
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 13.05.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 7η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 120η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 13.05.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:4983 
 

<< Λήψη απόφασης για παράταση Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ >>.  
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος   
Πρόεδρος: Μαλαµατίνη - Φατώλια Μελαχροινή 
Αντιπρόεδρος : Χριστοδούλου Γεωργία  ( ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ ,  αν και κλήθηκε κατά τα νόµιµα ) .                                   
Γραµµατέας: Κουφογιάννης ∆ηµήτριος  
 
1/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                     9/. KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ           10/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ          
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                      
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       
5/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                       
6/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                               
7/. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
8/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ,  ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,        
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,  ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ,  ΠΙΤΣΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ , ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ( αν και κλήθηκαν κατά 
τα νόµιµα ) .                                                                               
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ .  
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ,ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ, 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ,  ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ.   
( αν και κλήθηκαν κατά τα νόµιµα ) . 
  
Σύµφωνα µε την 4851/09-05-2014    έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου , που επιδόθηκε κατά τα 
νόµιµα, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της 7ης  Έκτακτης  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 13.05.2014   ηµέρα Τρίτη     και ώρα 12:00 µεσηµβρινή.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι ενός συµβούλων παρόντες 
βρέθηκαν οι δώδεκα , η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την τήρηση των 
πρακτικών.  
 
ΘΕΜΑ : 3ο   
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο  θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώµατος την  εισήγηση   

του υπαλλήλου του Τµήµατος  Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Στεφάνου Ιωάννη µε θέµα : <<  Λήψη 
απόφασης για παράταση Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ >>   στην  οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 

ΑΔΑ: ΒΙΦΣΩΡΚ-Κ43



 
Με την 6/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου ανέθεσε στα 
συµπράττοντα γραφεία : 
«ΠΑΝΤΟΣ Α. – ∆ΟΥΚΑΚΗ Ε. – ΧΙΩΤΗΣ Π. – ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., µε δ.τ. ∆ΙΑΣΤΑΣΙΣ Ε.Ε.» 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ – Ε.Ε., µε δ.τ. ΩΡΙΩΝ Ε.Ε.» 
την µελέτη «Αναθεώρηση – Τροποποίηση Υποσταδίου Β2 του Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ∆ήµου Μουρεσίου», της οποίας αντικείµενο είναι να 
επιφέρει τις απαραίτητες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις της στο θέµα µελέτης, σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις – υποδείξεις που διατυπώθηκαν στο υπ’ αριθµ. 6760/14695/9-11-2010 έγγραφο της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας (Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών) καθώς και στο 
σχετικό πρακτικό της συζήτησης του θέµατος στη συνεδρίαση του Περιφερειακού ΣΧΟΠ στις 15-02-
2011, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκρισή της. 
Σύµφωνα µε την 2739/11-3-2014 σύµβαση η προθεσµία παράδοσης είναι δύο (2) µήνες από την 
υπογραφή της δηλαδή έληξε στις 11 Μαΐου 2014. 
Ο ανάδοχος υπέβαλε εµπρόθεσµα µε τη 4618/5-5-2014 αίτησή του να δοθεί παράταση είκοσι (20) 
ηµερών, ήτοι µέχρι τις 31-5-2014 προκειµένου να διερευνηθεί περαιτέρω έγγραφο του Τµήµατος 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ∆. Βόλου µε ηµεροµηνία 25/4/2014 (το οποίο κοινοποιήθηκε στον 
ανάδοχο στις 2/5/2014) που θέτει θέµα ανάκλησης και τροποποίησης των οριοθετήσεων των οικισµών 
Τσαγκαράδας και Νταµούχαρης. 
Το αίτηµα του αναδόχου κρίνεται από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας εύλογο και 
προτείνεται η αποδοχή του. 
Το συγκεκριµένο θέµα είναι επείγον και απαιτεί την άµεση λήψη απόφασης διότι η προθεσµία 
παράδοσης της µελέτης σε περίπτωση που δε συζητηθεί το θέµα έχει λήξει χωρίς να παραδοθεί αυτή 
λόγω απρόβλεπτου γεγονότος, ενώ δεν ήταν δυνατό να συζητηθεί το θέµα πριν την προεκλογική 
περίοδο αφού δεν είχε ληφθεί το αίτηµα. 
Παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆.Σ. και την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ.  αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Στεφάνου Ιωάννη ,  τις διάφορες τοποθετήσεις και µετά από διαλογική συζήτηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας της µελέτης «Αναθεώρηση – Τροποποίηση 
Υποσταδίου Β2 του Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) 
∆ήµου Μουρεσίου»   , ανάδοχος της οποίας είναι τα συµπράττοντα γραφεία : 
«ΠΑΝΤΟΣ Α. – ∆ΟΥΚΑΚΗ Ε. – ΧΙΩΤΗΣ Π. – ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., µε δ.τ. ∆ΙΑΣΤΑΣΙΣ Ε.Ε.» 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ – Ε.Ε., µε δ.τ. ΩΡΙΩΝ Ε.Ε.» , µέχρι τις 31-5-2014 προκειµένου να 
διερευνηθεί περαιτέρω έγγραφο του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ∆. Βόλου µε ηµεροµηνία 
25/4/2014, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου . 
 

 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  120/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 14.05.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
         

 
                                ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΦΣΩΡΚ-Κ43


