
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 22.01.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 1η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 23η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 22.01.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:1236 
 

<< Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 14/2013 απόφασης του Συµβουλίου Τ.Κ. Κισσού 
σχετικά µε αίτηση κ. ∆ηµητρίου Μαλλιαρού.>>.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος   
Πρόεδρος: Μαλαµατίνη - Φατώλια Μελαχροινή 
Αντιπρόεδρος : Χριστοδούλου Γεωργία  
Γραµµατέας: Κουφογιάννης ∆ηµήτριος  
 
1/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                             9/. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                    10/. ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ  
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                   11/. ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              12/ KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ          
5/. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                13/. ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ   
6/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                              14/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
7/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                              15/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  , ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , 
ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ .                                                                                        
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ,  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ,ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ , ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ, 
ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ . 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
  
Σύµφωνα µε την 544/17-01-2014    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 1ης  Τακτικής   Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζαγοράς - Μουρεσίου που 
συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην Ζαγορά    , την 
22.01.2014   ηµέρα Τετάρτη     και ώρα 15:00 µ.µ. 
 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης . 
Μετά την συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν 
την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) διαβάστηκε στο σώµα η υπ΄αριθµ. πρωτ. 
492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου. Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες κάτοικοι και 
εκπρόσωποι φορέων της Τ.Κ. Πουρίου . 
  
 
Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος αποχώρησε µετά την 
συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 
συζήτηση του 1ου θέµατος) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού 
Συλλόγου Πουρίου, οργισµένος σε ένδειξη διαµαρτυρίας τόσο για την απρόκλητη και προσβλητική 
φραστική επίθεση που ο ίδιος δέχτηκε µε απαράδεκτους σε βάρος του χαρακτηρισµούς , όσο και για τις 
<< προειδοποιήσεις >> και ευθείες απειλές << περί ανεπιθύµητων προσώπων >> στο χωριό που 
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συλλήβδην εξαπολύθηκαν κατά των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από << αγανακτισµένους >> 
οργίλους παράγοντες της Τ.Κ. Πουρίου , εκφράζοντας µε την πολιτική του αυτή πράξη τον 
αποτροπιασµό του και την αποδοκιµασία του σε τέτοιου είδους συµπεριφορές που πλήττουν άµεσα τους 
θεσµούς και το κύρος της Αυτοδιοίκησης και του πολιτικού µας πολιτισµού.   Στην συνέχεια 
αντικαταστάθηκε από τον Αντιδήµαρχο κ. Μπρίζη Θεόδωρο    ( σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  άρθρο  
67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και στο  άρθρο 7 παρ. 10 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου ).  
 
 
Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λεβέντης Κων/νος αποχώρησε  µετά 
την συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 
συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-
2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
 
Ο επικεφαλής της ελάσσονος  µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος  αποχώρησε  
µετά την συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν 
την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-
01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Γεωργία , µετά την συζήτηση της 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου , δήλωσε ότι αποχωρεί από 
την συνεδρίαση για τον λόγο ότι θεωρεί απαράδεκτη την αποχώρηση του κ. ∆ηµάρχου µε τον τρόπο µε 
τον οποίο αυτή έγινε και το λεξιλόγιο που χρησιµοποίησε και ότι αυτό είναι ύψιστη προσβολή για το 
σώµα. Στην συνέχεια παρέµεινε στην συνεδρίαση και αποχώρησε µετά την συζήτηση του 3ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χιώτης ∆ηµήτριος αποχώρησε µετά την συζήτηση 
του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την συζήτηση του 
1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του 
Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Κοντογιώργος Απόστολος αποχώρησε µετά την 
συζήτηση του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ( το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν την 
συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ) και την συζήτηση της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-
2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας κ. Ρηγόπουλος Παναγιώτης  προσήλθε κατά την 
διάρκεια της συζήτησης της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτησης  του Αγροτικού Συλλόγου 
Πουρίου. 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου κ. Ανηλιώτης Κων/νος αποχώρησε µετά την συζήτηση της 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου . 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μούρεσι κ. Μαµούρης Ευάγγελος αποχώρησε µετά την συζήτηση 
της υπ΄αριθµ. πρωτ. 492/17-01-2014 αίτηση του Αγροτικού Συλλόγου Πουρίου.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος Τσόγκα Αικατερίνη για την τήρηση των 
πρακτικών.  
 
ΘΕΜΑ : 23ο   

 
Η  Πρόεδρος  εισηγούµενη  το 23ο θέµα της  ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του σώµατος την 
14/2013 απόφαση του συµβουλίου της Τ.Κ. Κισσού µε θέµα : << Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. 
∆ηµ. Μαλλιαρού >>,  η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και  στην 
οποία αναφέρονται  τα  παρακάτω: 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 2013 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΣΣΟΥ 
 

Κισσός 14.11.2013  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Γλούµης Απόστολος                                            Πρόεδρος   
                       Γεωργούδης Νικόλαος                                         Μέλος  
                                                                
ΑΠΟΝΤΕΣ:    Κασίδης    Μέλος 
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ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ : Γερµάνη Πηνελόπη ( Γραµµατέας )  
 
Σήµερα την 14η Νοεµβρίου  2013, ηµέρα Πέµπτη   και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση 
το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κισσού , στο γραφείο της Κοινότητας στο κτίριο Χριστοπούλου 
ύστερα από την 102/8-11-2013  πρόσκληση του Προέδρου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία του Συµβουλίου , ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Αριθµ. Απόφασης 14/2013  
Θέµα 1ο : Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. ∆ηµ. Μαλλιαρού  
 
Ο πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι ο κ. ∆ηµήτριος Μαλλιαρός µε 
αίτησή του ζητά να διενεργηθούν ενέργειες από πλευράς µας , προκειµένου να γίνει διάνοιξη της 
δηµοτικής οδού ( πρώην κοινοτικό µονοπάτι ) που συνδέει την οικία του από την βρύση Κατσιαούνη 
∆ιανέλου , της ιδιοκτησίας σηµερινή Κων/νου Σκουταρίδη και προηγούµενα Γεωργίου – Αντωνίου 
Κοντοβά . Επίσης στην αίτησή του αναφέρει ότι η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή είχε προσφύγει στα 
δικαστήρια µε εκδίκαση ασφαλιστικών µέτρων. 
Λαµβάνοντας υπόψη τις ένορκες καταθέσεις µαρτύρων , τις οποίες προσκόµισε µε την αίτησή του ο κ. 
∆ηµ. Μαλλιαρός καθώς επίσης και την υπ΄αριθµ. 23/2010 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Κισσού , 
ζητάµε από τον ∆ήµο να προβεί µέσω της νοµικής & τεχνικής υπηρεσίας σε επιτόπια αυτοψία και τις 
απαραίτητες ενέργειες για την διάνοιξη της δηµοτικής οδού. 
 
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 
 

Συµφωνεί και εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου.  Η απόφαση κοινοποιείται στον ∆ήµο , 
στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου για  τις περαιτέρω ενέργειες.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 14/2013. 
 
    Το παρόν αφού συντάχθηκε αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως εξής : 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ        

( ακολουθούν υπογραφές )  
 
 
 
Στο σηµείο αυτό ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου κ. Μπρίζης Θεόδωρος ανέφερε τα παρακάτω: 
Προτείνω να γίνει επιτροπή αποτελούµενη από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Κισσού , τον Αντιδήµαρχο ∆.Ε. 
Μουρεσίου κ. Μπρίζη Θεόδωρο , τον Αντιδήµαρχο κ. Σουλδάτο Απόστολο , την Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου και τον σηµερινό ιδιοκτήτη κ. Κων/νο Σκουταρίδη . Η παραπάνω επιτροπή θα διενεργήσει 
αυτοψία προκειµένου να βρεθεί λύση. Σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος θα κινηθεί δικαστικά µε την 
συνδροµή του ενδιαφερόµενου κ. Μαλλιαρού ∆ηµήτριου. 
   
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη την 14/2013  απόφαση της Τ.Κ. Κισσού   , την πρόταση του Αντιδηµάρχου 
∆.Ε. Μουρεσίου κ. Μπρίζη Θεόδωρου ,  τις διάφορες τοποθετήσεις    και µετά από διαλογική συζήτηση 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1/. Να γίνει επιτροπή αποτελούµενη από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Κισσού , τον Αντιδήµαρχο ∆.Ε. 
Μουρεσίου κ. Μπρίζη Θεόδωρο , τον Αντιδήµαρχο κ. Σουλδάτο Απόστολο , την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου και τον σηµερινό ιδιοκτήτη κ. Κων/νο Σκουταρίδη . Η 
παραπάνω επιτροπή θα διενεργήσει αυτοψία προκειµένου να βρεθεί λύση. 
 
2/.  Στην  περίπτωση που δεν βρεθεί λύση , ο ∆ήµος θα κινηθεί δικαστικά µε την συνδροµή του 
ενδιαφερόµενου κ. Μαλλιαρού ∆ηµήτριου. 
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               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  23/2014 

 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 
   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                               Ζαγορά 23.01.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
         

 
                                ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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