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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
 
 
                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 18.09.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 11η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 123η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18.09.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :9643/23-09-2020 

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 309/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου και ορθή επανάληψη αυτής, κατόπιν εισηγήσεως του 

αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

Δήμαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος  

Αντιπρόεδρος : Λάσκος Κωνσταντίνος  

Γραμματέας: Μούτος Ιωάννης  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

3.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

6.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

9.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

10.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

11.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

12.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

13.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

14.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

15.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

16.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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17. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ   

4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

5.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

6. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

7.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

8.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

 

 Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 9224/14-09-2020  έγγραφη πρόσκληση του  κ. 

Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην 

συνεδρίαση.  

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με τη 

λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων (χρήση μάσκας, γαντιών κλπ.), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους». 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος 

προσήλθαν κατά την διάρκεια της ενημέρωσης μετά την λήψη των παρουσιών. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος προσήλθε κατά την διάρκεια της 

ενημέρωσης πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος 

αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Βαρσαμή Κωνσταντινιά αποχώρησε κατά την διάρκεια 

της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, πριν την  ψηφοφορία. 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Λάσκος Κωνσταντίνος αποχώρησε 

κατά την συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και 

συζητήθηκε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης). 
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Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μακρυράχης κ. Καμβρογιάννης Χρήστος 

αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

(το οποίο συζητήθηκε μετά το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης). 

Το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 

συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνέχεια, τέθηκαν ερωτήσεις από διάφορους Δημοτικούς Συμβούλους, 

(όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης). 

Ο κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι, απάντησαν στις ερωτήσεις των 

Δημοτικών Συμβούλων που τέθηκαν (όπως αναλυτικά καταγράφονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης). 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 11ης  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα 

Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 18η Σεπτεμβρίου  

2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 7 μ.μ. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για 

τη τήρηση των πρακτικών.  

ΘΕΜΑ : 5ο   

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 309/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου και ορθή επανάληψη αυτής, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος 

του Δήμου. 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου με θέμα : 

«Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 309/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου και ορθή επανάληψη αυτής», στην οποία αναφέρονται τα  παρακάτω : 

**************************** 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 309/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου και ορθή επανάληψη αυτής 

 

Σε συνέχεια της σχετικής συνημμένης εισήγησης του Πράσινου Ταμείου, διαβιβάζεται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο η υπ’ αριθμ. 309/2019 Α.Δ.Σ., για την οποία καλείται να προβεί 

σε τροποποίηση και ορθή επανάληψη ως εξής :  

1. Τροποποίηση του θέματος της απόφασης ως «Έγκριση Συμφώνου Αποδοχής 

Όρων (ΣΑΠΟ) του έργου: «Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης 

Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση 
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Κοινοχρήστων Χώρων» και Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow 

account)» 

Να επικαιροποιηθεί το αποφασιστικό κομμάτι της απόφασης ως εξής : 

1. Την αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 159.424,69€ από το 

Πράσινο Ταμείο 

2. Την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή του 

Συμφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) της απόφασης ένταξης και για τις 

περαιτέρω ενέργειες. 

3. Την προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου 

λογαριασμού (escrow account) 

4. Την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή της 

Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του 

χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019 

5. Τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και 

μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και την 

χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις 

ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από την παρούσα σύμβαση. 

Για την Τεχνική Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

    **************************** 

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία 

ανέφερε τα παρακάτω : 

Είχαμε ψηφίσει και την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με 

την τροποποίηση αυτή θα υπάρχει πρόβλημα στην εκταμίευση (με τον ορισμό του 

μεσεγγυούχου);. Να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. 

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι, θα εξουσιοδοτήσουμε 

επιπλέον τον κ. Κοπατσάρη Δήμο, υπάλληλο του Δήμου, να προχωρήσει στις 

περαιτέρω ενέργειες για την ορθή επανάληψη της απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία, 

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Υπέρ της εισήγησης του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος 

Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Σουλδάτος Απόστολος,  

ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπαδάρης Νικόλαος, ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αλτίνης Ανέστης, 
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ο Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαρυφάλλου 

Αναστάσιος, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μούτος Ιωάννης , ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σαμαρά 

Μαρία (με την τοποθέτηση η οποία αναλυτικά καταγράφεται στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσης), κ. Κατσιφός Απόστολος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σκόρρας Λάζαρος,  ο 

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ. Βαρελόπουλος Ιωάννης, κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη, κ. Νάσιος 

Επαμεινώνδας, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Βαρσαμή Κωνσταντινιά αποχώρησε κατά την διάρκεια 

της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, πριν την  ψηφοφορία. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου 

 Την 309/2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΑΩΙΩΡΚ-Β75) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 

 Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας  

 Τις διάφορες τοποθετήσεις    

 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου με την οποία ζητείται η τροποποίηση και ορθή 

επανάληψη της υπ’ αριθμ. 309/2019 Α.Δ.Σ. Ζαγοράς - Μουρεσίου,( ΑΔΑ: ΨΑΩΙΩΡΚ-

Β75) ως εξής :  

Α.1. Τροποποιεί τον τίτλο του θέματος της απόφασης ως «Έγκριση Συμφώνου 

Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) του έργου : «Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης 

Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση 

Κοινοχρήστων Χώρων» και Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)». 

Α.2. Επικαιροποιεί  το αποφασιστικό κομμάτι της ανωτέρω απόφασης ως εξής : 

1. Αποδέχεται τους όρους της χρηματοδότησης ύψους 159.424,69€ από το Πράσινο 

Ταμείο. 

2. Εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. 

Παναγιώτη Κουτσάφτη, για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) της 

απόφασης ένταξης και για τις περαιτέρω ενέργειες. 

3. Προσχωρεί στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού 

(escrow account). 
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4. Εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. 

Παναγιώτη Κουτσάφτη, για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού 

(escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου 

Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019. 

5. Ορίζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του 

προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και χορηγεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή 

και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην παρούσα 

σύμβαση. 

Γ. Δίδει την εντολή στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, κ. Κοπατσάρη Δήμο, 

όπως προβεί στις περαιτέρω ενέργειες για την απανάρτηση της 309/2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: 

ΨΑΩΙΩΡΚ-Β75), στην ορθή επανάληψή της, σύμφωνα με τ’ ανωτέρω, για να 

συμπληρωθούν τα όσα εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν αρχικώς, κι εν συνεχεία στην 

εκ νέου ανάρτησή της. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 123/2020.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 23.09.2020 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΠ5ΙΩΡΚ-ΨΛ3
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