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ΑΔΑ: ΩΙΡ0ΩΡΚ-3Κ5
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).
Ο

Πρόεδρος

της

Κοινότητας

Μακρυράχης

αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 9

ου

κ.

Καμβρογιάννης

Χρήστος

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.

[2]

ΑΔΑ: ΩΙΡ0ΩΡΚ-3Κ5
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).
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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 : 11ο
Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8930/04-09-2020 αιτήσεως κ. Δημ. Καραπατή.
Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8930/04-09-2020
αίτηση του κ. Δημ. Καραπατή, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω :
****************
Προς: Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Δ.Δ. Κισσού
Κον. Ιωάννη Παπαγεωργίου
Κοινοποίηση : Δήμαρχο Ζαγοράς - Μουρεσίου
Κον Παναγιώτη Κουτσάφτη
Κισσός , 1 Σεπτεμβρίου 2020
Αναφέρομαι στο δρόμο που πρόκειται να κάνει η Κοινότητα στο μονοπάτι που εφάπτεται
στο οικόπεδο του σπιτιού μου.
Είχα πληροφορηθεί ότι το έργο θα άρχιζε μέσα στον Αύγουστο, δηλαδή όσο θα ήμουν
ακόμα εδώ για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε τις λεπτομέρειες σε ότι με αφορά.
Δυστυχώς αυτό δεν έγινε κι εγώ αναχωρώ, λόγω κορωνοϊού, την Παρασκευή 4
Σεπτεμβρίου για το εξωτερικό όπου διαμένω.
Καταθέτω και επισήμως όσα έχω πει και προφορικά σχετικά με τα σύνορα. Γενικά δεν
έχω αντίρρηση με την κατασκευή /τσιμεντόστρωση του δρόμου/μονοπατιού, με την
προϋπόθεση ότι θα γίνει σωστή δουλειά (π.χ. με τον ρου των νερών της βροχής) και δεν
θα υπάρχει καμία αλλαγή στα επίσημα σύνορα ή φθορά στους υπάρχοντες φράχτες.
Συγκεκριμένα, στο επάνω μέρος του μονοπατιού, τα σύνορα είναι σε ευθεία γραμμή από
το τοιχίο της ξύλινης εισόδου του αντισεισμικού σπιτιού μέχρι την γωνία της παλαιάς
πεζούλας του Πανταζή Πολυχρόνου. Το μονοπάτι κατέβαινε από εκεί ευθεία κάτω πριν ο
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Πανταζής το κλείσει και πριν γίνει ο δρόμος. Αυτό φαίνεται από το παλαιό τσιμεντένιο
μονοπάτι που είχε κάνει ο πατέρας μου πριν από 65 χρόνια. Το ίδιο επίσης φαίνεται και
στο τοπογραφικό .
Όταν έγινε ο δρόμος το 1989 και εγώ έβαλα την σιδερένια καγκελόπορτα, έστριψα λίγο
μέσα για να μπει η είσοδος στην ευθεία με τον δρόμο. Επίσης , όταν έγινε ο δρόμος και
έπεσαν τα μπάζα έκλεισε το κανονικό μονοπάτι και όσοι ανεβοκατέβαιναν το μονοπάτι
περνούσαν λίγο πιο μέσα. Αυτό όμως δεν αλλάζει το σύνορο που είναι σε ευθεία γραμμή
όπως εξήγησα παραπάνω.
Αυτό σας το έχω εξηγήσει προφορικά καθώς και στους παρακάτω γείτονες που είναι οι
άμεσοι ενδιαφερόμενοι για την τσιμεντόστρωση του μονοπατιού. Αυτοί όμως, δυστυχώς,
φαίνονται να μην δίνουν σημασία, αν κρίνω από ορισμένες ενέργειές τους (π.χ.
καταστροφή λουλουδιών στο παρτέρι έξω από την σιδερένια αυλόπορτα, κλπ).
Συνοψίζοντας την θέση μου : 1) Ζητώ από το Δημοτικό συμβούλιο να αναβάλλει την
εκτέλεση του έργου για του χρόνου το καλοκαίρι όταν θα ήμαστε όλοι παρόντες ούτως
ώστε να τακτοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες. 2) Σε περίπτωση που το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφασίσει να προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου νωρίτερα ζητώ να
ενημερωθώ για να προσπαθήσω να είμαι παρών, κορωνοϊού επιτρέποντος. Σε κάθε
περίπτωση απαιτώ από τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου να φροντίσει να
τηρηθούν όσα έχω αναφέρει παραπάνω και επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά
μου.
Παρακαλώ, η παρούσα επιστολή να ληφθεί υπ’ όψιν στην απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την κατασκευή του έργου.
Με εκτίμηση
Δημ. Καραπατής
****************
Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώματος η με αριθμό 14/2020 Απόφαση του
Συμβουλίου της Κοινότητας Κισσού με θέμα : Λήψη απόφασης σχετικά με επιστολή κου
Καραπατή Δημήτριου», η οποία έχει ως παρακάτω :
****************
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΣΣΟΥ
Κισσός, 9.09.2020
Αρ. Πρωτ. 56
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαγεωργίου Ιωάννης
Γεωργούδης Δημήτρης
Πολυχρόνου Κωνσταντίνος
Κασίδης Απόστολος
Αλμπάνης Ιωάννης του Μιχαήλ

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος κος Μαργαρίτης Κωνσταντίνος.

[4]

ΑΔΑ: ΩΙΡ0ΩΡΚ-3Κ5

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ : Γρηγορίου Σάββας (Γραμματέας)
Σήμερα την 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε
Τακτική Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κισσού, στο γραφείο της
Τοπικής Κοινότητας ύστερα από την υπ. αριθμ. πρωτ. 50/4-09-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης :
Θέμα 1ο εκτός ημερησίας διάταξης: Λήψη απόφασης σχετικά με επιστολή κου
Καραπατή Δημήτριου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ενημερώνει το
συμβούλιο σχετικά θέτοντας υπόψη την επιστολή του κου Καραπατή Δημήτριου η οποία
αναφέρει τα εξής :
Αναφέρομαι στο δρόμο που πρόκειται να κάνει η κοινότητα στο μονοπάτι που
εφάπτεται στο οικόπεδο του σπιτιού μου.
Είχα πληροφορηθεί ότι το έργο θα άρχιζε μέσα στον Αύγουστο, δηλαδή όσο θα
ήμουν ακόμα εδω για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε τις λεπτομέρειες σε ότι με
αφορά. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε και εγώ αναχωρώ, λόγο Κορωναιού, την Παρασκευή 4
Σεπτέμβριου για το εξωτερικό όπου διαμένω.
Καταθέτω και επισήμως όσα έχω πει και προφορικά σχετικά με τα σύνορα. Γενικά
δεν έχω αντίρρηση με την κατασκευή/τσιμεντόστρωση του δρόμου/μονοπατιού, με την
προϋπόθεση ότι θα γίνει σωστή δουλεία (π.χ. με το ρου των νερών της βροχής) και δεν
θα υπάρχει καμία αλλαγή στα επίσημα σύνορα η φθορά στους υπάρχοντες φράχτες.
Συγκεκριμένα, στο επάνω μέρος του μονοπατιού, τα σύνορα είναι σε ευθεία γραμμή
από το τοιχίο της ξύλινης εισόδου του αντισεισμικού σπιτιού μέχρι τη γωνία της παλαιάς
πεζούλας του Πανταζή Πολύχρονου. Το μονοπάτι κατέβαινε από εκεί ευθεία κάτω πριν
ο Πανταζής το κλείσει και πριν γίνει ο δρόμος. Αυτό φαίνεται από το παλαιό τσιμεντένιο
μονοπάτι που είχε κάνει ο πατέρας μου πριν από 65 χρόνια. Το ίδιο επίσης φαίνεται και
στο τοπογραφικό.
Όταν έγινε ο δρόμος το 1989 και εγώ έβαλα την σιδερένια καγκελόπορτα, έστριψα
λίγο μέσα για να μπει η είσοδος στην ευθεία με τον δρόμο. Επίσης, όταν έγινε ο δρόμος
και έπεσαν τα μπάζα έκλεισε το κανονικό μονοπάτι και όσοι ανεβοκατέβαιναν το
μονοπάτι περνούσαν λίγο πιο μέσα. Αυτό όμως δεν αλλάζει το σύνορο που είναι σε
ευθεία γραμμή όπως εξήγησα παραπάνω.
Αυτό σας το έχω εξηγήσει προφορικά καθώς και στους παρακάτω γείτονες που
είναι οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι για την τσιμεντόστρωση του μονοπατιού. Αυτοί όμως,
δυστυχώς, φαίνονται να μην δίνουν σημασία, αν κρίνω από ορισμένες ενέργειες τους
(π.χ. καταστροφή λουλουδιών στο παρτέρι έξω από την σιδερένια αυλόπορτα, κλπ).
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Συνοψίζοντας τη θέση μου : 1)Ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να αναβάλλει την
εκτέλεση του έργου για του χρόνου το καλοκαίρι όταν θα είμαστε όλοι παρόντες ούτω
ώστε να ταχτοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες. 2) Σε περίπτωση που το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφασίσει να προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου νωρίτερα ζητώ να
ενημερωθώ για να προσπαθήσω να είμαι παρών, Κορωναιού επιτρέποντος. Σε κάθε
περίπτωση απαιτώ από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου να φροντίσει να
τηρηθούν όσα έχω αναφέρει παραπάνω και επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα
μου.
Παρακαλώ, η παρούσα επιστολή να ληφθεί υπ’ οψιν στην απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την κατασκευή του έργου.
Κατόπιν τούτου ο πρόεδρος καλεί τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη:
1. Την από 1η Σεπτεμβρίου επιστολή του κου Δημήτριου Καραπατή
2. Την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Το έργο να κατασκευαστεί κανονικά και πριν ξεκινήσουν οι εργασίες να ενημερωθεί
ο κος Καραπατής Δημήτριος
2. Να σταλεί η απόφαση στον Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου προκειμένου να λάβει
γνώση και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
Αρ. Απόφασης 14/2020
Το παρόν αφού συντάχθηκε αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
9.09.2020
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
****************

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κισσού, κ. Παπαγεωργίου Ιωάννης, ενημέρωσε το
σώμα επί του θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, ανέφερε τα
παρακάτω :
Το έργο δεν μπορεί να αναβληθεί, αλλά κατά την εκτέλεσή του θα ενημερωθεί ο
κ. Καραπατής να είναι παρών, είτε ο ίδιος, είτε εκπρόσωπός του, όπως αυτό προτείνεται
και με την Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κισσού.
Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία,
προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος.
Υπέρ της πρότασης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν όλοι οι
παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι :
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ΑΔΑ: ΩΙΡ0ΩΡΚ-3Κ5
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,
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, κ. Κατσιφός Απόστολος, κ. Βαρελόπουλος Ιωάννης, κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος
του Ιωάννη, κ. Νάσιος Επαμεινώνδας και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Βαρσαμή Κωνσταντινιά αποχώρησε κατά την διάρκεια
της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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).
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σκόρρας Λάζαρος και κ. Τσαπράζης Βασίλειος,
απουσίαζαν κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :


Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8930/04-09-2020 αίτηση του κ. Δημήτριου Καραπατή



Την με αριθμό 14/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κισσού



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

Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελεστεί όπως προβλέπεται, ενώ ο κ. Δημήτριος Καραπατής
θα ενημερωθεί εγκαίρως, ώστε να είναι παρών, είτε ο ίδιος, είτε εκπρόσωπός του, στην
εκτέλεση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 129/2020.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 25.09.2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ
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