
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

: 29.05.2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 7η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 120η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 29.05.2015 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 5294 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. 3231/27-04-2015 

αιτήσεως του «TOPFM 106,4», µε την οποία ζητείται η δωρεάν 

παραχώρηση για τους µήνες Μάιο έως Σεπτέµβριο δύο χώρων µε 

ρευµατοδότηση και internet µε σκοπό την εγκατάσταση δύο ποµπών 

του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθµού. 

 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

3.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

4. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

8. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

11.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

12.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

13.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

14.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

15. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                       

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΤΣΕΛΕΠΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
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3.ΜΠΡΙΖΗΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

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

5. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

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

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1. ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

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

  

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.4356/25-05-2015  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. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, προσήλθε κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος  της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Αλτίνης Ανέστης, προσήλθε κατά την ενηµέρωση 

του κ. Προέδρου, πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Λάσκος Κων/νος, προσήλθε κατά την ενηµέρωση 

του κ. Προέδρου, πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς, κ. Ψαθάς Γεώργιος, προσήλθε κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος  της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μούρεσι, κ. Μαµούρης Ευάγγελος, προσήλθε κατά την 

συζήτηση του 1ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος απουσίαζε κατά  την 

συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και έως την λήξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Μακρυράχης, κ. Κουφογιάννης ∆ηµήτριος απουσίαζαν κατά  την 

συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και έως την λήξη της συνεδρίασης. 

Το 22ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 1ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά την 

συζήτηση του 22ου θέµατος. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ο κ. 

Πρόεδρος  ενηµέρωσε σχετικά µε τα παρακάτω : 
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Α) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2992/20-04-2015 έγγραφο του συλλόγου 

Επαγγελµατιών Ζαγοράς «Ξένιος Ζεύς»,  

Β) Σχετικά µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2912/16-04-2015 αίτηση των ∆ηµοτικών 

Συµβούλων της ελάσσονος µειοψηφίας, µε την οποία ζητούν ενηµέρωση των 

∆ηµοτικών Συµβούλων για την επιτροπή παραλαβής της ΚΕ∆ΗΖΑΜ και για το θέµα 

που έχει προκύψει µε το λογιστή. Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι η παραπάνω αίτηση 

διαβιβάστηκε στην ΚΕ∆ΗΖΑΜ προκειµένου να απαντηθεί. 

Γ) Την παρουσίαση της Β1΄ Φάσης της µελέτης «Σύνταξη Γενικού 

Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ήµου Ζαγοράς, Νοµού Μαγνησίας», η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 11.00 π.µ., στην αίθουσα 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά. 

Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης ο κ. ∆ήµαρχος 

ενηµέρωσε για τις επαφές του σχετικά µε την παράκαµψη του Χιονοδροµικού 

Κέντρου, την νοµιµοποίηση των λιµανιών του ∆ήµου και την ψηφιακή σύγκληση.  

Επίσης ενηµέρωσε για την σύσκεψη η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 26 

Ιουνίου µε τον Περιφερειάρχη και τους Βουλευτές του Νοµού στην οποία θα 

συζητηθούν τα προβλήµατα του ∆ήµου µας.  

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρία ζήτησε διευκρινήσεις  

σχετικά µε : 

1. Τη διευρυµένη σύσκεψη η οποία πραγµατοποιήθηκε αρχές Μαΐου στον ∆ήµο 

Βόλου, υπό τον Περιφερειάρχη και στην οποία ανακοινώθηκαν διάφορα έργα στον 

Νοµό µας και αν σε αυτή παραβρέθηκε κάποιος εκπρόσωπος του ∆ήµου µας.  

2. Με το πότε θα πραγµατοποιηθεί η διευρυµένη συνεδρίαση για τα προβλήµατα της 

περιοχής µας, µε την συµµετοχή της Περιφέρειας και των Βουλευτών του Νοµού. 

3. Με το αν υπήρξε συνάντηση µε εκπρόσωπο του ∆ήµου µας µε τον Υπουργό την 

περασµένη εβδοµάδα στον Βόλο. 

Στη συνέχεια  υπέβαλλε προφορικώς ερωτήµατα (τα οποία επισήµανε ότι θα 

καταθέσει και εγγράφως), τα οποία έχουν ως εξής : 

1. Σχετικά µε την λειτουργία της ∆ηµοτικής και των Τοπικών Κοινοτήτων , πόσες 

φορές την εβδοµάδα λειτουργούν . 

2. Σχετικά µε την λειτουργία της Οικονοµικής Υπηρεσίας εκτός έδρας του ∆ήµου και 

γιατί δεν έγινε τροποποίηση του ΟΕΥ ώστε αυτό να είναι νοµότυπο. 

3. Σχετικά µε συσκέψεις µε τον Περιφερειάρχη για τα έργα του ∆ήµου µας. 

4. Σχετικά µε το καθαρισµό πλατάνων που πραγµατοποιήθηκε στον ∆ήµο µας και αν 

έγινε σύµφωνα µε τους απαραίτητους φυτοϋγειονοµικούς όρους και αν υπήρχαν 

εγκρίσεις από την ∆ασική Υπηρεσία. 

5. Σχετικά µε τον ορισµό της Αντιδηµάρχου κας Χριστοδούλου Γεωργίας, ως 

υπεύθυνης Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών, αν ισχύει ή έχει τροποποιηθεί η 

απόφαση. 

6. Σχετικά µε το ποιοι οδηγούν τα οχήµατα του ∆ήµου και µε τι άδειες. 
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7. Αν έχει κατατεθεί υπόµνηµα κατοίκων της ∆.Ε. Μουρεσίου, σχετικά µε την 

αστυνόµευση της περιοχής µας και τα φαινόµενα κλοπών, κι αν έχει γίνει κάτι ως 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ο κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε ότι οι παραπάνω ερωτήσεις θα απαντηθούν 

εγγράφως, όπως προβλέπεται από τον κανονισµό. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας, κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, 

έθεσε υπόψη του σώµατος το από 27 Απριλίου 2015 υπόµνηµα κατοίκων της 

συνοικίας Μεταµόρφωσης Ζαγοράς, σχετικά µε προβλήµατα  ύδρευσης στην περιοχή 

τους. 

Απαντώντας ο κ. ∆ήµαρχος, ενηµέρωσε ότι ήδη έχει εντοπιστεί το πρόβληµα 

και αποκαθίσταται µε τη συνδροµή των συνεργείων του ∆ήµου, του ∆ηµοτικού 

Συµβούλου κ. Ρεπανίδη και του Προέδρου της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Ψαθά Γεωργίου. 

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.  

  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

Από το πρακτικό της 7ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

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

∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 29.05.2015, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 19:30 και έληξε στις 12:40.  

 

ΘΕΜΑ : 24ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. 3231/27-04-2015 

αιτήσεως του «TOPFM106,4», µε την οποία ζητείται η δωρεάν παραχώρηση 

για τους µήνες Μάιο έως Σεπτέµβριο δύο χώρων µε ρευµατοδότηση και 

internet µε σκοπό την εγκατάσταση δύο ποµπών του εν λόγω ραδιοφωνικού 

σταθµού. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3231/27-04-

2015  επιστολή του Ραδιοφωνικού Σταθµού TOPFM106,4 µε θέµα :Αναµετάδοση του 

ραδιοφωνικού σταθµού «TOPFM106,4»,στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 

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

Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, 

Παρακαλούµε πολύ όπως µας παραχωρήσετε για τους µήνες Μάιο έως Σεπτέµβριο 

δωρεάν 2 χώρους, ο ένας στη Ζαγορά και ο άλλος στο Μούρεσι, (όπου νοµίζετε 

εσείς) µε ρευµατοδότηση και internet µε σκοπό την εγκατάσταση 2 µικρών ποµπών 

της τάξεως των 50watt (που έχουν ελάχιστη κατανάλωση ρεύµατος) οι οποίοι 

µπορούν να εγκατασταθούν και σε κατοικηµένη περιοχή µε µηδέν ακτινοβολία προς 

τους κατοίκους. (Καµία σύγκριση µε εγκατάσταση κινητής τηλεφωνίας). 
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Η ισχύς αυτή είναι εγκεκριµένη από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και από 

την CCIR. 

Θέλουµε να σας πληροφορήσουµε ότι ο Ραδιοφωνικός µας σταθµός δεν έχει 

πολιτικό χαρακτήρα, είναι αµιγώς µουσικός και µεταδίδει τα καλύτερα Ελληνικά και 

Ξένα τραγούδια και βρίσκεται σε υψηλή ακροαµατικότητα βάση της Focus Bari. 

Σε αντάλλαγµα µε το ∆ήµο σας και τις κατά τόπους Κοινότητες θα µεταδίδουµε 

δωρεάν δικά σας µηνύµατα (πολιτιστικά- εκδηλώσεις κλπ.), µετά από συνεννόηση 

µεταξύ µας. 

Θα χαρούµε πολύ να αποδεχθείτε το αίτηµά µας και επιτέλους ο ∆ήµος Ζαγοράς -

Μουρεσίου, θα αποκτήσει ένα δικό του Ραδιοφωνικό Σταθµό και τη δική του φωνή 

και όχι µόνο να ακούγονται ραδιόφωνα από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική! 

Μετά τιµής 

Ο ∆ιευθυντής & Ιδιοκτήτες 

Γεώργιος Βόντζος - Λίτσα Τέγου 

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

Κατόπιν, ο λόγος δόθηκε στον Αντιδήµαρχο ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. Απόστολο 

Κοντογιώργο, ο οποίος πρότεινε να γίνει αποδεκτό το αίτηµα του Ραδιοφωνικού 

Σταθµού, µε την υποχρέωση ανάληψης εκ µέρους του των σχετικών λειτουργικών 

δαπανών, ήτοι της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και της δαπάνης για το 

internet, µε αντάλλαγµα για το ∆ήµο τη µετάδοση δωρεάν µηνυµάτων που αφορούν 

κάθε είδους δραστηριότητες του ∆ήµου (πολιτιστικά, εκδηλώσεις κλπ.), των νοµικών 

του προσώπων, καθώς επίσης και των πολιτιστικών και λοιπών µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα συλλόγων της περιοχής. Εκ των πραγµάτων, η παραχώρηση για φέτος 

θα ισχύει από 1.6.2015 έως και 30.9.2015. Οι χώροι οι οποίοι προτείνονται προς 

παραχώρηση είναι  οι εξής : 1) το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η ΚΕ∆ΗΖΑΜ, στην 

Ζαγορά και 2) το πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Μουρεσίου στο Μούρεσι.  

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία, 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της παραχώρησης, σύµφωνα µε την επιστολή του εν λόγω 

ραδιοφωνικού σταθµού και την πρόταση του κ. Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. 

Απόστολου Κοντογιώργου, ψήφισαν όλοι οι παρόντες  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι: 

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, ο Αντιδήµαρχος κ. 

Μαργαρίτης Κων/νος,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, ο Αντιπρόεδρος κ. Καµπούρης Νικόλαος, 

κ. Τσαπράζης Βασίλειος και ο κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος απουσίαζε από την 

συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και έως την λήξη της συνεδρίασης. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την από 27-04-2015 επιστολή του Ραδιοφωνικού Σταθµού TOPFM106,4 

• Τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3 εδ. 3 του Ν. 1566/85 

σε συνδυασµό µε το άρθρο 185 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας 

• Την πρόταση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. Απόστολου Κοντογιώργου  

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δύο χώρων µε ρευµατοδότηση και 

internetκαι συγκεκριµένα : 

1) Στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται η ΚΕ∆ΗΖΑΜ , στην Ζαγορά και 2) στο πρώην 

Κοινοτικό Κατάστηµα Μουρεσίου στο Μούρεσι, για τους µήνες Ιούνιο έως 

Σεπτέµβριο, ήτοι από 1.6.2015 έως και 30.9.2015,στον ραδιοφωνικό σταθµό 

«TOPFM 106,4», µε σκοπό την εγκατάσταση δύο ποµπών του, για τους λόγους που 

αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσης, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006. 

2. Ο ραδιοφωνικός σταθµός αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου την υποχρέωση καταβολής 

των σχετικών λειτουργικών δαπανών, ήτοι της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος 

και της δαπάνης για το internet, καθώς επίσης και την επιµέλεια και τον καθαρισµό 

των δύο χώρων. Επιπλέον, αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεταδίδει δωρεάν 

µηνύµατα που αφορούν κάθε είδους δραστηριότητες του ∆ήµου (πολιτιστικά, 

εκδηλώσεις κλπ.), των νοµικών του προσώπων, καθώς επίσης και των πολιτιστικών 

και λοιπών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συλλόγων της περιοχής.  

3.∆εν επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί στον παραχωρούµενο κατά χρήση χώρο 

οποιαδήποτε παρέµβαση, ούτε ν’ ασκηθεί σε αυτόν οποιαδήποτε εµπορική ή 

κερδοσκοπική δραστηριότητα. 

4.Η παραχώρηση µπορεί να ανακληθεί µε όµοια απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 120/2015.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  
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                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά,12.06.2015  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

κ.α.α. ο Αναπληρωτής του  

 

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

  

 

ΑΔΑ: ΩΚΡΚΩΡΚ-ΩΑ0


		2015-06-15T12:33:44+0300
	Athens




