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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 17/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 02 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 19:30’ το Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13332/26-09-14
πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο

ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους
αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο
κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 25 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τσέτσιλας Δημήτριος
Τσάτσαρης Χρήστος
Τσούγιας Χρήστος
Αργυρίου ιωάννης
Νταφούλης Κων/νος
Τσιαπλές θωμάς
Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
Ζησάκη Ξανθή
Πανάγου Ελευθερία
Καρατέγος Μιχάλης
Σαϊτης Αστέριος
Διψάνας Αχιλλεύς
Ζάχος Βασίλειος

14. Έξαρχος Γεώργιος
15. Γκατζόγιας Παναγιώτης
16. Μανώλης Γεώργιος
17. Κυρίτσης Γεώργιος
18. Βλάγκας Ιωάννης
19. Ντόντος Γεώργιος
20. Μαϊμάρης Δημήτριος
21. Νικολάου Γεώργιος
22. Καραναστάσης Αθανάσιος
23. Σίμος Γεώργιος
24. Κακαγιάννης χρήστος
25. Μπίκας Χρήστος
26.--

ΑΠΟΝΤΕΣ (2)
1. Μπουζέκης Ευθύμιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

2. Τσεργάς Κων/νος

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων [Κολότυχος Γεώργιος / Συκουρίου, Μπανιώρας Γεώργιος / Γόννων, Ζαφείρης
Κων/νος / Αιγάνης, Σεβδαλής Ελευθέριος / Καλοχωρίου, Μπίκας Ιωάννης / Όσσας,
Νταναβάρα Αργυρή / Πουρναρίου, Νταής Βασίλειος / Σπηλιάς] καθώς και οι εκπρόσωποι
Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης / Τεμπών, Βλαχοστέργιος Γεώργιος / Ιτέας,
Μήτσιου Ιωάννης / Κρανέας, Αβραμούλη Μαρία / Παραποτάμου, Σουκουβέλου Πηλία /
Κυψελοχωρίου].
Ο Πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( 5) «Ορισμός Μελών Δ.Σ. στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Δήμου Τεμπών»
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Αριθμός Απόφασης ( 201 )
Η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 70 του
Ν.3852/10, «Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου» σύμφωνα με τις οποίες:
Η Επιτροπή συγκροτείται στους τουριστικούς δήμους για την επεξεργασία και
εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του
Δήμου.
Στις επιτροπές προεδρεύει ο δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση
της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές
παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας δ/νσης του Δήμου, καθώς
και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών
φορέων της περιοχής.
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και
ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη, για τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με το έργο της Επιτροπής.
Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα
κίνησης στο εξωτερικό καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
Θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του
Δημάρχου, μπορούν να παραπεμφθούν σε επιτροπή μόνο με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης ή
εισηγήσεως. Θέματα που εισάγει προς συζήτηση η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας
ζωής, δεν παραπέμπονται σε επιτροπή.
Πλην των ανωτέρω θεμάτων ο Πρόεδρος δύναται να παραπέμπει σε επιτροπή
οποιοδήποτε άλλο θέμα και πριν από την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη.
Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία και η εισήγηση θεμάτων
τουριστικής προβολής του Δήμου, η θητεία ακολουθεί τη θητεία της οικονομικής
επιτροπής, ενώ η συμμετοχή σε αυτή είναι εθελοντική και άμισθη.
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 & 70 του Ν.3852/2010,
το Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Τεμπών,
αποτελούμενη από τους:
1. ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ως Πρόεδρος, εκπρόσωπος της πλειοψηφίας του Δημοτικού
συμβουλίου με αναπληρωτή τον ΤΣΕΡΓΑ ΚΩΝ/ΝΟ.
2. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ως Αντιπρόεδρος, εκπρόσωπος πλειοψηφίας δημοτικού
συμβουλίου με αναπληρωτή τον ΜΠΟΥΖΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟ.
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ως μέλος, εκπρόσωπος της μειοψηφίας δημοτικού
συμβουλίου, με αναπληρωτή τον ΜΑΙΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
4. ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, εκπρόσωπο Συλλόγου Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων
Μεσαγγάλων-Καστρί Λουτρό
5. ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΦΑΝΗΣ, εκπρόσωπος Συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίωνδιαμερισμάτων Ν. Λάρισας
6. ΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος του Συλλόγου ερασιτεχνών αλιέων Μεσαγγάλων
7. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΕΦΟΣ, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Συκουρίου
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Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της Οικονομικής Επιτροπής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 201/2014
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
Μακρυχώρι 10-10-2014
O Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.

