
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