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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
 
 
                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 04.08.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 9η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 115η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 04.08.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :8222/19-08-2020 

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7110/17-07-2020 αίτησης του κου 

Γκαβόπουλου Κωνσταντίνου και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7109/17-07-2020 αίτησης 

της κας Αφέντου Ελένης, με την οποία ζητούν την ανάκληση της 81/2019 Α.Δ.Σ 

(ΑΔΑ : ΨΡΣΣΩΡΚ-ΖΧΗ). 

 

Δήμαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος  

Αντιπρόεδρος : Λάσκος Κωνσταντίνος  

Γραμματέας: Μούτος Ιωάννης  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

3.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

5.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

6.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

8.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

9.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

10.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

11.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

12.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

13.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

14. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  
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1.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

2.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

4.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

 

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.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

7.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

2. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

  

 Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 7722/31-07-2020  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». 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λάσκος Κωνσταντίνος προσήλθε μετά την συζήτηση 

του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πουρίου κ. Δελεντζές Ιωάννης, προσήλθε μετά την 

συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την συζήτηση 

των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ξορυχτίου κ. Τσιρογιάννης Νεκτάριος αποχώρησε 

κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος λόγω κωλύματος, δεν 

συμμετείχε στην συζήτηση  του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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Το 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε προς συζήτηση από τον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτη Δημήτριο. 

Μετά την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του σώματος έγγραφο του Δημοτικού Συμβούλου 

κ. Κατσιφού Απόστολου, με το οποίο ζητούσε να γίνουν ενέργειες από πλευράς του 

Δήμου για το θέμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού ενόψει της συγκομιδής των μήλων, 

λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Για το θέμα αυτό 

ενημέρωσε το σώμα ο κ. Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. 

Χιώτης Δημήτριος, σχετικά με την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία για την 

πρόσληψη εποχιακού εργατικού δυναμικού, καθώς επίσης και για τις ενέργειες του 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς. Επίσης, ο κ. Δήμαρχος, ανέφερε ότι θα δοθεί η 

απαιτούμενη δημοσιότητα στο θέμα, μέσω των ΜΜΕ.   

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). 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 9ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα 

Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 4η Αυγούστου  2020, 

ημέρα Τρίτη  και ώρα 8 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 : 4ο  

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7110/17-07-2020 αίτησης του κου 

Γκαβόπουλου Κωνσταντίνου και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7109/17-07-2020 αίτησης 

της κας Αφέντου Ελένης, με την οποία ζητούν την ανάκληση της 81/2019 Α.Δ.Σ 

(ΑΔΑ : ΨΡΣΣΩΡΚ-ΖΧΗ). 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Γκαβόπουλος, προκειμένου να ενημερώσει 

το σώμα και να εκθέσει τις απόψεις του επί του θέματος.  

Σημειώνεται ότι η κ. Αφέντου Ελένη και ο κ. Αφέντος Δημήτριος, εκλήθησαν να 

παραστούν κατά τη συζήτηση του θέματος, πλην όμως αυτοί δεν παρέστησαν. Ο κ. 

Αφέντος Δημήτριος ενεχείρισε, μέσω του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ζαγοράς κ. Απόστολου 

Κοντογιώργου, στο σώμα την από 15-05-2019 ένστασή του προς το ΣΥΠΟΘΑ, κατά της 

υπ’ αριθ. 13/2019, από 04-04-2019, έκθεσης αυτοψίας του Τμήματος Πολεοδομικού 
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Ελέγχου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου, για την οποία και δεν έχει ακόμη 

οριστεί δικάσιμος και δεν έχει εκδοθεί απόφαση.  

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7110/17-07-

2020 αίτηση του κου Γκαβόπουλου Κωνσταντίνου, στην οποία αναφέρονται τα 

παρακάτω : 

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

Προς 

Τον Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου  

Υπ’ όψιν κ. Δημάρχου 

ΑΙΤΗΣΗ για λήψη αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου 

Κωνσταντίνου Γκαβόπουλου του Θεόδωρου, κατοίκου Χορευτού Ζαγοράς. 

 

Θέμα : α. Απάντηση σε αιτήσεις - καταγγελίες μου και  

          β. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 81/20-03-2019 αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (αριθ. Συνεδρίασης : 5η , ΑΔΑ:ΨΡΣΣΩΡΚ-

ΖΧΗ) 

 Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,  

 1. Επί της από 12-05-2020 καταγγελίας μου, σχετικά με τις οχλήσεις από το 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δημητρίου Αφέντου, καθώς και επί των υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 6723/07-07-2020 και 6725/07-07-2020 αιτήσεων - καταγγελιών μου προς 

τον Δήμο σας, ομοίως επί οχλήσεων του ιδίου καταστήματος (λειτουργία μουσικής), 

μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει καμιά απάντηση, αλλά το κυριότερο, δεν διαπιστώνω καμιά 

επέμβασή σας σε σχέση με τη λειτουργία του καταστήματος παρά τις αυθαίρετες 

κατασκευές εντός κοινοχρήστου χώρου (πλατείας). Σημειωτέον ότι προέβη και σε 

νεότερες κατασκευές, εντός του κοινοχρήστου χώρου της πλατείας , μετά την έκδοση της 

υπ΄αριθ. 13/2019 από 04-04-2019 έκθεσης αυτοψίας του Τμήματος Πολεοδομικού 

Ελέγχου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου, ήτοι ξύλινη κατασκευή υπαίθριου 

μπαρ, με αυθαίρετη υδροδότηση και ηλεκτροδότηση από το κατάστημά του. 

 Μετά ταύτα και εφόσον δεν απαντηθούν οι ανωτέρω αιτήσεις μου και δεν 

προβείτε στις δέουσες ενέργειες, σε σχέση με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του 

καταστήματος, θα προβώ σε μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Βόλου 

κατά παντός υπευθύνου για παράβαση καθήκοντος και για κάθε άλλη αξιόποινη πράξη 

που ήθελε διαπιστωθεί , συνεπεία των καταγγελλομένων από εμένα. Δεν είναι δυνατόν 

να λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να μην ανακαλείται η άδειά 

του, με αυθαίρετες κατασκευές εντός κοινοχρήστου χώρου.  

 2. Με την υπ’ αριθμ. 81/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας, 

αποφασίζετε «Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2554/04-03-2019 αιτήσεως του κ. 

Αφέντου Δημητρίου, με την οποία ζητείται να του επιτραπεί σε δημοτικό κοινόχρηστο 

χώρο, στα σύνορα με την οικία του (σ.σ. η οικία του βρίσκεται τρία χιλιόμετρα περίπου, 
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μακριά από το συγκεκριμένο σημείο), να τοποθετήσει δύο (2) αποσπώμενα ξύλινα 

σκαλοπάτια, μήκους 0,50 cm  και πλάτους 0,60 cm». 

 Η απόφασή σας αυτή είναι ολοφάνερο ότι δεν είναι νόμιμη, καθόσον δεν είναι 

δυνατόν να επιτραπεί η τοποθέτηση οιασδήποτε κατασκευής εντός κοινοχρήστου χώρου 

και μάλιστα μονίμου χαρακτήρα. Τα σκαλοπάτια αυτά χρησιμεύουν για την προσπέλαση 

των ενοίκων των δύο κατοικιών, άνωθεν του καταστήματός του λόγω καταργήσεως από 

τον ίδιο της νόμιμης κλίμακας ανόδου. Αυτό σημαίνει ότι τα σκαλοπάτια τοποθετήθηκαν 

για να μείνουν μόνιμα και είναι σταθερά, ασχέτως της χρήσεως του όρου 

«αποσπώμενα». 

 Συνεπώς, η απόφαση αυτή πρέπει να ανακληθεί ως μη νόμιμη.  

 Για το λόγο αυτό σας καλώ, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου σας, να ορίσετε ως θέμα στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση, την 

ανάκληση της υπ’ αριθμ. 81/2019 αποφάσεως, λόγω μη νομιμότητάς της.  

 Εάν δεν ανταποκριθείτε στο νόμιμο αίτημά μου περί ανακλήσεως της ανωτέρω 

αποφάσεως, εντός είκοσι (20) ημερών, θα εγείρω τις νόμιμες αξιώσεις μου δικαστικώς 

και θα ζητήσω την ποινική δίωξη κάθε υπευθύνου για παράβαση καθήκοντος και για 

συνέργεια σε αυθαίρετη κατασκευή εντός δημοτικού κοινοχρήστου χώρου - πλατείας.  

 Για την υποβολή της παρούσας έχω άμεσο, ενεργό και ενεστώς έννομο 

συμφέρον ως θιγόμενος δημότης του Δήμου σας, βλαπτόμενος άμεσα από τις ενέργειες 

του κ. Δημητρίου Αφέντου, αφού είμαι μισθωτής της κατοικίας άνωθεν του καταστήματός 

του και για την πρόσβαση στην οικία μου αναγκάζομαι να χρησιμοποιώ  τα παράνομα 

και επικίνδυνα σκαλοπάτια, με κίνδυνο την ασφάλειά μου. 

Ο αιτών - καταγγέλλων   

Γκαβόπουλος Κων/νος  

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

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

7109/17-07-2020 αίτηση της κας Αφέντου Ελένης, στην οποία αναφέρονται τα 

παρακάτω : 

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

Βόλος 17 Ιουλίου 2020 

Προς  

Τον Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου      

Υπ’ όψιν κ. Δημάρχου 

Θέμα : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 81/20-03-2019 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (αριθ. Συνεδρίασης : 5η ΑΔΑ: ΨΡΣΣΩΡΚ-ΖΧΗ). 

 Αξιότιμε κ. Δήμαρχε 

Με την υπ’ αριθμ. 81/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας, αποφασίζετε την 

αποδοχή της υπ’αριθμ. πρωτ. 2554/04-03-2019 αιτήσεως του κ. Αφέντου Δημητρίου, με 

την οποία ζητείται να του επιτραπεί σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, στα σύνορα με την 
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οικία του (σ.σ. η οικία του βρίσκεται τρία χιλιόμετρα περίπου, μακριά από το 

συγκεκριμένο σημείο), να τοποθετήσει δύο (2) αποσπώμενα ξύλινα σκαλοπάτια, μήκους 

0,50 cm  και πλάτους 0,60 cm». 

 Η απόφασή σας αυτή είναι ολοφάνερο ότι δεν είναι νόμιμη, καθόσον δεν είναι 

δυνατόν να επιτραπεί η τοποθέτηση οιασδήποτε κατασκευής εντός κοινοχρήστου χώρου 

και μάλιστα μονίμου χαρακτήρα. 

 Τα σκαλοπάτια αυτά αποτελούν μέρος κατασκευής καινούργιας και παράνομης 

σκάλας όπως αυτή έχει κριθεί με την υπ’ αριθμ. 13/2019 από 04-04-2019 έκθεση 

αυτοψίας του Τμήματος Πολεοδομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Βόλου, καθιστώντας έτσι την οικία μου παράνομη, στερώντας μου το δικαίωμα να την 

μεταβιβάσω στα παιδιά μου ή να την πουλήσω. 

 Θέλω να επισημάνω ότι η είσοδος της οικίας μου είναι από την συγκεκριμένη 

σκάλα την οποία ο Δημήτριος Αφέντος κατήργησε παράνομα και καταχρηστικά, 

δηλώνοντας ψευδώς  ότι γειτνιάζει με την οικία του η οποία απέχει 3 χιλιόμετρα από το 

συγκεκριμένο σημείο. 

 Δηλαδή με την απόφασή σας δώσατε το δικαίωμα σε παράνομες κατασκευές να 

χάσει η οικία μου τον νόμιμο χαρακτήρα της προξενώντας σε εμένα ζημιά μεγίστου 

μεγέθους. 

 Για όλα αυτά παρακαλώ όπως ανακληθεί η ως άνω απόφασή σας του Δημοτικού 

Συμβουλίου και απομακρύνετε με ευθύνη σας τα παράνομα σκαλοπάτια έτσι ώστε να 

ενεργοποιηθεί η νόμιμη είσοδος της οικίας μου όπως ήταν από την κατασκευή της. 

 Διαφορετικά θα βρεθώ στη δυσάρεστη θέση να προσφύγω στην Δικαιοσύνη κατά 

παντός υπευθύνου διεκδικώντας τα νόμιμα δικαιώματά μου. 

Με τιμή 

Ελένη Αφέντου 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έθεσε υπόψη του σώματος την από 20-

07-2020 γνωμοδότηση του Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Κλειδωνάρη, η οποία ζητήθηκε 

επί του θέματος, την οποία και ανέγνωσε και ανέφερε τα παρακάτω : 

Όλες οι παραβάσεις που καταγγέλλονται από τον κ. Γκαβόπουλο και την κ. 

Αφέντου και αναφέρονται και στην υπ’ αριθμ. 13/2019, από 04-04-2019, έκθεση 

αυτοψίας του Τμήματος Πολεοδομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Βόλου, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση του εν λόγω Δικηγόρου, αφορούν ζητήματα 

σχετικά με τη χορηγηθείσα άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου στον κ. Αφέντο Δημήτριο 

και όχι στην άδεια λειτουργίας του καταστήματός του. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα παραπέμπεται το θέμα στον κ.  

Δήμαρχο, ο οποίος και θα πρέπει να εκδώσει απόφαση για απομάκρυνση των 

αντικειμένων και των αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται εντός του κοινοχρήστου 

χώρου που έχει παραχωρηθεί στον κ. Αφέντο, με τις σχετικές άδειες, πλην των 
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τραπεζοκαθισμάτων που βρίσκονται εντός αυτού, εντός επτά (7) ημερών και να του 

επιβληθεί και το αντίστοιχο προβλεπόμενο εκ του νόμου πρόστιμο. Σε περίπτωση δε μη 

απομάκρυνσης και συμμόρφωσής του, θα πρέπει ν’ ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία 

για την απομάκρυνση αυτών από συνεργείο του Δήμου. Αυτά ακριβώς αναφέρει η 

γνωμοδότηση, η οποία αναφέρει επακριβώς και τη διαδικασία που θα πρέπει ν’ 

ακολουθήσει ο κ. Δήμαρχος. Όσον αφορά την ένσταση που έχει υποβάλλει ο κ. Αφέντος 

στο ΣΥΠΟΘΑ, την οποία και μας εγχείρισε σήμερα, αυτή δεν δύναται ν’ αναστείλει την 

όλη διαδικασία, σύμφωνα με όσα αναφέρει συγκεκριμένα η γνωμοδότηση του κ. 

Κλειδωνάρη. 

Ο κ. Γκαβόπουλος, ανέφερε τα παρακάτω : 

Η νομική γνωμοδότηση αλλάζει αυτά τα οποία ήθελα να πω. Έχετε ήδη 

εισήγηση. Με βάση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεχθήκατε την αίτηση του κ. 

Αφέντου για τοποθέτηση ξύλινων αποσπώμενων σκαλοπατιών. Ο κ. Αφέντος κατήργησε 

την νόμιμη σκάλα άλλων οικιών και με την απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου 

έφτιαξε άλλες σκάλες γκρεμίζοντας κι έναν τοίχο. Οι αυθαίρετες κατασκευές του είναι 

πάρα πολλές και χαλάνε την αισθητική της περιοχής. Θα μπορούσε να μην του δοθεί η 

άδεια για τα τραπεζοκαθίσματα. Όσον αφορά την παράταση της άδειας μουσικής δεν 

έπρεπε να του δοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν πολλές παραβάσεις τις 

οποίες σας έχω ήδη κοινοποιήσει. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο δεν τις λάβατε υπόψη και 

δώσατε άδεια μουσικής. Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου σας είχε ήδη πει με 

γνωμοδότησή του να μην δώσετε άδεια. Το Δημοτικό Συμβούλιο όμως του έδωσε. 

Γνωρίζετε όλοι τον τρόπο που λειτουργεί το συγκεκριμένο κατάστημα. Ζητώ την 

ανάκληση της απόφασης για τα σκαλοπάτια και να ανακληθεί και η άδεια παράτασης 

μουσικής. Με ικανοποιεί η πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

αποκατάσταση της δικαιοσύνης.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα παρακάτω : 

Όσον αφορά το κομμάτι της απόφασης για τα σκαλοπάτια δεν γνώριζε το 

Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπήρχε το θέμα του γκρεμίσματος της άλλης σκάλας, το οποίο 

και καταγγέλλεται από την πλευρά σας. Δεν τίθεται θέμα ανάκλησης απόφασης Δ.Σ. 

αλλά θα γίνει απομάκρυνση των 2 σκαλοπατιών που βρίσκονται στον κοινόχρηστο 

χώρο. Όσον αφορά την άδεια μουσικής υπήρχε γνωμάτευση δικηγόρου αρνητική, αλλά 

ήταν στην διακριτική ευχέρεια του σώματος να αποφασίσει. Οι παραβάσεις θα 

συνεκτιμηθούν για την επόμενη χρονιά. Εξάλλου το κομμάτι αυτό αφορά κυρίως το έργο 

της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μουρεσίου, κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ανέφερε ότι τα 

ξύλινα αποσπώμενα σκαλοπάτια δεν είναι αυθαίρετα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα παρακάτω : 

Τα σκαλοπάτια είναι εντός κοινοχρήστου χώρου και η Πολεοδομία τα έχει κρίνει 

ως αυθαίρετα, όχι εμείς.  
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Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία, 

ανέφερε τα παρακάτω : 

Για όλα αυτά έχουν εκδοθεί πρόστιμα από την Πολεοδομία ; Υπάρχει διαδικασία 

κατά την οποία ο κ. Αφέντος πληρώνει ; Αφού έχει εκδοθεί η διοικητική πράξη, ποιος ο 

λόγος ανάκλησης της απόφασης ; 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα παρακάτω : 

Με βάση την έκθεση αυτοψίας της Πολεοδομίας, η οποία μας έχει κοινοποιηθεί, 

έχουν επιβληθεί κάποια πρόστιμα. Επειδή τα σκαλοπάτια αυτά είναι αυθαίρετα και εντός 

του κοινόχρηστου χώρου θα κινηθεί η διαδικασία απομάκρυνσης τους. Να 

εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος, για όλες τις νόμιμες ενέργειες όπως αναφέρει η 

γνωμοδότηση. 

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ανέφερε τα 

παρακάτω : 

Υπάρχουν αντιρρήσεις για τις αυθαιρεσίες από τον επιχειρηματία. Δεν είναι 

εποχή να κλείνουμε επιχειρήσεις. Ανοίγουμε τον ασκό του Αιόλου για να ξηλωθούν 

πολλές επιχειρήσεις.  Πρέπει να είμαστε κοντά στους επιχειρηματίες κι αυτοί δεν πρέπει 

να αυθαιρετούν. Αν πρέπει κάτι να ξηλωθεί, αυτό είναι το μπαρ. Ας περιμένουμε να 

περάσουν λίγες μέρες να δουλέψει κι ο επιχειρηματίας. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι δεν πρόκειται για κλείσιμο 

επιχείρησης, καθώς δεν αφαιρείται ούτε η άδεια λειτουργίας, ούτε οι υπόλοιπες άδειες 

που έχουν χορηγηθεί στον κ. Αφέντο, αλλά μόνο για απομάκρυνση αυθαίρετων 

κατασκευών εντός κοινοχρήστου χώρου.  

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία, 

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Υπέρ της εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, 

σύμφωνα και με το γνωμοδοτικό - εισηγητικό σημείωμα του δικηγόρου του Δήμου κ. 

Κωνσταντίνου Κλειδωνάρη, ψήφισαν επτά (7)  Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο  Δημοτικός  Σύμβουλος κ. 

Ρεπανίδης Βασίλειος, ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπαδάρης Νικόλαος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  

κ. Αλτίνης Ανέστης, κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, ο Γραμματέας του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μούτος Ιωάννης  και  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης 

Δημήτριος. 

Επίσης υπέρ της εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για τις περαιτέρω νόμιμες 

ενέργειες, σύμφωνα και με το γνωμοδοτικό - εισηγητικό σημείωμα του δικηγόρου του 

Δήμου κ. Κωνσταντίνου Κλειδωνάρη, ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ζαγοράς κ. 

Σπανός Δημήτριος. 

Παρόντες δήλωσαν οκτώ (8) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος (με την παρατήρηση ότι δεν 

γνωρίζει το θέμα), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ. Σαμαρά Μαρία, κ. Κατσιφός Απόστολος, κ. 
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Σκόρρας Λάζαρος, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη, κ. Τσαπράζης Βασίλειος 

και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

Κατά  της εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, 

σύμφωνα και με το γνωμοδοτικό - εισηγητικό σημείωμα του δικηγόρου του Δήμου κ. 

Κωνσταντίνου Κλειδωνάρη, ψήφισε ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος, ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος (με την τοποθέτηση 

η οποία αναλυτικά καταγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης). 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νάσιος Επαμεινώνδας, απουσίαζε κατά την διάρκεια 

της συζήτησης του θέματος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7110/17-07-2020 αίτηση του κου Γκαβόπουλου 

Κωνσταντίνου και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7109/17-07-2020 αίτηση της κας 

Αφέντου Ελένης  

 Τη γνωμοδότηση - εισήγηση του Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Κλειδωνάρη 

 Την από 15-05-2019 ένσταση του κ. Αφέντου Δημητρίου προς το ΣΥΠΟΘΑ  

 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» 

 Τα έγγραφα που συνοδεύουν το φάκελο του θέματος 

 Τις διάφορες τοποθετήσεις    

 Μετά από διαλογική συζήτηση και  

 Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, όσον αφορά 

την επιβολή προστίμου και τις υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές εντός του 

κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 20-07-2020 

γνωμοδότηση του Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Κλειδωνάρη. 

  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 115/2020.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 19.08.2020 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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