
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 16.09.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 17η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 193η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 16.09.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:10645 
 

<< Ορισµός µελών  στην ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας ( ∆.Ε.Π. ) 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 : 7ο    
 
Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος  το  7ο   θέµα  της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώµατος την       
εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου   µε θέµα : << Ορισµός µελών  στην ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας ( ∆.Ε.Π. ) 
του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου   >>   στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 σε κάθε ∆ήµο λειτουργεί ∆ηµοτική 
Επιτροπή Παιδείας , η οποία εισηγείται στο ∆ήµαρχο θέµατα σχετικά µε την καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργία των σχολείων της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης , την κατανοµή των πιστώσεων για 
λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση , κατάργηση και συγχώνευση σχολείων , 
παρακολουθεί την ανέγερση σχολικών κτηρίων , την επισκευή και συντήρησή τους , καθώς και το έργο 
των σχολικών επιτροπών. 

Η παραπάνω επιτροπή αποτελείται από : 

• Τον ∆ήµαρχο ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο ( µε αναπληρωτή του ως Πρόεδρο. 

• Εκπρόσωπο ένωσης Γονέων µαθητών ( Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων Γυµνασίου – 

Λυκείου Ζαγοράς. 

• Έναν ∆/ντη σχολείου Α/θµιας Εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάµενο 

∆/νσης ή  Γραφείου Α/θµιας Εκπαίδευσης . 

• Έναν ∆/ντη σχολείου Β/θµιας Εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάµενο 

∆/νσης ή  Γραφείου Β/θµιας Εκπαίδευσης . 

• Εκπροσώπους  παραγωγικών τάξεων ( Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς ) , οι οποίοι 

δεν µπορούν να υπερβούν σε αριθµό τους 2. 

• Έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπαιδευτικών ( εάν υπάρχει )  

 

Κατόπιν της ανάληψης των καθηκόντων της νέας ∆ηµοτικής Αρχής  πρέπει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να ορίσει τον ∆ήµαρχο ή ∆ηµοτικό Σ/λο που θα προεδρεύει στην επιτροπή αυτή καθώς και 
τον εκπρόσωπο του Κοινωνικού Φορέα. 
 
Στο  σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε το σώµα ότι έχει σταλεί έγγραφο προς την ΕΛΜΕ 
Μαγνησίας προκειµένου αυτή να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην ∆.Ε.Π. του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου αλλά ακόµη δεν έχει σταλεί απάντηση από την ΕΛΜΕ . Επίσης ενηµέρωσε ότι έχει σταλεί το 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 9340/05-09-2014 έγγραφο προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων Μαθητών 
∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου για τον ορισµό εκπροσώπου τους στην ∆.Ε.Π., πλην όµως ακόµη δεν 
έχει σταλεί απάντηση. 
 
Με το υπ΄αριθµ. πρωτ. 12854/11-09-2014 έγγραφό της η ∆/νση Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας 
όρισε ως εκπρόσωπό της στην ∆.Ε.Π. του ∆ήµου µας τον κ. Μπαζιάνα ∆ηµήτριο ∆/ντη του ΓΕΛ 
Ζαγοράς ( ως τακτικό µέλος ) µε αναπληρωτή του τον κ. Μουρούζη Αδάµο ∆/ντη του ΓΕΛ 
Τσαγκαράδας  . Με το υπ΄αριθµ. πρωτ. Φ. 6/8064/8-9-2014 έγγραφό της η ∆/νση Α/θµιας Εκπαίδευσης 
Ν. Μαγνησίας όρισε ως εκπρόσωπό της στην ∆.Ε.Π. του ∆ήµου µας τον κ. Τάσιο Κυριάκο ∆/ντη του 1ου 
∆.Σ. Ζαγοράς . 
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Κατόπιν πρότεινε ως Πρόεδρο στην ∆.Ε.Π. του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο 
– Αντιδήµαρχο κ. Κοντογιώργο Απόστολο µε αναπληρωτή του τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χιώτη 
∆ηµήτριο – Μαρίνο.  Επίσης ενηµέρωσε το Σώµα ότι εκπρόσωπος στην ∆.Ε.Π. του Κοινωνικού Φορέα 
( Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς ) ορίστηκε κατόπιν του από 11-09-2014 εγγράφου  του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Ζαγοράς ο κ. Καλαβρός Κωνσταντίνος του Ιωάννη µε αναπληρωτή του τον κ. 
Καραγεωργίου Απόστολο του Λεωνίδα.  
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία προκειµένου να αποφασίσει 
επί του θέµατος  .  
 
Υπέρ της πρότασης του κ. Προέδρου   ψήφισαν όλοι οι παρόντες  ∆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  , 
Αλτίνης  Ανέστης , Χιώτης ∆ηµήτριος – Μαρίνος , Βασταρδής Κων/νος , Καουνάς Βασίλειος , 
Ρεπανίδης Βασίλειος , Κουτσελίνης Προκόπιος , Σαµαρά Μαρία , Μπρίζης Θεόδωρος , Κατσιφός 
Απόστολος , Λάσκος Κων/νος , Ευαγγέλου Νικόλαος , Καµπούρης Νικόλαος , Τσαπράζης Βασίλειος 
και  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 ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

1/. Ορίζει ως Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας ( ∆.Ε.Π. ) του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο – Αντιδήµαρχο κ. Κοντογιώργο Απόστολο µε αναπληρωτή 
του τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χιώτη ∆ηµήτριο – Μαρίνο και ως Εκπρόσωπο Κοινωνικού 
Φορέα ( Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς ) τον κ. Καλαβρό  Κωνσταντίνο  του Ιωάννη µε 
αναπληρωτή του τον κ. Καραγεωργίου Απόστολο του Λεωνίδα. 
 
2/. Για την ΕΛΜΕ και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων Μαθητών ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου, θα σταλεί εκ νέου πρόσκληση για τον ορισµό εκπροσώπων από τον νέο Πρόεδρο 
της ∆.Ε.Π.  
 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  193/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

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

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 17.09.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
         

                                      ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΑΔΑ: ΩΓΞ8ΩΡΚ-ΤΕΧ
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