
    
    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 23.02.2016 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 2η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 36η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 23.02.2016 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 2138/10-03-2016 

Ενηµέρωση επί της µε αριθµ. πρωτ. 1396/16-02-2016 αιτήσεως του κ. 

Αγγέλικα ∆ηµήτριου. 

 

∆ήµαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος : Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος   

Γραµµατέας : Κουτσελίνης Προκόπιος   

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

6. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

7.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

9. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

12.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

13.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

14.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

16. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ     

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

2.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  
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1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

6. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

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

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

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

 

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ. 1490/19-02-2016  έγγραφη πρόσκληση του  

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

3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος προσήλθε κατά την διάρκεια 

της ενηµέρωσης, πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο  ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. 

Κουτσελίνης Προκόπιος προσήλθε µετά την λήψη των παρουσιών. 

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 και έως την προσέλευσή του ο 

πλειοψηφών Συµβούλου  του επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Σουλδάτος Απόστολος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος προσήλθε πριν την 

συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Ψαθάς Γεώργιος προσήλθε µετά την 

συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μούρεσι κ. Μαµούρης Ευάγγελος προσήλθε κατά την 

διάρκεια της ενηµέρωσης, πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας 

διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος  

προσήλθε κατά την διάρκεια της ενηµέρωσης, πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός 

ηµερήσιας διάταξης. 

Το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά τη 

συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά τη 

συζήτηση του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
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Το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά τη 

συζήτηση του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Το 12οθέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά τη 

συζήτηση του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά τη 

συζήτηση του 12ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά τη 

συζήτηση του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά τη 

συζήτηση όλων των θεµάτων της  ηµερήσιας διάταξης. 

Πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο κ. ∆ήµαρχος 

ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε προβλήµατα που εντοπίζονται στην λειτουργία του 

Κέντρου Υγείας Ζαγοράς και τις προθέσεις της Κυβέρνησης να αναλάβουν οι ∆ήµοι 

τη χρηµατοδότηση της Α/θµιας Υγείας. 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, η επικεφαλής της 

µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία έθεσε προφορικές 

ερωτήσεις, οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης, 

σχετικά µε τα προβλήµατα του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς, το Πρόγραµµα ∆ια Βίου 

Μάθησης και την επίσκεψη του ΙΚΑ στον ∆ήµο µας. 

Στις ερωτήσεις αυτές απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος και οι αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι. 

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.  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

Από το πρακτικό της 2ης Τακτικής  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

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

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 23.02.2016, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 

18:00.  

 

ΘΕΜΑ : 14ο   

Ενηµέρωση επί της µε αριθµ. πρωτ. 1396/16-02-2016 αιτήσεως του κ. 

Αγγέλικα ∆ηµήτριου. 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1396/16-02-

2016 αίτηση – απαντητική επιστολή του κ. Αγγέλικα ∆ηµήτριου του ∆ηµητρίου ( προς 

τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και κοινοποιούµενη στον ∆ήµαρχο Ζαγοράς – Μουρεσίου και 

σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους ) ,  στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 

**************************** 
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Σε απάντηση  του από 12-2-2016 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 730 εγγράφου 

σας, το περιεχόµενο του οποίου έλαβα γνώση , έχω να σας εκθέσω τα κάτωθι: 

Κατ΄αρχήν , σας αναφέρω ότι δεν χρειάζοµαι υποδείξεις για τον τρόπο και το 

µέσο µε το οποίο θα αποφασίσω να αντικρούσω την µε αριθµό πρωτοκόλλου 

10896/18-12-2015 απόφαση ανάκλησης της µε αριθµό 6718/22-7-2015 άδειας 

λειτουργίας καταστήµατος που εξέδωσε ο κ. ∆ήµαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου , κ. 

Παναγιώτης Κουτσάφτης. Αυτό είναι ένα θέµα που αφορά εµένα κι όχι εσάς.  

Η αίτησή µου για συζήτηση του θέµατος της ανακληθείσας άδειας λειτουργίας 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που υπέβαλλα στις 2-2-2016 (αρ. πρωτ. 730), έχει ως 

σκοπό την διευκρίνιση άµεσων ζητηµάτων µε την συγκεκριµένη άδεια λειτουργίας, 

που αναπόφευκτα συνδέονται µε το χώρο που έχω µισθώσει από Εσάς, δυνάµει της 

µε αριθµό πωτ. 5244/20-5-2014έγγραφης µίσθωσης διάρκειας πέντε(5) ετών. 

Ως εκ τούτου , εµµένοντας στην αρχική µου αίτηση, παρακαλώ, όπως 

ανασκευάσετε την άποψή σας και εισάγετε στο αµέσως επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

το θέµα µου. 

Ο Αιτών 

 

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

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Αγγέλικας και ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

του κ. Βογιατζάκης οι οποίοι ενηµέρωσαν το σώµα επί του θέµατος. 

 

Ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς κ. Κοντογιώργος Απόστολος ενηµέρωσε το 

σώµα επί του θέµατος και ανέφερε ότι πρέπει να γίνει από την αρχή όλη η διαδικασία 

για την έκδοση της άδειας λειτουργίας καταστήµατος . 

Ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε τα παρακάτω: 

Θεωρώ απαράδεκτο το ύφος της επιστολής. Αν είναι νόµιµος να λειτουργήσει. 

Η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου κ. Χριστοδούλου Γεωργία ανέφερε τα 

παρακάτω: 

Τα καταστήµατα δεν τα σφραγίζει ο ∆ήµος αλλά οι αρµόδιες υπηρεσίες( Πολεοδοµία, 

Υγειονοµικό κ.λ.π.) . Εµείς εκτελούµε αυτές τις αποφάσεις . ∆εν έχουµε καµιά 

αντίρρηση για την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος , αν γίνει όλη η διαδικασία 

σωστά από την αρχή.  

Ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε τα παρακάτω: 

Αν έρθουν στον ∆ήµο όλα τα σχετικά έγγραφα και είναι νόµιµα, τότε να εξετάσουµε 

το θέµα της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την υπ’ αριθµ.πρωτ. 1396/16-02-2016 επιστολή κ. Αγγέλικα ∆ηµήτριου 

του Σταύρου  
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• Τις διάφορες τοποθετήσεις και προτάσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Κάνει δεκτή την ενηµέρωση επί του θέµατος όπως αυτή παρουσιάστηκε αναλυτικά 

στο εισηγητικό µέρος της παρούσης . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 36/2016.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής :  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά, 08.03.2016  

           O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

     κ.α.α. ο Αναπληρωτής του  

               

         ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      
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