
  

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

: 10.08.2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 12η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 165η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 10.08.2015 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 7909/25-08-2015 

Συζήτηση επί της υπ’ αριθµ. 8/2015 απόφασης του Συµβουλίου της Τ.Κ. 

Τσαγκαράδας µε θέµα : «Λήψη απόφασης για το ποιµνιοστάσιο στη θέση 

Σπηλιές». 

∆ήµαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος : Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας : Κουτσελίνης Προκόπιος   

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

6. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

7. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

10. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

12.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

13.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

14.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

15.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

16.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

17. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ     
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ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

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

3.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

4. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2.ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

3.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

 

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ. 7382/06-08-2015  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. 

Στην συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος αποχώρησε, λόγω ανειληµµένων 

υποχρεώσεων από την συνεδρίαση στο 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και 

αντικαταστάθηκε έως το τέλος της συνεδρίασης κατά τα νόµιµα, από τον 

Αντιδήµαρχο κ. Κοντογιώργο Απόστολο. 

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

της ενηµέρωσης , πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος προσήλθε κατά την διάρκεια της ενηµέρωσης, πριν την 

συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κισσού κ. Γλούµης Απόστολος προσήλθε κατά την 

διάρκεια της ενηµέρωσης, πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας 

διάταξης. 

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

διάρκεια της ενηµέρωσης, πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας 

διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος αποχώρησε κατά την 

διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης και πριν την 

ονοµαστική ψηφοφορία του 1ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος αποχώρησε πριν την 

έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

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

∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε την ύδρευση, την διαχείριση των 

απορριµµάτων, την σύνταξη του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 . 

Στην συνέχεια ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος 

Κων/νος έθεσε ερωτήµατα και  επισηµάνσεις (τα οποία αναλυτικά καταγράφηκαν στα 

πρακτικά της συνεδρίασης), σχετικά µε τις εκδηλώσεις του ∆ήµου, τις δηµοτικές 

ενηµερότητες  και τα τέλη παρεπιδηµούντων. 

Στις παραπάνω ερωτήσεις - επισηµάνσεις απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος και η 

Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία. 

Στην συνέχεια η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. 

Σαµαρά Μαρία έθεσε ερωτήµατα (τα οποία αναλυτικά καταγράφηκαν στα πρακτικά 

της συνεδρίασης), σχετικά µε : 

Τις συνεχείς διακοπές νερού και τα παράπονα από τους δηµότες για το 

συγκεκριµένο θέµα, την διαχείριση των απορριµµάτων και την κατάσταση των 

κάδων, τα νερά της άρδευσης και τον Κανονισµό Άρδευσης ο οποίος πρέπει να 

ψηφιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την  σύσκεψη η οποία πραγµατοποιήθηκε 

αρχές Αυγούστου στον ∆ήµο Βόλου για την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

απορριµµάτων και την κατάθεση από µέρους του ∆ήµου µας τοπικού σχεδίου – 

πρότασης για το θέµα αυτό και τέλος την  κατάσταση υπηρεσιακών οχηµάτων του 

∆ήµου. 

Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος, ο Αντιδήµαρχος κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος, η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία και ο 

Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Μπρίζης Θεόδωρος 

αναφέρθηκε σε προβλήµατα τα οποία εντοπίζονται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη 

και στα υπόλοιπα χωριά του ∆ήµου, καθώς επίσης και στις ατοµικές ανάγκες των 

κατοίκων του ∆ήµου. 

Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος και η Αντιδήµαρχος κ. 

Χριστοδούλου Γεωργία. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος έθεσε ερωτήµατα 

σχετικά µε: 

Την κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, ενόψει και της συγκοµιδής των 

µήλων και το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µε τα ποσά που εισπράττουν από 

τους δηµότες κάποιοι υδρονοµείς, προκειµένου αυτοί να ποτίσουν τα κτήµατά τους. 

Στα παραπάνω ερωτήµατα απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κων/νος ενηµέρωσε σχετικά µε 

προβλήµατα τα οποία εντοπίζονται στον Άγιο Ιωάννη και τα υπόλοιπα παραλιακά 

µέτωπα του ∆ήµου και πρότεινε τα απορριµµατοφόρα κατά την περίοδο της αιχµής 
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να περνούν καθηµερινά από εκεί, µε τα προβλήµατα που εντοπίζονται από την 

στάθµευση των οχηµάτων στην περιοχή Παπά Νερό, µε τον ποδηλατόδροµο Αγίου 

Ιωάννη στον οποίο τοποθετούνται διαφηµιστικές πινακίδες και γλάστρες και 

παρκάρουν µηχανάκια και τέλος µε καταγγελίες δηµοτών ότι στην περιοχή του 

λιµανιού Αγίου Ιωάννη κάποιος ζητά χρήµατα προκειµένου να επιτρέψει την 

στάθµευση των οχηµάτων. 

Ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια αντιµετώπισης των θεµάτων 

αυτών και θα διερευνηθεί η καταγγελία. 

Στην συνέχεια η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου κ. Χριστοδούλου Γεωργία 

έθεσε υπόψη του σώµατος και προς ενηµέρωσή του, αίτηση της οικογένειας Τίτοβ - 

Βοσχόντοβ, η οποία ζητά να της επιτραπεί µε δικά της έξοδα να γίνει 

τσιµεντόστρωση δρόµου στην περιοχή Παπά Νερό του ∆ήµου µας προκειµένου να 

έχουν πρόσβαση στην οικία τους. Η Αντιδήµαρχος ενηµέρωσε το  σώµα ότι εφόσον 

διαπιστωθεί µετά από απόφαση - γνωµάτευση της Τοπικής Κοινότητας Μουρεσίου, 

ότι ο συγκεκριµένος δρόµος είναι δηµοτικός, να  ξανασυζητηθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και να της  επιτραπεί η τσιµεντόστρωση του συγκεκριµένου δρόµου µε 

δικά της  έξοδα, όπως αιτείται η ίδια. 

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 12ης Τακτικής  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

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

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 10.08.2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 

19:00 .  

 

ΘΕΜΑ : 13ο  

Συζήτηση επί της υπ’ αριθµ. 8/2015 απόφασης του Συµβουλίου της Τ.Κ. 

Τσαγκαράδας µε θέµα : «Λήψη απόφασης για το ποιµνιοστάσιο στη θέση Σπηλιές». 

 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος τη µε αριθµό 8/2015  απόφαση 

του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας, µε θέµα : «Λήψη απόφασης 

για το ποιµνιοστάσιο στη θέση Σπηλιές», η οποία έχει ως παρακάτω : 

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

4η  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ 

 

Τσαγκαράδα , Παρασκευή 19 Ιουνίου  2015   
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Νάνος Παναγιώτης                                       Πρόεδρος Τ.Κ. Τσαγκαράδας  

∆ιανέλλος Χρήστος                               Μέλος Τ.Κ. Τσαγκαράδας                                              

Φράντζας Κων/νος                                Μέλος Τ.Κ. Τσαγκαράδας  

 

Απόντες : Κανείς  

Στο Γραφείο συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα 

σήµερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015  και ώρα 20:30΄µ.µ. συνήλθε στην 4η 

συνεδρίαση 2015 το Συµβούλιο Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας , έπειτα από την 

υπ’ αριθµ. πρωτ. 20/9-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Αφού 

διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία των συµβούλων , ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης . 

 

Αριθµός Απόφασης  8/2015 

Αρ. Πρωτ. 22  

 

ΘΕΜΑ 2ο εντός ηµερησίας διατάξεως : «Λήψη απόφασης για το ποιµνιοστάσιο στη 

θέση Σπηλιές». 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  θέµα της  ηµερησίας διάταξης εξέθεσε ότι 

πρέπει να ληφθεί απόφαση για τις εγκαταστάσεις του ποιµνιοστασίου στη θέση 

«Σπηλιές» της Κοινότητάς µας τις οποίες είχε κατασκευάσει ο Χιώτης Θρασύβουλος 

µε άδεια της Κοινότητάς µας προκειµένου να εγκαταστήσει εκεί το ποίµνιό του τους 

καλοκαιρινούς µήνες και επειδή πλέον εξέλιπαν οι λόγοι ύπαρξής του. 

Μετά από τα παραπάνω καλώ το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   

Το Συµβούλιο αφού άκουσε την ενηµέρωση - εισήγηση του Προέδρου και 

ύστερα από διαλογική συζήτηση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Προτείνει να γκρεµιστούν οι εγκαταστάσεις του ποιµνιοστασίου διότι πλέον εξέλιπαν 

οι λόγοι ύπαρξης του, λαµβάνοντας υπόψη και την αίτηση του κ. Αντωνίου Χιώτη του 

Θρασύβουλου µε την οποία ζητά να πάρει ότι χρήσιµο προκύψει από το γκρέµισµα. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 8/2015  

Αφού συζητήθηκαν τα παραπάνω, συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν 

πρακτικό συµφωνούν και υπογράφουν ως έχει :  

            Ο Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη  

 

************************* 
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Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος η υπ’ αριθµ. πρωτ. 4841/02-06-

2015 αίτηση του κ. Χιώτη Αντώνιου του Θρασύβουλου, µε την οποία ζητά σε 

περίπτωση που ληφθεί απόφαση για το γκρέµισµα του ποιµνιοστάσιου το οποίο είχε 

κατασκευάσει ο πατέρας του στην περιοχή «Σπηλιές», να πάρει οτιδήποτε χρήσιµο 

προκύψει από την καταστροφή του.  

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας, κ. Νάνος Παναγιώτης, ενηµέρωσε το 

σώµα επί του θέµατος και ζήτησε να γκρεµιστούν οι εγκαταστάσεις του 

ποιµνιοστασίου, διότι πλέον εκλείπουν οι λόγοι ύπαρξης του, λαµβάνοντας δε υπόψη 

την αίτηση του κ. Αντωνίου Χιώτη του Θρασύβουλου να του επιτραπεί να πάρει 

οτιδήποτε χρήσιµο προκύψει από το γκρέµισµα.  

 

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

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της πρότασης του Συµβουλίου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας, 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. Μπρίζης Θεόδωρος, κ. Κατσιφός Απόστολος, κ. 

Λάσκος Κων/νος, ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Καµπούρης 

Νικόλαος, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και ο κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

Επίσης υπέρ της πρότασης του Συµβουλίου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας ψήφισε 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας κ. Νάνος Παναγιώτης. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Σουλδάτος Απόστολος και κ. Τσελεπής 

Απόστολος είχαν αποχωρήσει από την συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Τη µε αριθµό 8/2015 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας 

•  Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4841/02-06-2015 αίτηση του κ. Χιώτη Αντώνιου του 

Θρασύβουλου  

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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1. Αποδέχεται τη µε αριθµό 8/2015 απόφαση της Τ.Κ. Τσαγκαράδας, µε την οποία 

προτείνεται να γκρεµιστούν οι εγκαταστάσεις του ποιµνιοστασίου το οποίο είχε 

κατασκευάσει ο κ. Χιώτης Θρασύβουλος στην θέση «Σπηλιές» Τσαγκαράδας, διότι 

πλέον εκλείπουν οι λόγοι ύπαρξης του. 

2. Αποδέχεται την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4841/02-06-2015 αίτηση του κ. Αντωνίου Χιώτη 

του Θρασύβουλου και του επιτρέπει να λάβει οτιδήποτε χρήσιµο υλικό προκύψει από 

το γκρέµισµα του συγκεκριµένου ποιµνιοστασίου. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 165/2015.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής :  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά, 18.08.2015  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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