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<< Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρίας VODAFONE µε την οποία
ζητείται παράταση της µίσθωσης και µείωση µισθώµατος.>>.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
∆ήµαρχος: Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος
Πρόεδρος: Μαλαµατίνη - Φατώλια Μελαχροινή
Αντιπρόεδρος : Χριστοδούλου Γεωργία
Γραµµατέας: Κουφογιάννης ∆ηµήτριος
1/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5/. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

9/. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10/. ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
11/. ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
12/ KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
13/. ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
14/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ .

, ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,

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.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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. 492/17-012014 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. 492/1701-2014 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. 492/17-012014 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 : 29ο
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 29ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του σώµατος την
εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Οικονόµου Γεώργιου στην οποία
αναφέρονται τα παρακάτω:
Στις 20-01-2014 µας εστάλη επιστολή αιτήµατος µείωσης µισθώµατος από την εταιρεία Vodafone , προς
τον ∆ήµο µας , που µας ζητά την τροποποίηση του ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης χώρου στην θέση
ΑΘΩΝΑ της πρώην Κοινότητας Μακρυράχης . ( Τοποθέτηση κεραίας τηλεφωνίας ) .
Βάση των διατάξεων του άρθρου 2του Ν. 4081/2012 ( ΦΕΚ Α 184 ) και κατόπιν της δηµοσίευσης του
επιβάλλεται , η µείωση των µισθωµάτων που καταβάλλουν το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι Φορείς του
∆ηµοσίου τοµέα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του σύµφωνα µε προοδευτική κλίµακα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει την µείωση του ποσού κατά 20% , σύµφωνα και µε
την υποβληθείσα αίτηση της εταιρείας και για τον χρόνο παράτασης ή µη.
Επισυνάπτεται αίτηση της εταιρείας.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Ευαγγέλου Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μακρυράχης κ. Οικονόµου Μιχάλης
δήλωσαν ότι καταψηφίζουν την παρούσα απόφαση .
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Στο σηµείο αυτό ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου κ. Μπρίζης Θεόδωρος πρότεινε την αναβολή της
συζήτησης του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , προκειµένου να λάβει
απόφαση το Συµβούλιο της Τ.Κ. Μακρυράχης , να τεθεί υπόψη του σώµατος το ιδιωτικό συµφωνητικό
µίσθωσης και νοµική γνωµάτευση επί του θέµατος.
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , την πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Μπρίζη Θεόδωρου τις
διάφορες τοποθετήσεις και µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1/. Την αναβολή της συζήτησης του
θέµατος για επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου , προκειµένου να λάβει απόφαση το Συµβούλιο της Τ.Κ. Μακρυράχης , να τεθεί
υπόψη του σώµατος το ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης και νοµική γνωµάτευση επί του
θέµατος.
2/. Αναθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή τις περαιτέρω ενέργειες για την λήψη νοµικής
γνωµάτευσης επί του θέµατος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 29/2014
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

