
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 16.09.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 17η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 189η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 16.09.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:10371 
 

<< Ορισµός µελών και τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής 
Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου >>.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης    
Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  
Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  
Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος  
 
 
1/. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                     11/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
2/. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                   12/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
3/. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                 13/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       
4/. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                              14/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
5/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                     15/.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                         
6/. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                                                  16/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     
7/. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                17/. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                       
8/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΑΡΙΝΟΣ 
9/. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
10/. ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ         
  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ, , ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ,  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ, ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ, 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ,  ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ , 
ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ. 
 
 Σύµφωνα µε την 9461/10-09-2014   έγγραφη πρόσκληση του  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 17ης  Τακτικής    Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 16.09.2014   ηµέρα Τρίτη  και ώρα 17:00 µ.µ.  
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου 
θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος προσήλθε κατά 
την διάρκεια της συζήτησης του 3ου  θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Ψαθάς Γεώργιος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κισσού κ. Γλούµης Απόστολος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου 
θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μούρεσι κ. Μαµούρης Ευάγγελος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 
17ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 28ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας  
∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία ζήτησε ενηµέρωση για  το ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
σχετικά µε την υποβάθµιση των Σχολείων του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου.  
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος στην συνέχεια 
ζήτησε ενηµέρωση για την υποβάθµιση των Σχολείων του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου και ζήτησε το 
θέµα αυτό να συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την τήρηση των 
πρακτικών. 
 
ΘΕΜΑ : 3ο    
 
Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος  το  3ο   θέµα  της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώµατος την       του 
κ. ∆ηµάρχου   µε θέµα : <<  Ορισµός µελών και τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας της 
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου >>   στην οποία 
αναφέρονται τα παρακάτω: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 , παρ. 1και 2 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µε τον 
εσωτερικό κανονισµό  λειτουργίας του µπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία  και εισήγηση 
θεµάτων της αρµοδιότητάς του. Ειδικότερα στους Τουριστικούς ∆ήµους συγκροτείται επιτροπή  για την 
επεξεργασία και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του 
∆ήµου. 
Στις επιτροπές προεδρεύει ∆ηµοτικός Σύµβουλος που ορίζεται µε την απόφαση της συγκρότησης . Σε 
αυτές µετέχουν Σύµβουλοι που προτείνονται από όλες τις δηµοτικές παρατάξεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου , υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του ∆ήµου , καθώς και ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα 
θέµατα της επιτροπής και εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων της περιοχής. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 α του Κανονισµού  Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Ζαγοράς – Μουρεσίου  , ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 162/2011 απόφασή του , συγκροτήθηκε 
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης  µε αρµοδιότητα την επεξεργασία και εισήγηση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο θεµάτων Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου. 
Με την 305/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγκροτήθηκε Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής του ∆ήµου ,  ορίστηκαν ο Πρόεδρος και τα µέλη της και εγκρίθηκε ο Κανονισµός 
Λειτουργίας της. 
Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Επιτροπή ήταν 19µελής . 
Προτείνεται για την καλύτερη λειτουργία της επιτροπής , τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας της 
ως προς τον αριθµό των µελών και από 19µελής να γίνει 11µελής ,  όπως παρακάτω: 
 

• Ένα ( 1 ) µέλος της πλειοψηφίας µε τον αναπληρωτή του 

• Ένα ( 1 ) µέλος της µειοψηφίας µε τον αναπληρωτή του 

• Ένας υπάλληλος του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του 

• Εκπρόσωποι  ( µε τους αναπληρωτές τους ) κοινωνικών φορέων της περιοχής οι οποίοι 

προτείνεται να είναι οι παρακάτω: 

Α) Η  Ένωση Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας  
Β) Ο Εκπολιτιστικός Τουριστικός Αγροτικός Σύλλογος Ανηλίου  
Γ) Ο Σύλλογος Επαγγελµατιών Ζαγοράς << Ξένιος Ζευς >> 

• Εµπειρογνώµονες ιδιώτες. 

Επίσης προτείνεται να είναι δυνατή η σύσταση 3µελούς Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία θα εκτελεί τις 
αποφάσεις της Επιτροπής . 
Κατόπιν της ανάληψης των καθηκόντων της νέας ∆ηµοτικής Αρχής  πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
ορίσει εκ νέου τα µέλη  της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης  και Προβολής του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου , να τροποποιήσει τον κανονισµό της ως προς τον αριθµό των µελών , και να αποφασίσει για 
την δυνατότητα σύστασης 3µελούς Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία θα εκτελεί τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου. 
 
 

ΑΔΑ: ΩΗ04ΩΡΚ-4ΙΙ



Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την λήψη σχετικής απόφασης . 
 
Στο σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος πρότεινε  τα  παρακάτω: 
 
Α) Ως µέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου τους παρακάτω: 

 
1/. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Σουλδάτο Απόστολο ως Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου µε αναπληρωτή του τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. 
Κουτσελίνη Προκόπιο. 
 
2/. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Λάσκο Κωνσταντίνο ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή του την επικεφαλή 
της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Σαµαρά Μαρία ( από την µειοψηφία ). 
 
3/. Την υπάλληλο του ∆ήµου κ. Καλπακά ∆ήµητρα ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή της την υπάλληλο 
του ∆ήµου κ. Γερµάνη Πηνελόπη. 
 
4/. Ως εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων  σε θέµατα τουρισµού τους παρακάτω: 

• κ. Γερµάνη Ζωή ως εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Τουριστικού Αγροτικού Συλλόγου Ανηλίου 

µε αναπληρωτή της τον κ. Καρτσιώτη Αθανάσιο του Νικολάου 

• κ. Μπαρούτα  Αθανάσιο  ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελαµατιών Ζαγοράς << Ξένιος 

Ζευς >> µε αναπληρωτή του τον κ. Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλο. 

• κ. Ζαφείρη Γεώργιο ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας µε αναπληρωτή του 

τον κ. Καραγιάννη Απόστολο  του Μιλτιάδη .  

5/. Ως ιδιώτες εµπειρογνώµονες σε θέµατα τουρισµού τους παρακάτω : 
 

• κ. Λεβέντη  ∆ηµήτριο του Κωνσταντίνου µε αναπληρωτή του τον κ. Στιβαχτή Χαράλαµπο. 

• κ. Μάρτζο Χριστόδουλο µε αναπληρωτή του την κ. Αθανασοπούλου Κλεοπάτρα. 

• κ. Αγαπητό Ευάγγελο µε αναπληρωτή του τον κ. Στάµο Γεώργιο 

• κ. Γκαγκάκη Παναγιώτη µε αναπληρωτή του τον κ. Γεωργούδη Απόστολο. 

• Κ.Τριανταφύλλου Ασπασία µε αναπληρωτή της τον κ. Βελεντζά Ευστάθιο. 

 
Β) . Προτείνεται να τροποποιηθεί Τροποποιεί το άρθρο 2 παρ. 3 ως προς τα µέλη και από 19µελής 
γίνεται 11µελής . Εξ αυτών, τα 2 µέλη είναι µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το 1 µέλος είναι υπάλληλος  
της αρµόδιας διεύθυνσης  του ∆ήµου και τα υπόλοιπα  µέλη είναι ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα 
της επιτροπής και εκπρόσωποι φορέων . 
 
Γ). Προτείνεται να τροποποιηθεί – συµπληρωθεί  το άρθρο 6 µε παράγραφο 6 όπως παρακάτω: 
Είναι δυνατή η σύσταση 3µελούς Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία θα εκτελεί τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου. 
 
Στο σηµείο αυτό ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Μπρίζης Θεόδωρος ανέφερε τα 
παρακάτω: 
Μειώνοντας τον αριθµό των µελών µένουν εκτός κάποιοι σύλλογοι , όπως  ο Σύλλογος Τσαγκαράδας . 
Προτείνω η σύνθεση της επιτροπής να µην είναι 11µελής αλλά 13µελής προκειµένου να συµµετέχουν 
και αυτοί οι σύλλογοι. 
Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία ανέφερε τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Επιτροπής πρέπει οι κοινωνικοί φορείς που συµµετέχουν στην 
επιτροπή να έχουν  την έδρα τους στον ∆ήµο µας. Η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας δεν έχει την έδρα 
της στον ∆ήµο µας. Συµφωνώ µε την πρόταση του κ. Μπρίζη να γίνει η επιτροπή 13µελής και να µπουν 
και άλλοι σύλλογοι όπως της Τσαγκαράδας. 
Η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου κ. Χριστοδούλου Γεωργία δήλωσε ότι συµφωνεί µε την πρόταση του κ. 
∆ηµάρχου για 11µελή επιτροπή. 
Ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε τα παρακάτω: 
Πρόκειται για µια επιτροπή µε επιτελικό ρόλο . Πρέπει τα µέλη της να µπορούν να λειτουργήσουν και να 
συνεννοηθούν.  
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Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος  ανέφερε τα παρακάτω: 
Προτείνω να τροποποιήσουµε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής όσον αφορά τον Κοινωνικό 
Φορέα. Να µπορεί να µην έχει έδρα στον ∆ήµο . Όταν επεκτείνει τις δραστηριότητες σ΄όλο τον Νοµό και 
έχει µέλη του δηµότες του ∆ήµου µας να µπορεί να συµµετέχει στην επιτροπή . 
 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος ανέφερε τα 
παρακάτω: 
Γιατί έχουµε τρεις συλλόγους και πέντε εµπειρογνώµονες; Προτείνω να µπουν ως µέλη στην επιτροπή 
εκπρόσωποι από παραγωγικούς φορείς και συλλόγους , εκπρόσωποι εργαζόµενων , πολιτιστικών 
φορέων κ.λ.π. να βγουν από την επιτροπή οι πέντε εµπειρογνώµονες και να µπουν πέντε επιπλέον 
φορείς – σύλλογοι. 
 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας κ. Νάνος Παναγιώτης ανέφερε τα παρακάτω: 
Με ποια κριτήρια ορίστηκαν οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες ; Κάποιοι έχουν προσφέρει περισσότερα από 
άλλους. Κάποιοι θα δυσαρεστηθούν.  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος Κωνσταντίνος ανέφερε τα παρακάτω: 
Προτείνω να µπουν εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Ζαγοράς , των Γυναικών Ζαγοράς , κ.λ.π. Σαν 
εµπειρογνώµονες να είναι µέλη των ∆.Σ. Συλλόγων.  
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία προκειµένου να αποφασίσει 
επί του θέµατος  .  
 
Υπέρ της πρότασης του κ. Προέδρου  ψήφισαν δώδεκα ( 12 )     ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ήτοι: 
Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία , ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος , ο 
Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος , ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κων/νος ,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 και κ.  Κουτσελίνης Προκόπιος . 
Κατά ψήφισαν οκτώ ( 8 ) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ήτοι : 
Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ.  Σαµαρά Μαρία ( η οποία δήλωσε ότι συµφωνεί  να γίνει η 
επιτροπή 13µελής και να µπουν και άλλοι σύλλογοι όπως της Τσαγκαράδας ) , οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
της µείζονος µειοψηφίας κ. Μπρίζης Θεόδωρος ( µε την τοποθέτηση ότι δεν έχει πρόβληµα µε τα 
ονόµατα των µελών αλλά γιατί βγαίνουν εκτός της Επιτροπής Φορείς και Σύλλογοι όπως αυτός της 
Τσαγκαράδας ) , κ. Κατσιφός Απόστολος , κ. Λάσκος Κων/νος ( ο οποίος πρότεινε να µπουν 
εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Ζαγοράς , των Γυναικών Ζαγοράς , κ.λ.π.  και σαν 
εµπειρογνώµονες να µπουν  µέλη των ∆.Σ. Συλλόγων) , κ. Ευαγγέλου Νικόλαος , κ. Καµπούρης 
Νικόλαος  ,  ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζης Βασίλειος ( ο οποίος πρότεινε  να 
µπουν ως µέλη στην επιτροπή εκπρόσωποι από παραγωγικούς φορείς και συλλόγους , εκπρόσωποι 
εργαζόµενων , πολιτιστικών φορέων κ.λ.π. , να βγουν από την επιτροπή οι πέντε εµπειρογνώµονες και 
να µπουν πέντε επιπλέον φορείς – σύλλογοι) και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της ελάσσονος µειοψηφίας κ. 
Κουρελάς Τριαντάφυλλος . 
 
Το ∆.Σ.  αφού έλαβε υπόψη : 

• την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου  

• την πρόταση του κ. Προέδρου  

• τα αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• τις διάφορες τοποθετήσεις και µετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 
Α) . Ορίζει  κατόπιν της ανάληψης των καθηκόντων της νέας ∆ηµοτικής Αρχής , εκ νέου τα µέλη 
της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ως 
παρακάτω: 
 
1/. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Σουλδάτο Απόστολο ως Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου µε αναπληρωτή του τον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο κ. Κουτσελίνη Προκόπιο. 
 
2/. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Λάσκο Κωνσταντίνο ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή του την 
επικεφαλή της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Σαµαρά Μαρία ( από την µειοψηφία ). 
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3/. Την υπάλληλο του ∆ήµου κ. Καλπακά ∆ήµητρα ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή της την 
υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γερµάνη Πηνελόπη. 
 
 Ως εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων  σε θέµατα τουρισµού ορίζονται οι  παρακάτω: 
 
4/. Η κ. Γερµάνη Ζωή ως εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Τουριστικού Αγροτικού Συλλόγου 
Ανηλίου µε αναπληρωτή της τον κ. Καρτσιώτη Αθανάσιο του Νικολάου. 
 
5/.Ο  κ. Μπαρούτας  Αθανάσιος  ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελαµατιών Ζαγοράς  << 
Ξένιος Ζευς >> µε αναπληρωτή του τον κ. Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλο. 
 
6/. Ο κ. Ζαφείρης Γεώργιος ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας µε 
αναπληρωτή του τον κ. Καραγιάννη Απόστολο του Μιλτιάδη. 
 
 Ως ιδιώτες εµπειρογνώµονες σε θέµατα τουρισµού ορίζονται οι  παρακάτω : 
 
7/. Ο κ. Λεβέντης  ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου µε αναπληρωτή του τον κ. Στιβαχτή Χαράλαµπο. 
8/. Ο κ. Μάρτζος Χριστόδουλος µε αναπληρωτή του την κ. Αθανασοπούλου Κλεοπάτρα. 
9/. Ο κ. Αγαπητός  Ευστ. Ευάγγελος µε αναπληρωτή του τον κ. Στάµο Γεώργιο 
10/. Ο κ. Γκαγκάκης Παναγιώτης µε αναπληρωτή του τον κ. Γεωργούδη Απόστολο. 
11/. Η κ.Τριανταφύλλου Ασπασία µε αναπληρωτή της τον κ. Βελεντζά Ευστάθιο. 
 
Β) . Τροποποιεί τον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ( ο οποίος ψηφίστηκε µε την 305/2011 Α.∆.Σ. ) στο 
άρθρο 2 παρ. 3 ως προς τα µέλη και από 19µελής γίνεται 11µελής . Εξ αυτών, τα 2 µέλη είναι 
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το 1 µέλος είναι υπάλληλος  της αρµόδιας διεύθυνσης  του 
∆ήµου και τα υπόλοιπα  µέλη είναι ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και 
εκπρόσωποι φορέων . 
 
Γ) . Τροποποιεί – συµπληρώνει τον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ( ο οποίος ψηφίστηκε µε την 
305/2011 Α.∆.Σ. ) στο άρθρο 2 παρ. 4  µε υποπαράγραφο β όπως παρακάτω: 
Θα µπορούν να εκπροσωπούνται στην Επιτροπή κοινωνικοί φορείς οι οποίοι έχουν την έδρα 
τους στην πρωτεύουσα του Νοµού και επεκτείνουν  τις δραστηριότητες τους στον τοµέα του 
τουρισµού σε όλο τον Νοµό και  µέλη τους να είναι και δηµότες του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου. 
 
∆). Τροποποιεί – συµπληρώνει τον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ( ο οποίος ψηφίστηκε µε την 
305/2011 Α.∆.Σ. ) στο άρθρο 6 µε παράγραφο 6 όπως παρακάτω: 
Είναι δυνατή η σύσταση 3µελούς Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία θα εκτελεί τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου. 
 
Οι παρακάτω ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της µειοψηφίας καταψηφίζουν την παρούσα απόφαση: 
 
Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ.  Σαµαρά Μαρία ( η οποία δήλωσε ότι συµφωνεί  να γίνει η 
επιτροπή 13µελής και να µπουν και άλλοι σύλλογοι όπως της Τσαγκαράδας ) , οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
της µείζονος µειοψηφίας κ. Μπρίζης Θεόδωρος ( µε την τοποθέτηση ότι δεν έχει πρόβληµα µε τα 
ονόµατα των µελών αλλά γιατί βγαίνουν εκτός της Επιτροπής Φορείς και σύλλογοι όπως αυτός της 
Τσαγκαράδας ) , κ. Κατσιφός Απόστολος , κ. Λάσκος Κων/νος ( ο οποίος πρότεινε να µπουν 
εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Ζαγοράς , των Γυναικών Ζαγοράς , κ.λ.π. Σαν εµπειρογνώµονες 
να µπουν  µέλη των ∆.Σ. Συλλόγων) , κ. Ευαγγέλου Νικόλαος , κ. Καµπούρης Νικόλαος  ,  ο επικεφαλής 
της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζης Βασίλειος ( ο οποίος πρότεινε  να µπουν ως µέλη στην 
επιτροπή εκπρόσωποι από παραγωγικούς φορείς και συλλόγους , εκπρόσωποι εργαζόµενων , 
πολιτιστικών φορέων κ.λ.π. , να βγουν από την επιτροπή οι πέντε εµπειρογνώµονες και να µπουν πέντε 
επιπλέον φορείς – σύλλογοι) και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Κουρελάς 
Τριαντάφυλλος . 
 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  189/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 
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   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 17.09.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
         

                                      ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΑΔΑ: ΩΗ04ΩΡΚ-4ΙΙ


		2014-10-02T09:24:10+0300
	Athens




