
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

: 19.12.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 22η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 319η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 19.12.2014 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 12817 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. 31/2014 απόφασης του 

Συµβουλίου της T.Κ. Τσαγκαράδας µε θέµα : «Λήψη εκ νέου απόφασης 

σχετικά µε τις δηµόσιες τουαλέτες στην Πλατεία Αγ. Παρασκευής».  

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

7. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

8. ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

10. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

11.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

12.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

13. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

14. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

16. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

                    

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

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

2. ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

3. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

4. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

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

  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1. ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

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

  

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.12416/12-12-2014  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 22ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

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

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,  στην Ζαγορά, την 19.12.2014, ηµέρα Παρασκευή   και 

ώρα 17:00 µ.µ.  

  

Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, απουσίαζε κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης αν και κλήθηκε κατά τα νόµιµα και αντικαταστάθηκε 

σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασµό µε το άρθρο 89 

του Ν. 3463/2006 και τον ισχύοντα κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, από τον ορισθέντα από τον ίδιο νόµιµο αναπληρωτή του, µε τη µε 

αριθµό 312/10.9.2014 απόφαση, Αντιδήµαρχο κ. Κοντογιώργο Απόστολο.  

Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσήλθε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του θέµατος 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 

συζητήθηκε µετά το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος  της Τ.Κ. Κισσού κ. Γλούµης Απόστολος προσήλθε µετά την συζήτηση 

των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.  

Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, απουσίαζε κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 4 έως και 7.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, απουσίαζε κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 4 έως και 7.  

ΑΔΑ: ΩΣΒΚΩΡΚ-ΥΤΤ



Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, 

απουσίαζε κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 4 

έως και 11.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος Κων/νος, αποχώρησε 

κατά την συζήτηση του 12ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

Το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε µετά την συζήτηση του 8ου θέµατος 

της ηµερήσιας διάταξης.  

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

Συµβούλων, η  υπ’ αριθµ. πρωτ. 11944/01-12-2014 αίτηση - ερώτηση του ∆ηµοτικού 

Συµβούλου της πλειοψηφίας κ. Χιώτη ∆ηµήτριου - Μαρίνου .  

Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε  ότι η συγκεκριµένη αίτηση - ερώτηση θ’ απαντηθεί στην 

επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από τον κ. ∆ήµαρχο.  

Επίσης, ενηµέρωσε ότι οι ερωτήσεις τις οποίες έθεσε κατά την 20η συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, κ. Σαµαρά Μαρία, για 

τον λόγο ότι απευθύνονταν στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος απουσίαζε κατά την έναρξη 

της συνεδρίασης, θ’ απαντηθούν γραπτώς.  

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος το υπ’ αριθµ. πρωτ. 12344/10-12-2014  

έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού Μαγνησίας µε θέµα : Καθορισµός 

ανώτατου ποσοστού τρικύκλων ή τετράκυκλων οχηµάτων επιχειρήσεων εκµίσθωσης 

µοτοσυκλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς 

οδηγό.  

Κατόπιν, τέθηκε υπόψη του σώµατος η υπ’ αριθµ. πρωτ. 10132/26-09-2014 γραπτή 

αναφορά κατοίκων της Τ.Κ. Κισσού σχετικά µε παράνοµη υλοτοµία.  

Ο κ. Πρόεδρος, ενηµέρωσε το σώµα ότι η ανωτέρω αναφορά έχει διαβιβαστεί από 

τους αιτούντες στο ∆ασαρχείο Βόλου και από την πλευρά του ∆ήµου διαβιβάστηκε 

στον ∆ασοφύλακα κ. Στάµο Νικόλαο.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος Κων/νος έθεσε τις 

παρακάτω ερωτήσεις: 

Α) Στην ∆.Κ. Ζαγοράς  δηµοπρατούνται οι βρύσες. Παρακαλώ να ακολουθηθούν οι 

νόµιµες διαδικασίες και να γίνουν όλες οι βρύσες της Ζαγοράς. Να υλοποιηθεί η 

µελέτη ως έχει. 

Β) Σχετικά µε το Κλειστό Γυµναστήριο Ζαγοράς. Να γίνει ενηµέρωση  για την 

διαδικασία και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο. 

Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι τα παραπάνω θα απαντηθούν σε επόµενη συνεδρίαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

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.  

ΑΔΑ: ΩΣΒΚΩΡΚ-ΥΤΤ



 

ΘΕΜΑ : 15ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’αριθµ. 31/2014 απόφασης του Συµβουλίου 

της T.Κ. Τσαγκαράδας   µε θέµα : «Λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά µε τις δηµόσιες 

τουαλέτες στην Πλατεία Αγ. Παρασκευής».  

 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος τη µε αριθµό 31/2014 απόφαση 

του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας, µε θέµα : «Λήψη εκ νέου 

απόφασης σχετικά µε τις ∆ηµόσιες Τουαλέτες της Πλατείας Αγ. Παρασκευής», η 

οποία έχει ως παρακάτω : 

 

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

9ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ 

 

Τσαγκαράδα  , ∆ευτέρα 10 Νοεµβρίου 2014  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Νάνος Παναγιώτης                                       Πρόεδρος Τ.Κ. Τσαγκαράδας  

∆ιανέλλος Χρήστος                               Μέλος Τ.Κ. Τσαγκαράδας                                              

Φράντζας Κων/νος                                Μέλος Τ.Κ. Τσαγκαράδας  

Απόντες : Κανείς  

Στο Γραφείο συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα 

σήµερα , ∆ευτέρα 10 Νοεµβρίου 2014 και ώρα 18:00΄µ.µ. συνήλθε στην 9η έκτακτη 

συνεδρίαση 2014 το Συµβούλιο Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας , έπειτα από την 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 51/07-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Αφού 

διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία των συµβούλων , ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης . 

 

Αριθµός Απόφασης  31/2014 

Αρ. Πρωτ. 57  

 

ΘΕΜΑ 6ο εντός ηµερησίας διατάξεως: Λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά µε τις 

δηµόσιες τουαλέτες στην Πλατεία Αγ. Παρασκευής. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο  θέµα εντός ηµερησίας διάταξης εξέθεσε ότι : 

µετά από αυτοψία του τοπικού συµβουλίου διαπιστώθηκε ότι οι δηµόσιες τουαλέτες 

στην πλατεία της Αγ. Παρασκευής είναι ακατάλληλες προς χρήση και εγκυµονούν 

κινδύνους για την δηµόσια υγεία και χρίζουν επείγοντος συντήρησης – επισκευής. 

ΑΔΑ: ΩΣΒΚΩΡΚ-ΥΤΤ



Προτείνω την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους µέχρι να γίνουν οι 

απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των δηµοσίων τουαλετών της Πλατείας 

της Αγ. Παρασκευής . 

Μετά από τα παραπάνω καλώ το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   

Το Συµβούλιο αφού άκουσε την ενηµέρωση – εισήγηση του Προέδρου και 

ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

1.Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου 

2.Προτείνει την προσωρινή διακοπή των δηµοσίων τουαλετών στην πλατείας της  

Αγ. Παρασκευής µέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την συντήρηση – 

επισκευή τους. 

3.Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τις απαραίτητες 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 31/2014  

Αφού συζητήθηκαν τα παραπάνω, συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν 

πρακτικό συµφωνούν και υπογράφουν ως έχει:  

            Ο Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη 

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

Ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Τσαγκαράδας κ. Νάνο 

Παναγιώτη, ο οποίος ενηµέρωσε το σώµα επί του θέµατος και ζήτησε να κλείσουν 

προσωρινά οι συγκεκριµένες τουαλέτες οι οποίες βρίσκονται στην πλατεία της Αγ. 

Παρασκευής Τσαγκαράδας και δίπλα στην παιδική χαρά, έως ότου γίνουν οι 

απαραίτητες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης τους.  

 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος .  

Υπέρ της πρότασης του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας για 

προσωρινή  διακοπή της λειτουργίας των δηµόσιων τουαλετών στην πλατεία Αγ. 

Παρασκευής Τσαγκαράδας, έως ότου γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την 

αποκατάσταση - συντήρησή τους ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

ήτοι : 

 

Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία , ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος 

Απόστολος ,ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος  και οι 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : κ. Σουλδάτος Απόστολος,  κ. Αλτίνης  Ανέστης, κ. Χιώτης 

∆ηµήτριος - Μαρίνος ,κ.  Ρεπανίδης Βασίλειος , κ. Βασταρδής Κων/νος, κ. Τσελεπής 

Απόστολος ,κ.  Κουτσελίνης Προκόπιος ,κ.  Καουνάς Βασίλειος, κ.  Σαµαρά Μαρία  , 

κ. Μπρίζης Θεόδωρος , κ. Κατσιφός Απόστολος , κ. Ευαγγέλου Νικόλαος , ο 
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Αντιπρόεδρος κ. Καµπούρης Νικόλαος ,  κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς 

Τριαντάφυλλος .  

Επίσης υπέρ της πρότασης του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας 

για προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των δηµόσιων τουαλετών στην πλατεία Αγ. 

Παρασκευής Τσαγκαράδας έως ότου γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την 

αποκατάσταση – συντήρησή τους , ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας κ. 

Νάνος Παναγιώτης. 

  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την 31/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας  

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

 

Την  προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των δηµόσιων τουαλετών στην Πλατεία της 

Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Τσαγκαράδας, έως ότου γίνουν οι απαραίτητες εργασίες 

για την αποκατάσταση - συντήρησή τους, όπως αυτό ζητείται µε τη µε αριθµό 

31/2014 απόφαση  του Συµβουλίου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 319/2014.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά,30.12.2014  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

κ.α.α ο Αναπληρωτής του  

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ      

ΑΔΑ: ΩΣΒΚΩΡΚ-ΥΤΤ
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