
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 19.10.2016 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 14η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 214η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 19.10.2016 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 9027/21-10-2016 

Έγκριση και παραλαβή διαχειριστικής µελέτης ∆ηµοτικού ∆άσους της Τ.Κ. 

Μουρεσίου  περιόδου 2016-2020. 

 

∆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.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

6.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

9. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

11.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

12.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

13.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

14. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

16. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

2.ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  
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3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

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

5.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

6. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

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

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

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

 

 

  Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ:8714/14-10-2016 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, προσήλθε κατά την λήψη των παρουσιών και αποχώρησε 

από τη συνεδρίαση µετά την συζήτηση του 5ου θέµατος της 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 ο 

πλειοψηφών Σύµβουλος  του επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Σουλδάτος Απόστολος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καουνάς Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια 

λήψης των παρουσιών. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, προσήλθε κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης του 7ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε µετά την 

συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7ου θέµατος 

εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

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

διάρκεια της συζήτησης του 6ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

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

προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7ου θέµατος εκτός ηµερήσιας 

διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος, κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, δήλωσε προφορικώς ότι 

ανεξαρτητοποιείται από την οµάδα πλειοψηφίας και τη δηµοτική παράταξη του 
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∆ηµάρχου, κ. Παναγιώτη Κουτσάφτη, κι αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Η εν λόγω 

δε προφορική δήλωση ανεξαρτητοποίησης δεν παράγει τα εκ του νόµου 

αποτελέσµατα, καθόσον αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Προεδρείο, 

σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπως σήµερα 

ισχύει.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, απουσίαζε από τη συνεδρίαση 

µετά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της µείζονος µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρία, Μπρίζης 

Θεόδωρος, Κατσιφός Απόστολος και Λάσκος Κωνσταντίνος απουσίαζαν  από την 

συνεδρίαση, µετά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Το 7οκαι το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν και συζητήθηκαν 

πριν την συζήτηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου κ. Χριστοδούλου Γεωργία, δήλωσε κώλυµα 

και δε συµµετείχε στη συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

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

ενηµέρωσε το σώµα για την ηµερίδα της ΠΕ∆, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη 

Ζαγορά, καθώς επίσης και για θέµατα σχετικά µε τα Κληροδοτήµατα του ∆ήµου. 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά 

Μαρία, µετά την ενηµέρωση του κ. ∆ηµάρχου ζήτησε να γνωστοποιηθεί εγγράφως 

στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πόσοι και ποιοι επαγγελµατίες καταβάλλουν 

µισθώµατα για τα ακίνητα που νοικιάζουν από τον ∆ήµο, ποιοι πληρώνουν τέλη 

(παρεπιδηµούντων κ.λ.π.) κάθε είδους για την χρήση των επαγγελµατικών αυτών 

χώρων και τέλος ποιοι και πόσοι επαγγελµατίες έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές και τα 

χρέη τους προς τον ∆ήµο. 

Ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, έθεσε 

ερωτήσεις (οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της 

συνεδρίασης), σχετικά µε το αν είναι νοµικός σύµβουλος του ∆ήµου ο κ. 

Κλειδωνάρης, αν ο κ. ∆ήµαρχος συµµερίζεται τις απόψεις κάποιων για την τύχη της 

Τ.Κ. Πουρίου µετά την ανεξαρτητοποίηση όλων των µελών του Τοπικού Συµβουλίου 

και του ιδίου και τέλος σχετικά µε την κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και τις 

ενέργειες του ∆ήµου προς αυτό. 

Στις παραπάνω ερωτήσεις του κ. Χιώτη, απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος, ο οποίος 

τόνισε ότι δεν αλλάζει η πολιτική του ∆ήµου απέναντι σε καµιά Τοπική Κοινότητα, 

ανάλογα πάντα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του ∆ήµου. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 14ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

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

∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 19.10.2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

19:00. 

ΑΔΑ: 7Ε1ΕΩΡΚ-8ΣΩ



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.  

 

ΘΕΜΑ : 4ο  Εκτός ηµερησίας διάταξης  

Έγκριση και παραλαβή διαχειριστικής µελέτης ∆ηµοτικού ∆άσους της Τ.Κ. 

Μουρεσίου   περιόδου 2016-2020. 

Ο κ. Πρόεδρος, εισήγαγε το 4ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και εξέθεσε ότι: 

Το παρόν θέµα, εισάγεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκτός ηµερήσιας διάταξης,  

προκειµένου να ληφθεί έγκαιρα η σχετική απόφαση. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 

3463/06, για να συζητηθεί θέµα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, 

πρέπει πρώτα ν’ αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού 

των µελών του, ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον. 

Στη συνέχεια, o κ. Πρόεδρος, κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.∆.Κ. Ν. 

3463/06 και µετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Ο κ. Πρόεδρος, ανέφερε ότι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έχει υποβληθεί η ∆ιαχειριστική 

Μελέτη του ∆ηµοτικού ∆άσους Τ.Κ. Μουρεσίου ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

περιόδου 2016-2020, η οποία συντάχθηκε από το µελετητικό γραφείο του κ. Ιωάννη 

Γαλανού, και έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου στην οποία 

αναφέρονται τα παρακάτω: 

 

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

 

Μετά το 5035/162459/06-10-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας - Στ.Ελλάδος, Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων, ∆νση 

Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών, Τµήµα ∆ασικό εγκρίνεται η ∆ιαχειριστική 

Μελέτη του ∆ηµοτικού ∆άσους Τ.Κ. Μουρεσίου ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

περιόδου 2016-2020, η οποία συντάχθηκε από το µελετητικό γραφείο του κ. Ιωάννη 

Γαλανού, αφού ανατέθηκε µε τη νόµιµη προβλεπόµενη διαδικασία.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τα παρακάτω: 
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1. Εγκρίνει και παραλαµβάνει τη ∆ιαχειριστική Μελέτη του ∆ηµοτικού ∆άσους 

Τ.Κ. Μουρεσίου  ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου περιόδου 2016-2020, η οποία 

συντάχθηκε από το µελετητικό γραφείο του κ. Ιωάννη Γαλανού. 

 

2. Εξουσιοδοτείται ο κος ∆ήµαρχος για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 

  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 

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

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρία ανέφερε τα 

παρακάτω: 

Το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό αλλά έρχεται µε πολύ πρόχειρο τρόπο στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ζητώ αντίγραφα των ∆ιαχειριστικών Μελετών, για το λόγο ότι 

υπήρχαν σοβαρά προβλήµατα όσον αφορά τα όρια των δασών. Ζητώ να γίνει εντός 

διαστήµατος 2-3 µηνών, σοβαρή διαβούλευση µεταξύ του ∆ασαρχείου και των 

Κοινοτήτων για το θέµα των δασών. 

Απαντώντας ο κ. ∆ήµαρχος τόνισε ότι τα όρια µεταξύ των δασών είναι 

ξεκαθαρισµένα µε τις αποφάσεις τις οποίες έλαβαν τα Συµβούλια των Τοπικών 

Κοινοτήτων. Η καθυστέρηση οφείλεται στην γραφειοκρατία. 

  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της έγκρισης και παραλαβής της ∆ιαχειριστικής Μελέτης του δηµοτικού ∆άσους 

της Τ.Κ. Μουρεσίου Περιόδου 2016-2020, σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 

5035/162459/06-10-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας(µε το οποίο εγκρίθηκε η παραπάνω ∆ιαχειριστική),και της 

εξουσιοδότηση στου κ. ∆ηµάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ψήφισαν όλοι οι 

παρόντες ∆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,οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Αλτίνης 

Ανέστης ,κ. Τσελεπής Απόστολος, ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος,ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου 

Αναστάσιος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καουνάς Βασίλειος, ο Γραµµατέας του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Σαµαρά 

Μαρία, κ. Μπρίζης Θεόδωρος,  κ. Κατσιφός Απόστολος κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, ο 

Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Καµπούρης Νικόλαος, ο ∆ηµοτικός  

Σύµβουλος  κ. Χιώτης ∆ηµήτριος – Μαρίνος. 

Επίσης υπέρ ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μουρεσίου κ. Μαµούρης Ευάγγελος . 
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 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος και ο επικεφαλής της ελάσσονος 

µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος  κ. Τσαπράζης Βασίλειος, προσήλθαν  κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 7ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:  

• Την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου  

• Το υπ΄αριθµ.πρωτ. 5035/162459/06-10-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο εγκρίθηκε η ανωτέρω 

∆ιαχειριστική Μελέτη  

• Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου   

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.Εγκρίνει και παραλαµβάνει τη ∆ιαχειριστική Μελέτη του ∆ηµοτικού ∆άσους Τ.Κ. 

Μουρεσίου  ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου περιόδου 2016-2020, η οποία συντάχθηκε 

από το µελετητικό γραφείο του κ. Ιωάννη Γαλανού και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 

της παρούσας απόφασης. 

 

2.Εξουσιοδοτείται ο κος ∆ήµαρχος για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 214/2016.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ,21.10.2016  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    

ΑΔΑ: 7Ε1ΕΩΡΚ-8ΣΩ
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