
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 22.01.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 1η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 22.01.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:885 
 

<< Συζήτηση επί υποµνήµατος – επιστολής διαµαρτυρίας των : 
1) Τ.Κ. Πουρίου  
2) Πολιτιστικού Συλλόγου Πουρίου  
3) Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου  
4) Αγροτικού Συνεταιρισµού Πουρίου  
5) Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων ∆ηµοτικού & Νηπιαγωγείου Πουρίου  

Κατοίκων – ∆ηµοτών Τ.Κ. Πουρίου . >>.  
 
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                                             9/. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                    10/. ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                   11/. ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              12/ KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ          
5/. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                13/. ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ   
6/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                              14/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
7/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                              15/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  , ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , 
ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ .                                                                                        
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ,  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ,ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ , ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ, 
ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ . 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
  
Σύµφωνα µε την 544/17-01-2014    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 1ης  Τακτικής   Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζαγοράς - Μουρεσίου που 
συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην Ζαγορά    , την 
22.01.2014   ηµέρα Τετάρτη     και ώρα 15:00 µ.µ. 
 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης . 
Μετά την συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν 
την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) διαβάστηκε στο σώµα η υπ΄αριθµ. πρωτ. 
492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου. Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες κάτοικοι και 
εκπρόσωποι φορέων της Τ.Κ. Πουρίου . 
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Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος αποχώρησε µετά την 
συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 
συζήτηση του 1ου θέµατος) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού 
Συλλόγου Πουρίου, οργισµένος σε ένδειξη διαµαρτυρίας τόσο για την απρόκλητη και προσβλητική 
φραστική επίθεση που ο ίδιος δέχτηκε µε απαράδεκτους σε βάρος του χαρακτηρισµούς , όσο και για τις 
<< προειδοποιήσεις >> και ευθείες απειλές << περί ανεπιθύµητων προσώπων >> στο χωριό που 
συλλήβδην εξαπολύθηκαν κατά των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από << αγανακτισµένους >> 
οργίλους παράγοντες της Τ.Κ. Πουρίου , εκφράζοντας µε την πολιτική του αυτή πράξη τον 
αποτροπιασµό του και την αποδοκιµασία του σε τέτοιου είδους συµπεριφορές που πλήττουν άµεσα τους 
θεσµούς και το κύρος της Αυτοδιοίκησης και του πολιτικού µας πολιτισµού.  Στην συνέχεια 
αντικαταστάθηκε από τον Αντιδήµαρχο κ. Μπρίζη Θεόδωρο   ( σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  άρθρο  67 
παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και στο  άρθρο 7 παρ. 10 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ).  
 
Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λεβέντης Κων/νος αποχώρησε  µετά 
την συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 
συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-
2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος  µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος  αποχώρησε  
µετά την συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν 
την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-
01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Γεωργία , µετά την συζήτηση της 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου , δήλωσε ότι αποχωρεί από 
την συνεδρίαση για τον λόγο ότι θεωρεί απαράδεκτη την αποχώρηση του κ. ∆ηµάρχου µε τον τρόπο µε 
τον οποίο αυτή έγινε και το λεξιλόγιο που χρησιµοποίησε και ότι αυτό είναι ύψιστη προσβολή για το 
σώµα. Στην συνέχεια παρέµεινε στην συνεδρίαση και αποχώρησε µετά την συζήτηση του 3ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χιώτης ∆ηµήτριος αποχώρησε µετά την συζήτηση 
του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την συζήτηση του 
1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του 
Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Κοντογιώργος Απόστολος αποχώρησε µετά την 
συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 
συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-
2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας κ. Ρηγόπουλος Παναγιώτης  προσήλθε κατά την 
διάρκεια της συζήτησης της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτησης  του Αγροτικού Συλλόγου 
Πουρίου. 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου κ. Ανηλιώτης Κων/νος αποχώρησε µετά την συζήτηση της 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μούρεσι κ. Μαµούρης Ευάγγελος αποχώρησε µετά την συζήτηση 
της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος Τσόγκα Αικατερίνη για την τήρηση των 
πρακτικών.  
 
ΘΕΜΑ : 2ο   
( προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) 
(Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων της Τ.Κ. Πουρίου ) 
 
Η  Πρόεδρος  εισηγούµενη  το 2ο θέµα της  ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του σώµατος το υπ΄αριθµ. 

πρωτ. 296/13-01-2014  Υπόµνηµα – Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας των : 
1) Τ.Κ. Πουρίου  
2) Πολιτιστικού Συλλόγου Πουρίου  
3) Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου  
4) Αγροτικού Συνεταιρισµού Πουρίου  
5) Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων ∆ηµοτικού & Νηπιαγωγείου Πουρίου  

Κατοίκων – ∆ηµοτών Τ.Κ. Πουρίου . >>,  στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  
1. Της Τοπικής Κοινότητας Πουριού, του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας, όπως 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρό της. 
2. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΥΡΙΟΥ», 
που  εδρεύει  στο  ∆.∆.   Πουρίου,   του  ∆ήµου  Ζαγοράς  -  Μουρεσίου   Ν. 
Μαγνησίας κι εκπροσωπείται νόµιµα. 
3. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΥΡΙΟΥ», 
που  εδρεύει  στο ∆.∆.   Πουρίου,  του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  Ν. 
Μαγνησίας κι εκπροσωπείται νόµιµα. 
4. Της   πρωτοβάθµιας   συνεταιριστικής   οργάνωσης   µε   την   επωνυµία 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥΡΙΟΥ», που εδρεύει στο ∆.∆. Πουρίου, 
του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας κι εκπροσωπείται νόµιµα. 
5. Του    σωµατείου    µε    την    επωνυµία    «ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΓΟΝΕΩΝ    ΚΑΙ 
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΥΡΙΟΥ», 
που  εδρεύει  στο  ∆.∆.   Πουρίου,  του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου  Ν. 
Μαγνησίας κι εκπροσωπείται νόµιµα. 
6. Των αναφερόµενων, στον επισυναπτόµενο στο παρόν πίνακα υπογραφών, 
κατοίκων - δηµοτών του ∆.∆. Πουρίου, του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. 
Μαγνησίας. 
ΠΡΟΣ 
Την ανώνυµη εταιρεία  µε την επωνυµία  «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ  ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.», που 
εδρεύει στο Βόλο κι εκπροσωπείται νόµιµα. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 
1. Στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που εδρεύει στην 
Αθήνα κι  επί της οδού Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Παπάγος),  όπως 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων.  
2. Στον Ο.Τ.Α. Β' βαθµού µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», 
που   εδρεύει   στην   πόλη   της   Λάρισας   του   οµώνυµου   νοµού,   όπως 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 
3. Στον ∆ήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας, που εδρεύει στη Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, όπως 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ∆ήµαρχο Ζαγοράς -Μουρεσίου. 
4. Στην κ. Ζωή (Ζέττα) Μακρή, βουλευτή νοµού Μαγνησίας του πολιτικού κόµµατος «ΝΕΑ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». 
5. Στον κ. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, βουλευτή νοµού Μαγνησίας του πολιτικού κόµµατος «ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. - 
Ε.Κ.Μ.». 
6. Στην κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, βουλευτή νοµού Μαγνησίας του πολιτικού 
κόµµατος «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ». 
 
7. Στον κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλο, βουλευτή νοµού Μαγνησίας του πολιτικού 
κόµµατος «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ». 
8. Στον κ. Παρίση (Πάρη) Μουτσινά, ανεξάρτητο βουλευτή νοµού Μαγνησίας. 
Πουρί, 13 Ιανουαρίου 2014 
**************************. 

Οι υποβάλλοντες το παρόν, εδρεύουµε και έχουµε τη µόνιµη κατοικία µας στο ∆.∆. Πουρίου, του 
∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας. Το ∆.∆. Πουρίου, απέχει µόλις 6 χιλιόµετρα από την έδρα 
του ∆ήµου µας, την Ζαγορά και 52 χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα του νοµού µας, το Βόλο. Το χωριό 
µας έχει µόνιµο πληθυσµό 400 περίπου κατοίκων, έχει διθέσιο δηµοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο 
και η τοπική οικονοµία και ανάπτυξη βασίζεται κυρίως στην αγροτική παραγωγή. Χαρακτηρίζεται δε ως 
ένα από τα πιο «ζωντανά» χωριά του ∆ήµου µας. 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το χωριό µας εξυπηρετείται από τα δροµολόγια που 
πραγµατοποιούνται προς Ζαγορά και Χορευτά, µέσω Χανίων. Μέχρι πρότινος, στο χωριό µας 
έφθαναν τέσσερα (4) συνολικά δροµολόγια της εταιρείας σας και συγκεκριµένα : α) το δροµολόγιο των 
5.30 π.µ. από Βόλο, το οποίο έφθανε στο χωριό µας στις 7.40 π.µ., κι εν συνεχεία αναχωρούσε για Βόλο, 
µέσω Ζαγοράς, β) το δροµολόγιο των 8.30 π.µ. από Βόλο, το οποίο έφθανε στο χωριό µας στις 10.30 
π.µ., κι εν συνεχεία αναχωρούσε για Ζαγορά και Χορευτό, όπου στάθµευε µέχρι το µεσηµέρι, γ) το 
δροµολόγιο των 2.15 µ.µ. από Ζαγορά, το οποίο έφθανε στο χωριό µας στις 2.30 µ.µ., κι εν συνεχεία 
αναχωρούσε για Βόλο, µέσω Ζαγοράς και Μακρυρράχης και δ) το δροµολόγιο των 2.15 µ.µ. από Βόλο, το 
οποίο έφθανε στο χωριό µας στις 4.15 µ.µ., κι εν συνεχεία αναχωρούσε για Βόλο, µέσω Ζαγοράς. Αξίζει 
να σηµειωθεί εδώ ότι, το πρώτο και το τρίτο από τα δροµολόγια αυτά, ήταν ταυτόχρονα κα. µαθητικό, 
καθώς εξυπηρετούσε και τη µεταφορά των µαθητών του χωριού µας προς το Γυµνάσιο - Λύκειο Ζαγοράς. 

Οµολογουµένως, η εξυπηρέτηση του χωρίου µας ήταν πολύ καλή, καθώς τρία (3) δροµολόγια 
µας συνέδεαν µε την πρωτεύουσα του νοµού µας το Βόλο, όπου βρίσκονται όλες οι κρατικές υπηρεσίες, 
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νοσοκοµεία κλπ. και τέσσερα (4) συνολικά δροµολόγια µας συνέδεαν µε την έδρα του ∆ήµου µας, τη 
Ζαγορά, όπου εδρεύουν κρατικές υπηρεσίες και Κέντρο Υγείας. 

Κι ενώ λοιπόν έτσι είχαν τα πράγµατα, ξαφνικά προς ενός (1) περίπου µηνός, εντελώς 
απροειδοποίητα διακόψατε οριστικά τα δύο από τ’ ανωτέρω τέσσερα (4) δροµολόγια και συγκεκριµένα το 
δεύτερο, το οποίο µας συνέδεε µε τη Ζαγορά και το τρίτο το οποίο µας συνέδεε µε τη Ζαγορά και µε το 
Βόλο, δηµιουργώντας σοβαρότατα προβλήµατα στην καθηµερινότητα των κατοίκων µας και στη 
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του χωριού µας. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, εντελώς αυθαίρετα 
αποκόψατε εκτός των εν λόγω δύο δροµολογίων το χωριό µας, καθώς τα δροµολόγια αυτά 
εξακολουθούν να φθάνουν από το Βόλο µέχρι τη Ζαγορά, η οποία βρίσκεται µόλις 6 χιλιόµετρα από το 
χωριό µας. Ουσιαστικά δηλαδή, εφαρµόσατε ένα είδος «τιµωρίας» του χωριού µας, καθώς τ' ανωτέρω 
δύο δροµολόγια συνεχίζουν να εκτελούνται από Βόλο µέχρι Ζαγορά, χωρίς όµως να φθάνουν µέχρι το 
Πουρί. 
 

Η ανωτέρω ενέργεια σας, δηµιούργησε σωρεία προβληµάτων στους µόνιµους κατοίκους, αλλά 
και στους επισκέπτες του χωριού µας. Συγκεκριµένα, για να φθάσει στο χωριό µας όποιος επιθυµεί 
από το Βόλο, θα πρέπει ή να ξεκινήσει στις 5.30 π.µ. ή να ξεκινήσει στις 2.15 µ.µ. Αντίστοιχα, όποιος 
επιθυµεί να µεταβεί από και προς τη Ζαγορά, θα πρέπει να ξεκινήσει από το χωριό µας στις 7.40 π.µ. 
και ν' αναµένει για επιστροφή στο χωριό µας στις 4.15 µ.µ. Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβληµα έχει δηµιουργηθεί 
σε κατοίκους της τρίτης ηλικίας και σε όσους δε διαθέτουν IX. επιβατηγό αυτοκίνητο, καθώς για να 
µεταβούν στη Ζαγορά για φάρµακα και για εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας, θα πρέπει, µε πολύ κακές 
καιρικές συνθήκες τον περισσότερο καιρό, να ξεκινήσουν από το χωρίο στις 7.40 π.µ. και ν' 
αναµένουν µέχρι τις 4.15 µ.µ. για να επιστρέψουν. Το πρόβληµα δε επιτείνεται από το γεγονός ότι, στη 
Ζαγορά, καταστήµατα, καφενεία κλπ. σταµατούν τη λειτουργία τους στις 2 µ.µ, µε αποτέλεσµα για τις 
υπόλοιπες δύο ώρες να µην υπάρχει χώρος κατάλληλος για να περιµένουν οι κάτοικοι αυτοί το 
δροµολόγιο του λεωφορείου και να εκτίθενται στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. Παρατηρείται µάλιστα 
και το τραγελαφικό γεγονός, νεότερης ηλικίας κάτοικοι, οι οποίοι δε διαθέτουν επιβατηγό αυτοκίνητο, 
προκειµένου να µην περιµένουν τόσο χρονικό διάστηµα, να πραγµατοποιούν το δροµολογώ Ζαγορά - 
Πουρί µε τα πόδια!!! Αν είναι δυνατόν στον 21° αιώνα, στον αιώνα της τεχνολογίας, ν' αναγκαζόµαστε να 
µετακινούµαστε µε τα πόδια, όπως έκαναν οι παππούδες µας τις δεκαετίες του '40 και του '50!!! 

Κατόπιν των ανωτέρω, διαµαρτυρόµαστε εντονότατα για την ανωτέρω ενέργεια σας και 
σας ζητάµε, όπως, προβείτε άµεσα σε επαναφορά των δυο δροµολογίων που έχετε διακόψει, 
κατά τρόπο τέτοιο ώστε το χωριό µας να εξυπηρετείται και πάλι όπως και όλα τα προηγούµενα 
χρόνια, µε τα δροµολόγια που πραγµατοποιούνταν µέχρι πρότινος. 

∆ιαφορετικά σας δηλώνουµε ότι θα προβούµε σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, για την 
προάσπιση των συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων µας, ως Έλληνες πολίτες και 
µόνιµοι κάτοικοι της Ελληνικής επικράτειας. 

Τέλος, ζητάµε τη συµπαράσταση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας και των εκλεγµένων βουλευτών 
του νοµού µας, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν και παρακαλούµε να ανταποκριθούν 
στο αίτηµα µας και να προβούν σε κάθε νόµιµη ενέργεια, προς ικανοποίηση αυτού. 
Μετά τιµής 
Οι υποβάλλοντες 
 
Στο σηµείο αυτό ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε τα παρακάτω: 
∆εν έχει κανείς αντίρρηση ως προς το αίτηµα των κατοίκων του Πουρίου .Υποστηρίζουµε το αίτηµά τους 
που όµως προσκρούει στις ενστάσεις του ΚΤΕΛ, αφού τα δύο αυτά δροµολόγια αφορούσαν µεταφορά 
µαθητών και σήµερα οι συνθήκες δεν ευνοούν την συνέχιση της συµφωνίας που υπήρξε µε την 
Περιφέρεια. Για το θέµα αυτό πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µε την Περιφέρεια και το ΚΤΕΛ.  Εντούτοις ο  
∆ήµος ανέλαβε ευθύνες που δεν του αναλογούσαν προκειµένου να δοθεί διέξοδος  στο αδιέξοδο το 
οποίο διαφαίνονταν και ανέλαβε την µεταφορά των µαθητών του Πουρίου. 
Ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου κ. Μπρίζης Θεόδωρος ανέφερε τα παρακάτω: 
Το πρόβληµα δηµιουργήθηκε γιατί τα παιδιά της Μακρυράχης πήγαιναν πάρα πολύ νωρίς στο σχολείο. 
Η Περιφέρεια αρνήθηκε κάθε βελτίωση στα δροµολόγια. Ο ∆ήµος προς εξυπηρέτηση των µαθητών,  
ανέλαβε ο ίδιος την µεταφορά των µαθητών του Πουρίου ώστε τα παιδιά και της Μακρυράχης και του 
Πουρίου να φτάνουν στην ώρα τους και να µην περιµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Φυσικά ο 
∆ήµος επιβαρύνθηκε µε την µεταφορά αυτή αλλά τουλάχιστον λύθηκε το πρόβληµα. Συµφωνούµε και 
διεκδικούµε να αυξηθούν όλα τα δροµολόγια σε όλο τον ∆ήµο , για όλες τις Κοινότητες. 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος ανέφερε τα 
παρακάτω: 
∆εν είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου η µετακίνηση των κατοίκων. Το κράτος επιδοτεί για την µεταφορά των 
µαθητών το ΚΤΕΛ. Ο ∆ήµος έπρεπε να διεκδικήσει να µην κοπεί κανένα δροµολόγιο . Να υπάρξει 
οµόφωνη απόφαση για να επανέλθουν και να ενισχυθούν τα δροµολόγια. 
Απαντώντας ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου κ. Μπρίζης Θεόδωρος τόνισε ότι έγιναν πολλές 
κινητοποιήσεις από πλευράς ∆ήµου , αλλά δεν εισακούστηκαν.  

ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΡΚ-Δ24



 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Μανίνη – Τσαπράζη Αφροδίτη ανέφερε τα 
παρακάτω: 
Χειριστήκατε λάθος το θέµα. Η αρµοδιότητα ήταν της Περιφέρειας και του ΚΤΕΛ. ∆εν έπρεπε ο ∆ήµος να 
προτείνει αυτή την λύση. Έπρεπε ενωµένοι όλοι µαζί να διεκδικήσουµε να  παραµείνουν όπως είναι τα 
δροµολόγια και να ενισχυθούν. Η λύση µας είναι µια κακή υπηρεσία. 
Ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε τα παρακάτω: 
Το ΚΤΕΛ δεν δέχονταν άλλη λύση. Ο ∆ήµος υπερασπίστηκε τη θέση του Πουρίου. Το ΚΤΕΛ ήταν κάθετα 
αρνητικό . Η Περιφέρεια πρότεινε σαν εναλλακτική λύση και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
περίπτωση αυτή να επιδοτήσει την µεταφορά µε ιδία µέσα καταβάλλοντας το αντίτιµο που προβλέπεται . 
Εκεί ο ∆ήµος παρενέβη και δέχτηκε να κάνει ο ίδιος την µεταφορά των µαθητών του Πουρίου 
διαθέτοντας δικό του µεταφορικό µέσο προκειµένου  να διευκολύνει και τους µαθητές και τους γονείς 
τους . 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της οµάδας πλειοψηφίας κ. Λάσκος Κων/νος ανέφερε τα παρακάτω: 
Το 2003-2004 φέραµε λεωφορείο για τοπική συγκοινωνία. Το ΚΤΕΛ επενέβη ότι αν συνεχίσουµε θα 
διακόψει τα δικά του δροµολόγια. Να ζητήσουµε τώρα αυτά που µας είπαν και υποσχέθηκαν τότε. 
Πρέπει να στηρίξουµε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αποµονωµένοι. 
Η Αντιδήµαρχος κ. Σαµαρά Μαρία ανέφερε τα παρακάτω: 
Στην συγκεκριµένη σύσκεψη προσπαθήσαµε και δώσαµε λύση στο πρόβληµα µε την διαβεβαίωση του 
ΚΤΕΛ ότι δεν θα αλλάξει κανένα δροµολόγιο. Αφού το ΚΤΕΛ δεν τήρησε τις υποσχέσεις του διεκδικούµε 
λύση του προβλήµατος και είµαστε στο πλευρό των κατοίκων.  
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Βούλγαρη – Τσιάκα Θεοδώρα ανέφερε τα παρακάτω: 
Οι κάτοικοι διεκδικούν τα κεκτηµένα τους. ∆εν αµφισβητώ τις προσπάθειες της ∆ηµοτικής  Αρχής. 
Συµφωνώ µε τις προτάσεις  ότι πρέπει να κινηθούµε δυναµικά. Την λύση πρέπει να την δώσει η 
Περιφέρεια. Να διεκδικήσουµε οµόφωνα αυτά που είχαµε και τα χάσαµε.  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Πίτσος Απόστολος ανέφερε τα παρακάτω: 
Το ΚΤΕΛ είναι επιχείρηση Α.Ε. Οι µεταφορές έχουν απελευθερωθεί. Το 2015 δεν θα υπάρχει λεωφορείο 
σε καµιά άγονη γραµµή ή εκεί που δεν συµφέρει. Οι επιδοτήσεις για τις άγονες γραµµές κόπηκαν. 
Πρέπει να βρεθούν προτάσεις και λύσεις. Να µην στηριζόµαστε στο ΚΤΕΛ.  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της οµάδας πλειοψηφίας κ. Κατσιφός Απόστολος ανέφερε τα παρακάτω: 
∆ύο χρόνια είχαµε αναλάβει την µεταφορά των µαθητών του Νηπιαγωγείου. Η εµπειρία ήταν τραυµατική. 
∆εν µπορεί ο ∆ήµος να το κάνει. Το ΚΤΕΛ τιµωρεί τον ∆ήµο µας. Να µην το δεχτούµε αυτό. Να 
αντιδράσουµε και να κινητοποιηθούµε. Ίσως κάποιος ιδιώτης θα µπορούσε µε κάποιο λεωφορείο να 
αναλάβει την µεταφορά.  
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Γεωργία ανέφερε τα παρακάτω: 
Έγιναν συζητήσεις ακόµη και εξωθεσµικά. Ο κ. Κολινδρίνης είπε ότι το δροµολόγιο αυτό ήταν µαθητικό 
και όχι της γραµµής. Πρέπει να γίνει διαχωρισµός. Αν αυτό είναι το πρόβληµα , γιατί δεν βάζουµε το 
λεωφορειάκι για την   Μακρυράχη και το ΚΤΕΛ για το Πουρί. Πρέπει ο ∆ήµος να κάνει ένα πλάνο και να 
το καταθέτει κάθε χρόνο στην Περιφέρεια , όσον αφορά την µεταφορά των µαθητών. ∆εν καταθέσαµε 
εγκαίρως τις ανάγκες του ∆ήµου. Ιδιώτης δεν ενδιαφέρεται κανείς. Να ξεκαθαρίσει το θέµα µεταξύ των 
µαθητικών γραµµών και των δροµολογίων της γραµµής . Πόσα παιδιά είναι από το Πουρί και πόσα από 
την Μακρυράχη;Προτείνω να αναλάβει ο ∆ήµος την Μακρυράχη και το ΚΤΕΛ το Πουρί.  
Ο Αντιδήµαρχος κ. Μπρίζης Θεόδωρος ανέφερε τα παρακάτω: 
Η Μακρυράχη έχει σαράντα παιδιά και το Πουρί δώδεκα. Οι επαγγελµατίες ιδιώτες είχαν συνηθίσει σε 
πάρα πολλά χρήµατα. Όταν µειώθηκαν τα χρήµατα κανείς πλέον δεν δέχεται να αναλάβει. Τα σχολεία 
στέλνουν στην Περιφέρεια τα στοιχεία για την µεταφορά των µαθητών και όχι ο ∆ήµος. Αν το θέλετε να 
πάρουµε οµόφωνη απόφαση ότι σταµατά ο ∆ήµος την µεταφορά των µαθητών και να αναλάβει η 
Περιφέρεια.  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της οµάδας πλειοψηφίας κ. Λάσκος Κων/νος ανέφερε τα παρακάτω: 
Μιλάµε για την επικοινωνία των κατοίκων και όχι µόνο για την µεταφορά των µαθητών. Το ΚΤΕΛ είναι 
µονοπώλιο και επιδοτούµενος οργανισµός. Να βρει αυτό την λύση.  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χιώτης ∆ηµήτριος ανέφερε τα παρακάτω: 
Χαίροµαι που διαπιστώνουµε ότι ο κ. ∆ήµαρχος αναγνωρίζει το λάθος του. Το ΚΤΕΛ είπε ότι δεν έχει 
πρόβληµα για το δροµολόγιο. Η πρότασή µου είναι η εξής : το υπόµνηµα είναι για ενηµέρωση. Να 
πάρουµε οµόφωνα απόφαση που να πάει στην Περιφέρεια , στο Υπουργείο και στα ΚΤΕΛ. Ο ∆ήµος δεν 
έχει καµιά αρµοδιότητα για την µεταφορά.  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της οµάδας πλειοψηφίας κ. Ιωάννου ∆ηµήτριος ανέφερε τα παρακάτω: 
Το ΚΤΕΛ είναι ιδιωτική επιχείρηση. Ο ∆ήµος µόνο διευκολύνει και βοηθάει. ∆εν έχει καµιά αρµοδιότητα. 
Η Περιφέρεια δεν βοηθά. Απαιτούµε από τον κ. Αγοραστό αύριο να έρθουν τα λεωφορεία.  
Ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε τα παρακάτω: 
Ο ∆ήµος να σταµατήσει τις µεταφορές των µαθητών. 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Μπρίζης Θεόδωρος ανέφερε τα παρακάτω: 
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Θέλουµε να επανέλθουν όλα τα δροµολόγια και να ζητήσουµε αύξηση και για τα υπόλοιπα χωριά και να 
στείλουµε έγγραφο – απόφαση ∆.Σ. στην Περιφέρεια ότι από 01-02-2014 ο ∆ήµος σταµατά  κάθε 
µεταφορά µαθητών και να βρεθεί από την Περιφέρεια  λύση.  
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Μανίνη – Τσαπράζη Αφροδίτη ανέφερε τα 
παρακάτω: 
Όχι µόνο απόφαση , αλλά και παράσταση διαµαρτυρίας και κινητοποιήσεις . 
 
Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Λεβέντης Κων/νος ανέφερε τα παρακάτω: 
Πρέπει να ηρεµήσουµε . Να πάρουµε οµόφωνη απόφαση χωρίς εκνευρισµό και να µην αναφέρεται 
σ΄αυτή ότι ο ∆ήµος σταµατά την µεταφορά. Ζητάµε από το ΚΤΕΛ να επαναφέρει τα δροµολόγια όπως 
ήταν. Υιοθετούµε το υπόµνηµα . Το ΚΤΕΛ είναι ανώνυµος εταιρεία αλλά έχει το προνόµιο έως το 2015. 
Είναι µείζονος σηµασίας θέµα και ζητάµε άµεσα έως 01-02-2014 το ΚΤΕΛ και η Περιφέρεια να δώσει 
λύση και να επαναφέρει τα δροµολόγια ως ήταν. Να αναλάβει ο ∆ήµαρχος να καλέσει σύσκεψη στο 
Βόλο µε το ΚΤΕΛ , το κ. Περιφερειάρχη και τους Βουλευτές για να βρεθεί λύση.  
Ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε τα παρακάτω: 
Αυτή ήταν εξαρχής η πρότασή µου. ∆εν δέχοµαι να παραστώ σε νέα  διαπραγµάτευση µε την 
Περιφέρεια και το ΚΤΕΛ , αφού πιστεύω ότι η απόφαση στην οποία καταλήξαµε ήταν υπό τις δεδοµένες 
συνθήκες , η καλύτερη. Ο ∆ήµος θα εκπροσωπηθεί από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.  
Ο Αντιδήµαρχος κ. Μπρίζης Θεόδωρος ανέφερε : 
Έως 01-02-2014 αν δεν επανέλθουν τα πράγµατα όπως ήταν συνολικά για όλη την µεταφορά των 
µαθητών ο ∆ήµος θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις . Να προγραµµατιστεί σύσκεψη µε τον κ. ∆ήµαρχο 
και τους εκπροσώπους των Φορέων σε σύσκεψη ώστε να βρεθεί άµεσα λύση. 
   
 
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη το Υπόµνηµα – Επιστολή διαµαρτυρίας ,    τις διάφορες τοποθετήσεις    και 
µετά από διαλογική συζήτηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1/. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι αντίθετο µε την µείωση των δροµολογίων µε τα οποία εξυπηρετούνταν 
οι κάτοικοι της Τ.Κ. Πουρίου και ζητά την άµεση επαναδροµολόγησή τους . 
 
2/. Εάν έως 01-02-2014 δεν αρχίσουν να εκτελούνται κανονικά όπως πριν την  µείωσή τους τα 
συγκεκριµένα δροµολόγια , τότε ο ∆ήµος θα σταµατήσει κάθε µεταφορά µαθητών την οποία ανέλαβε για 
την Πρωτοβάθµια και την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 
 
 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  2/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

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

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 23.01.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
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