
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

: 17.06.2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 8η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 126η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 17.06.2015 

 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 5741 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναβάθµιση του Αστυνοµικού 

Σταθµού Ζαγοράς. 

∆ήµαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος : Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος (ΑΠΩΝ) 

Γραµµατέας : Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5. ΤΣΕΛΕΠΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

6. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

9. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

12.ΜΠΡΙΖΗΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

13.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

14.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

15. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                      

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

2.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

3.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

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

4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

5. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

2.ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

  

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ. 5313/15-06-2015  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 και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  κ. 

Κουτσελίνης  Προκόπιος απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προσήλθε 

κατά την διάρκεια  της συζήτησης του 1ου θέµατος εκτός  ηµερήσιας διάταξης. 

Κατόπιν τούτου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, 

του Ν. 3852/2010 και του ισχύοντος κανονισµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 

προβλέπουν την αναπλήρωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 

περίπτωση απουσίας του, τον κ. Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

αναπληρώνει, στην παρούσα συνεδρίαση και έως την προσέλευσή του στο 1ο θέµα 

εκτός ηµερήσιας διάταξης,  ο πλειοψηφών σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, 

κ. Σουλδάτος Απόστολος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος αποχώρησε πριν την 

συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Αλτίνης Ανέστης, αποχώρησε κατά την διάρκεια 

της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Λάσκος Κων/νος, αποχώρησε κατά την διάρκεια 

της συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

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

αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Μετά την λήψη των παρουσιών ο κ. Πρόεδρος αιτιολόγησε το κατεπείγον της 

συνεδρίασης, το οποίο έγκειται αφενός στο από 11 Ιουνίου 2015 ∆ελτίο Τύπου του 

Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, προς τους ∆ηµάρχους και 

Περιφερειάρχες της χώρας, κι αφετέρου στο µε αριθµ. πρωτ. 8039/50398/6-α΄/17-06-

2015 έγγραφο του Αστυνοµικού Σταθµού Ζαγοράς και ζήτησε από το σώµα να 
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αποφανθεί για το κατεπείγον των θεµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 

του άρθρου 95 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06. 

Στην συνέχεια ακολούθησε ονοµαστική ψηφοφορία κατά την οποία το σώµα 

οµόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον των θεµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 95 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06. 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά 

Μαρία, υπέβαλε  προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες καταχωρήθηκαν στα πρακτικά. 

Στις ερωτήσεις αυτές απάντησε ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος. 

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 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

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

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 17.06.2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

20:30.  

 

ΘΕΜΑ : 5ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναβάθµιση του Αστυνοµικού Σταθµού 

Ζαγοράς. 

 

Ο κ. Πρόεδρος,  έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος ενηµέρωσε το 

σώµα σχετικά µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 8039/50398/6-α΄/17-06-2015 έγγραφο του 

Αστυνοµικού Σταθµού Ζαγοράς (το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσης) και µε το οποίο ζητείται να γνωστοποιήσει ο ∆ήµος, εάν 

διαθέτει και διατίθεται να παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση κάποιου δηµοτικού 

οικήµατος που να καλύπτει τις ανάγκες στέγασής του, προκειµένου να µεταστεγασθεί 

σε αυτό από το ήδη µισθωµένο οίκηµα που στεγάζεται µέχρι σήµερα, ο Αστυνοµικός 

Σταθµός Ζαγοράς. 

Στη συνέχεια, ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε τα παρακάτω : 

Κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Το επικρατέστερο είναι ότι καταργείται ο 

Αστυνοµικός Σταθµός Αργαλαστής και ότι θα γίνει ένας Σταθµός για όλο τον ∆ήµο. 

Ζητήσαµε από τον κ. Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης να αναβαθµιστεί σε Αστυνοµικό 

Τµήµα, ο Αστυνοµικός Σταθµός Ζαγοράς. Πρότασή µας είναι να ζητήσουµε να γίνει 

Αστυνοµικό Τµήµα και όχι Αστυνοµικός Σταθµός. ∆υστυχώς στην Ζαγορά δεν 

υπάρχει κατάλληλο οίκηµα για τη µεταστέγαση τους. Υπάρχει όµως στην Τ.Κ. 

Μακρυράχης, ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το αγροτικό ιατρείο, το οποίο µπορεί 
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να εξυπηρετηθεί στα γραφεία της Τ.Κ. Μακρυράχης. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει 

αστυνοµία εδώ. 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά 

Μαρία, ανέφερε τα παρακάτω : 

Ο Αστυνοµικός Σταθµός Ζαγοράς είχε στείλει και στην προηγούµενη δηµοτική 

αρχή το ίδιο έγγραφο. Έγινε διερεύνηση για να βρεθεί κατάλληλο οίκηµα για την 

µεταστέγαση του Αστυνοµικού Σταθµού. Υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο να 

γίνει Αστυνοµικό Τµήµα στην περιοχή µας ;  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας, κ. Μπρίζης Θεόδωρος, 

ανέφερε τα παρακάτω : 

Να διαµαρτυρηθούµε για το κλείσιµο του Αστυνοµικού Σταθµού 

Τσαγκαράδας, να ζητήσουµε να γίνει Αστυνοµικό Τµήµα στην περιοχή µας και να 

προτείνουµε ως χώρο για την µεταστέγαση του Αστυνοµικού Σταθµού Ζαγοράς τον 

χώρο στον οποίο στεγάζεται το αγροτικό ιατρείο στην Μακρυράχη, µε την 

προϋπόθεση όµως να αναβαθµιστεί σε Αστυνοµικό Τµήµα. 

Απαντώντας ο κ. ∆ήµαρχος, τόνισε ότι αυτή είναι και η πρόταση της 

πλειοψηφούσας παράταξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

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

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου, ψήφισαν έντεκα (11) ∆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, ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης 

Κων/νος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. 

Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, κ. Σαµαρά 

Μαρία και κ. Μπρίζης Θεόδωρος. 

Ο ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ. Βασταρδής Κων/νος, δήλωσε παρών. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, 

δήλωσαν παρόντες. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος είχε αποχωρήσει πριν τη 

συζήτηση του 4ου θέµατος . 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης  Ανέστης, είχε αποχωρήσει κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Λάσκος Κων/νος, είχε αποχωρήσει  κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και πριν την 

διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Το  υπ’ αριθµ. πρωτ. 8039/50398/6-α΄/17-06-2015 έγγραφο του Αστυνοµικού 

Σταθµού Ζαγοράς 

• Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου  

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας 

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

1. Απαιτεί την άµεση αναβάθµιση του υπάρχοντος Αστυνοµικού Σταθµού Ζαγοράς σε 

Αστυνοµικό Τµήµα Ζαγοράς, το οποίο θα έχει την ευθύνη αστυνόµευσης όλου του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 

(Πρόγραµµα Καλλικράτης). 

2. Εφόσον υλοποιηθεί η ανωτέρω αναβάθµιση του Αστυνοµικού Σταθµού Ζαγοράς 

σε Αστυνοµικό Τµήµα Ζαγοράς, τότε υπάρχει εκ µέρους του ∆ήµου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας πρόθεση δωρεάν παραχώρησης δηµοτικού κτιρίου για τη 

στέγασή του, µε προτεραιότητα τη γεωγραφική περιοχή της Τ.Κ. Μακρυρράχης, η 

οποία βρίσκεται εγγύτερα στη ∆.Ε. Μουρεσίου και αποτελεί το τελευταίο ∆ηµοτικό 

∆ιαµέρισµα της ∆.Ε. Ζαγοράς, µε βάση το κριτήριο αυτό.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 126/2015.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής :  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά, 24.06.2015  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
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