
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 27.11.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 20η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 258η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27.11.2014 
 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:12223 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως προϋπολογισµού 

Κληροδοτήµατος Χριστοπούλου οικ. έτους 2014. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος (Απουσίαζε)  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

1.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

3.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

5.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

6. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ 

9. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

10. ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

12. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

13.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

14. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

16. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                       

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

1. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 

2.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 

1. ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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3. ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

4. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ 

5. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

6. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

7.  ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : 

1. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 

2.ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ. 

 

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ. 11688/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του  κ. 

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

3852/2010. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 

 

Από το πρακτικό της 20ης  Τακτικής  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,  στην Ζαγορά, την 27.11.2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 

17:00 µ.µ.  

 

Το 38ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά την συζήτηση 

του 28ο θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε το σώµα ότι ο κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, Γραµµατέας του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, απουσιάζει σε αποστολή εκ µέρους του ∆ήµου στην 

Κωνσταντινούπολη, έπειτα από πρόσκληση του οικείου ∆ήµου. Κατόπιν τούτου, κατ’ 

ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του 

ισχύοντος κανονισµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που προβλέπουν την 

αναπλήρωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας 

του, τον κ. Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναπληρώνει, στην παρούσα 

συνεδρίαση, ο πλειοψηφών σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Σουλδάτος 

Απόστολος. 

Πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, η επικεφαλής της 

µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία έθεσε τις ακόλουθες  

ερωτήσεις προς τον κ. ∆ήµαρχο  :  

1/. Ποια είναι τα έργα που παραλάβατε  από την απερχόµενη δηµοτική αρχή και ποιο 

είναι το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού αυτών. 

2/. Ποιος είναι ο προγραµµατισµός και το σχέδιο δράσης του ∆ήµου για την πολιτική 

προστασία ενόψει του επερχόµενου χειµώνα και των δυσµενών καιρικών συνθηκών. 

3/. Ποιο ήταν το κόστος διενέργειας της γιορτής κάστανου 2014 η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στον Κισσό και σε ποιόν κωδικό εντάσσεται η πληρωµή της. 
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Υπάρχουν αποφάσεις της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ. και της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης 

για την διεξαγωγή αυτής; 

4/. Ποιο είναι το κόστος διενέργειας της ηµερίδας για την οικολογική γεωργία η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Αγλαϊδα» στην Τσαγκαράδα και σε ποιόν 

κωδικό εντάσσεται η αποπληρωµή αυτού. Υπάρχουν αποφάσεις της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ. 

και της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης για την διεξαγωγή αυτής ; 

5/. Ποιο ήταν το περιεχόµενο της επίσκεψης του Τοπικού Αντιδηµάρχου Ενότητας 

Ζαγοράς κ. Κοντογιώργου Απόστολου στο Παρίσι. 

Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι οι παραπάνω ερωτήσεις θα απαντηθούν σε επόµενη 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος και προς ενηµέρωση των ∆ηµοτικών 

Συµβούλων, το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1031/12-11-2014 έγγραφο του Πανελλήνιου 

Κτηνιατρικού Συλλόγου, σχετικά µε τ’ αδέσποτα. 

 

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

συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την 

τήρηση των πρακτικών. 

   

ΘΕΜΑ : 5ο  Εκτός Ηµερησίας ∆ιάταξης. 

Οκ. Πρόεδρος, εισήγαγε το 5ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και εξέθεσε στο 

σώµα ότι : 

Το παρόν θέµα, εισάγεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκτός ηµερήσιας διάταξης, 

προκειµένου να ληφθεί έγκαιρα  η σχετική απόφαση. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 

3463/06, για να συζητηθεί θέµα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, 

πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού 

των µελών του, ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον . 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆.Σ., αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 

3463/06 και µετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Οκ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος, την εισήγηση της Γραµµατείας 

Κληροδοτηµάτων του ∆ήµου µε θέµα : «Περί εγκρίσεως προϋπολογισµού 
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Κληροδοτήµατος Χριστοπούλου, οικ. έτους 2014», στην οποία αναφέρονται τα 

παρακάτω: 

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

Το κληροδότηµα Φιλ. χας Ευθυµίου Χριστοπούλου, εµπρόθεσµα µε την 

03/04-11-2013 απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ,προχώρησε σε σύνταξη του 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2014, τον οποίο µε αποδεικτικό παραδόθηκε στην 

αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµικών για την κατά το νόµο έγκρισή του. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών και η ∆/νση κληροδοτηµάτων µε το υπ’ αριθµ. 

0005099ΕΞ2014/29-05-2014 έγγραφό της, διαβίβασε όλο το φάκελο του 

κληροδοτήµατος στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ως 

πλέον αρµόδια για τον χειρισµό του κληροδοτήµατος. 

Με το 2364/180770 έγγραφο της ∆/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας, ζητείται η επανυποβολή του 

προϋπολογισµού, κατόπιν σχετικών οδηγιών µε τον Ν. 4182/2013. 

Η Τ.Κ. Κισσού µε την υπ’ αριθµ. 04/2014 απόφαση της, παρέχει σύµφωνη 

γνώµη ως προς το σχέδιο προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος και εισηγείται προς 

την Οικονοµική Επιτροπή την έγκρισή του. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 174/2014 απόφασή της, εγκρίνει το 

σχέδιο του προϋπολογισµού και εισηγείται την ψήφιση αυτού από το ∆.Σ. του ∆ήµου 

Ζαγοράς -Μουρεσίου. 

Συνηµµένα έκθεση επί των Εσόδων - Εξόδων 2014. 

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

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος η έκθεση εσόδων - εξόδων οικ. 

έτους 2014, του κληροδοτήµατος και η 174/2014 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, η οποία έχει ως παρακάτω: 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                               Ζαγορά  21/11/2014 

 

 Αριθ.Αποφ174/2014 

Αριθπρωτ. 11801 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς -Μουρεσίου. 

ΘΕΜΑ : «Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισµού οικ. έτους 2014  

κληρ/µατοςΦιλ. χαςΕυθ. Χριστοπούλου» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 21η Νοεµβρίου 2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 
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11514/17-11-2014  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       ------------------------------------- 

2. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                              

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                               

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ             

6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ    

7. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Κρινάκη Χ. Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από διαπίστωση της 

απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος το 20ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:  

 Καταθέτει ενώπιον του συµβουλίου, πίνακα προϋπολογισµού χρήσεως 2014 

καθώς και εισηγητική έκθεση και προτείνει την έγκριση και ψήφιση αυτού. 

 Το συµβούλιο µετά την εισήγηση του προέδρου και τη διαλογική συζήτηση 

που ακολούθησε  βάση των άρθρων 101& 104 του Α.Ν. 2039/1939. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισµού έτους 2014 του κληροδοτήµατος Φιλ. 

Χριστοπούλου που παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α                                                               ΕΥΡΩ 

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                          35.500,00€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 13/11/2014                                 354.785,95€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                   390.285,95€ 

ΕΞΟ∆Α           ΕΥΡΩ 

ΤΑΚΤΙΚΑ      45.100,00€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                          345.185,95€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                     390.285,95€ 

 

Β. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου, την έγκριση 

του. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 174/2014, 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

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

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος η υπ’ αριθµ. 4/2014 απόφαση της ∆/κης 

και ∆ιαχ/κης Επιτροπής του Κληροδοτήµατος Φιλ. Χας Χριστοπούλου, η οποία 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και µε την οποία 

οµόφωνα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2014,του 

κληροδοτήµατος Χριστοπούλου. 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του 

κληροδοτήµατος Φιλ. χας Χριστοπούλου, 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,  κ. Αλτίνης  Ανέστης, κ. 

Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, κ. Βασταρδής Κων/νος, κ. Τσελεπής Απόστολος, κ. 

Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Σαµαρά Μαρία, κ. Μπρίζης 

Θεόδωρος,  κ. Λάσκος Κων/νος, ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 

Καµπούρης Νικόλαος,  κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

Επίσης υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014, του 

κληροδοτήµατος Φιλ. χας Χριστοπούλου,  ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κισσού κ. 

Γλούµης Απόστολος . 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη : 

• Την 174/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• Την έκθεση επί των εσόδων - εξόδων προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του  

Κληροδοτήµατος 

• Την υπ’ αριθµ. 4/2014 απόφαση της ∆/κης και ∆ιαχ/κης Επιτροπής του 

Κληροδοτήµατος  

• Τα οριζόµενα στον Ν. 4182/2013  

• τα αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• τις διάφορες τοποθετήσεις και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2014, του Κληροδοτήµατος Φιλ. χας 

Ευθυµίου Χριστοπούλου, σύµφωνα µε την µε αριθµό 174/2014 απόφαση της 
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Οικονοµικής Επιτροπής και την µε αριθµό 4/2014 απόφασητης ∆/κης και ∆ιαχ/κης 

Επιτροπής του Κληροδοτήµατος, ως παρακάτω: 

 

ΕΣΟ∆Α ΕΥΡΩ 

ΤΑΚΤΙΚΑ   35.500,00€ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 13/11/2014 354.785,95€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   390.285,95€ 

 

ΕΞΟ∆Α ΕΥΡΩ 

ΤΑΚΤΙΚΑ   45.100,00€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 345.185,95€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ   390.285,95€ 

 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 258/2014. 

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 
εξής: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ζαγορά,08.12.2014 
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

κ.α.α.  ο Αναπληρωτής του 
 
 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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