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Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.2926/17-04-2015 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.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Από το πρακτικό της 4ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 21.04.2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
17:30 και έληξε στις 21:30.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κων/νος και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Τσελεπής Απόστολος, προσήλθαν µετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας
διάταξης.
Ο Επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζης Βασίλειος και ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, προσήλθαν πριν την συζήτηση
των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, κατά την ενηµέρωση του σώµατος από τον
κ. ∆ήµαρχο.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μουρεσίου, κ. Μαµούρης Ευάγγελος, προσήλθε κατά
την συζήτηση του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο κ. ∆ήµαρχος
ενηµέρωσε το σώµα για τις τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου για την µεταφορά των ταµειακών αποθεµάτων
των ∆ήµων στην Τράπεζα της Ελλάδος και τόνισε ότι υπάρχει µεγάλη ανησυχία
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε συνεννόηση µε τους υπόλοιπους ∆ηµάρχους και του
Περιφερειάρχες θα καθορίσουµε τις επόµενες κινήσεις µας. Επίσης ενηµέρωσε το
σώµα για τις οφειλές του ∆ήµου προς τρίτους και τη δύσκολη κατάσταση που έχει
διαµορφωθεί από τις προσφυγές αυτών στην δικαιοσύνη.
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Τέλος, ζήτησε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και αποδέχθηκε την
πρότασή του να τεθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης, το θέµα της έκδοσης ψηφίσµατος
για τον θάνατο του επί σειρά ετών Προέδρου της Τ.Κ. Μακρυράχης, Βεργούλια
∆ηµήτριου.
Μετά την συζήτηση του 1ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, η επικεφαλής
της µείζονος µειοψηφίας, κ. Σαµαρά Μαρία τοποθετήθηκε σχετικά µε το θέµα της
δέσµευσης των ταµειακών αποθεµάτων των ∆ήµων και τόνισε ότι η µείζονα
µειοψηφία θα υποστηρίξει οτιδήποτε θα βοηθήσει στην καλή διαχείριση των
οικονοµικών του ∆ήµου.
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, κ. Τσαπράζης Βασίλειος, έθεσε
υπόψη του σώµατος ψήφισµα της Λαϊκής Συσπείρωσης για την Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και ζήτησε να ληφθεί απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του
θέµατος.
Απαντώντας ο κ. ∆ήµαρχος, ανέφερε τα παρακάτω:
Θα ήθελα αν εκδίδονταν ένα κείµενο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί του
θέµατος να είναι πιο εξειδικευµένο. Προτείνω να περιµένουµε την ανακοίνωση της
ΚΕ∆Ε και αν χρειαστεί να επανέλθει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε έκτακτη συνεδρίασή
του.
Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, ζήτησε ενηµέρωση σχετικά µε την
απόφαση για τη διενέργεια σύσκεψης µε την συµµετοχή των φορέων της περιοχής
του ∆ήµου µας, της Περιφέρειας και των Βουλευτών του Νοµού Μαγνησίας, η οποία
ελήφθη στην προηγούµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να
εξεταστούν προβλήµατα της περιοχής µας τα οποία επισηµαίνονταν στην υπ’ αριθµ.
πρωτ. 1954/13-03-2015 αίτηση του ιδίου και του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Τσελεπή
Απόστολου. Επίσης, ζήτησε να οριστεί από τον ∆ήµο η ηµεροµηνία για την
πραγµατοποίηση αυτής της συνεδρίασης.
Απαντώντας ο κ. ∆ήµαρχος, ανέφερε ότι έχει έρθει ήδη σε επαφή µε την
Περιφέρεια και αναµένεται να οριστεί η ηµεροµηνία της σύσκεψης, όπου εκεί θα
προσκληθούν και όλοι οι βουλευτές του Νοµού µας. Επίσης τόνισε ότι αν µέχρι τέλος
της εβδοµάδας δεν ορίσει η Περιφέρεια ηµεροµηνία, τότε θα την ορίσει ο ∆ήµος.
Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, κ. Σαµαρά Μαρία, έθεσε υπόψη του
σώµατος ερωτήσεις, σχετικά µε το αν είναι η δηµοτική αρχή ικανοποιηµένη από την
καθαριότητα του ∆ήµου µας κατά την διάρκεια της περιόδου του Πάσχα διότι η
κατάσταση ήταν τραγική, αν έγινε προγραµµατισµός για τον καθαρισµό της αγροτικής
οδοποιίας και την αποκατάσταση των ζηµιών από τις βροχοπτώσεις, σχετικά µε τον
καθαρισµό των δεξαµενών ύδρευσης αν έχει γίνει και σε ποια χωριά, γιατί υπάρχουν
καθυστερήσεις στα έργα του Leader, και σχετικά µε αναρτήσεις στο πρόγραµµα
∆ιαύγεια που αφορούσαν διάφορες αναθέσεις.
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Στα παραπάνω ερωτήµατα, απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος και οι αρµόδιοι
Αντιδήµαρχοι.
Στην συνέχεια ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, έθεσε
υπόψη του σώµατος παλαιότερες ερωτήσεις του σχετικά µε την οικονοµική
κατάσταση του ∆ήµου και τα τέλη άρδευσης της Ζαγοράς, οι οποίες όπως είπε δεν
έχουν ακόµη απαντηθεί και ζήτησε να απαντηθούν σε επόµενη συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απαντώντας ο κ. ∆ήµαρχος, είπε ότι είχε προγραµµατισθεί απολογισµός
σχετικά µε το τι παρέλαβε η νέα δηµοτική αρχή στην οποία θα απαντιόνταν και τα
συγκεκριµένα ερωτήµατα, αλλά για λόγους τεχνικούς και προσωπικούς του ιδίου, δεν
κατέστη δυνατή η πραγµατοποίησή του. Ανέφερε επίσης ότι, θ’ απαντήσει στις εν
λόγω ερωτήσεις, αναλυτικά, στην επόµενη συνεδρίαση.
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 : 7ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 26/03/2015 αιτήσεως του κ. Μπασµατζίδη
Νικόλαου, σχετικά µε τον τρόπο καταβολής µισθωµάτων του Κάµπινγκ Παπά Νερό.
Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την από 26-03-2015 αίτηση του κ.
Μπασµατζίδη Νικόλαου για το κάµπινγκ Παπά Νερό, η οποία επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και µε την οποία ζητείται να γίνει δεκτό
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το αίτηµά τους για καταβολή όλου του µισθώµατος το
τελευταίο δεκαήµερο του Αυγούστου, χωρίς να καταλογιστούν προσαυξήσεις.
Ο κ. Πρόεδρος, ανέφερε τα παρακάτω:
Ο κ. Μπασµατζίδης είχε προσφύγει προς 4ετίας περίπου στα ∆ικαστήρια,
διεκδικώντας µείωση του µισθώµατος που καταβάλλει στο ∆ήµο, για το κάµπινγκ. Η
απόφαση αυτή τον δικαίωσε τελεσίδικα πλέον, χορηγώντας του µείωση ενοικίου
20%, για το αναφερόµενο στην απόφαση χρονικό διάστηµα. Όµως, ο κ.
Μπασµατζίδης, όλ’ αυτά τα χρόνια κατέβαλλε κανονικά το µίσθωµα, χωρίς την
µείωση, στο ∆ήµο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει άµεσα εκκαθάριση, έτσι ώστε να
δούµε ποιο ποσό θα πρέπει να επιστραφεί στον κ. Μπασµατζίδη, µε βάση την
δικαστική απόφαση. Ήδη, το λογιστήριο του ∆ήµου µελετά το θέµα και θεωρώ ότι
στην επόµενη συνεδρίαση θα είµαστε έτοιµοι να πάρουµε απόφαση για το θέµα και
να προχωρήσουµε σε συµψηφισµό της οφειλής µας προς τον κ. Μπασµατζίδη, µε το
τρέχον µίσθωµα. Κατά συνέπεια, προτείνω ν’ απορριφθεί η αίτηση και να
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προχωρήσει γρήγορα ο συµψηφισµός, έτσι ώστε να µην υπάρχουν οικονοµικές
εκκρεµότητες.
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία,
προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.
Υπέρ της απόρριψης του αιτήµατος, σύµφωνα µε την πρόταση του κ.
Προέδρου, όπως αυτή διαµορφώθηκε στο εισηγητικό µέρος της παρούσης,
ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι :
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία,
ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Αλτίνης
Ανέστης, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, κ. Τσελεπής Απόστολος, ο Αντιδήµαρχος κ.
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κων/νος, ο
Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Καουνάς
Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, κ. Σαµαρά Μαρία, κ.
Κατσιφός Απόστολος, κ. Λάσκος Κων/νος,κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς
Τριαντάφυλλος.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :
•

Το από 26-03-2015 έγγραφο του κ. Νικόλαου Μπασµατζίδη

•

Την πρόταση του κ. Προέδρου

•

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

•

Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας

•

Τις διάφορες τοποθετήσεις

•

και µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει το από 26-03-2015 αίτηµα του κ. Μπασµατζίδη Νικόλαου, το οποίο
υποβλήθηκε εκ µέρους του Κάµπινγκ Παπά Νερό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 78/2015.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ζαγορά,30.04.2015
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
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