
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 27.11.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 20η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 297η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27.11.2014 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :12443 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Γκαγκάκη Γεώργιου, µε την 

οποία ζητά διακοπή της µίσθωσης για λόγους υγείας σε  καταστήµατα,  τα 

οποία διατηρεί στον οικισµό Αγίου Ιωάννη και να του επιτραπεί η παραµονή 

του εµπορεύµατος στα εν λόγω καταστήµατα µέχρι την εκ νέου δηµοπράτησή 

τους. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

∆ήµαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης  

Πρόεδρος : Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας : Κουτσελίνης Προκόπιος (Απουσίαζε)  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

1.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

3.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

5.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

6. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ 

9. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

10. ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

12. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

13.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

14. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

16. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                       

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

1. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 

2.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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3.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : 

1. ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

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

3. ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

4. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ 

5. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

6. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : 

1. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 

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

 

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.11688/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του κ. 

Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 

 

Από το πρακτικό της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

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

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,  στην Ζαγορά, την 27.11.2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 

17:00 µ.µ.  

 

Το 38ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά την συζήτηση 

του 28ο θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε το σώµα ότι ο κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, Γραµµατέας του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, απουσιάζει σε αποστολή εκ µέρους του ∆ήµου στην 

Κωνσταντινούπολη, έπειτα από πρόσκληση του οικείου ∆ήµου. 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, ο πλειοψηφών σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Σουλδάτος 

Απόστολος. 

Πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, η επικεφαλής της 

µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία έθεσε τις ακόλουθες  

ερωτήσεις προς τον κ. ∆ήµαρχο  :  
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1/. Ποια είναι τα έργα που παραλάβατε  από την απερχόµενη δηµοτική αρχή και ποιο 

είναι το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού αυτών. 

2/. Ποιος είναι ο προγραµµατισµός και το σχέδιο δράσης του ∆ήµου για την πολιτική 

προστασία ενόψει του επερχόµενου χειµώνα και των δυσµενών καιρικών συνθηκών. 

3/. Ποιο ήταν το κόστος διενέργειας της γιορτής κάστανου 2014 η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στον Κισσό και σε ποιόν κωδικό εντάσσεται η πληρωµή της. 

Υπάρχουν αποφάσεις της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ. και της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης 

για την διεξαγωγή αυτής; 

4/. Ποιο είναι το κόστος διενέργειας της ηµερίδας για την οικολογική γεωργία η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Αγλαϊδα» στην Τσαγκαράδα και σε ποιόν 

κωδικό εντάσσεται η αποπληρωµή αυτού. Υπάρχουν αποφάσεις της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ. 

και της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης για την διεξαγωγή αυτής ; 

5/. Ποιο ήταν το περιεχόµενο της επίσκεψης του Τοπικού Αντιδηµάρχου Ενότητας 

Ζαγοράς κ. Κοντογιώργου Απόστολου στο Παρίσι. 

Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι οι παραπάνω ερωτήσεις θα απαντηθούν σε επόµενη 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος και προς ενηµέρωση των ∆ηµοτικών 

Συµβούλων, το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1031/12-11-2014 έγγραφο του Πανελλήνιου 

Κτηνιατρικού Συλλόγου, σχετικά µε τ’ αδέσποτα. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, οκ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

ΘΕΜΑ : 38ο 

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Γκαγκάκη Γεώργιου, µε την οποία 

ζητά διακοπή της µίσθωσης για λόγους υγείας, σε  καταστήµατα  τα οποία διατηρεί 

στον οικισµό Αγίου Ιωάννη και να του επιτραπεί η παραµονή του εµπορεύµατος στα 

εν λόγω καταστήµατα µέχρι την εκ νέου δηµοπράτησή τους». 

 

Τo θέµα προτάθηκε και συζητήθηκε µετά την συζήτηση του 28ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης.  

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10379/02-

10-2014 εισήγηση του Τµήµατος Προσόδων στην οποία αναφέρονται  τα παρακάτω : 

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

Κύριε Πρόεδρε. 
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Σας γνωρίζουµε ότι µε την υπ’ αριθµ. 9580/15-09-2014 αίτηση του κ. Γκαγκάκη 

Γεώργιου του Παναγιώτη, ο οποίος έχει εκµισθώσει δύο καταστήµατα, το υπ΄αριθµ. 

Νο 2 εµβαδού 35,61 τ.µ. και το υπ΄αριθµ. Νο 4 εµβαδού 36,64 τ.µ., στο Εµπορικό 

Κέντρο του Αγ. Ιωάννη της Τοπικής Κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου, µε το υπ’ αριθµ. 

2491/24-04-2009 συµφωνητικό παράτασης µίσθωσης και για την χρονική περίοδο 

από 01.04.2009 έως 30.03.2015, αντί του µισθώµατος για το µεν πρώτο 321,05 € και 

για το δε δεύτερο σε 194,67 € µηνιαίως, ζητά την διακοπή της µίσθωσης του για 

λόγους υγείας (αναπηρική σύνταξη). 

Επίσης µε την ίδια αίτησή του, µας ζητεί να του επιτρέψουµε να παραµείνει το 

εµπόρευµα στο κατάστηµα µέχρι να βγει εκ νέου σε δηµοπρασία. 

Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης . 

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

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο κ. Γκαγκάκης, ο οποίος ενηµέρωσε το σώµα 

επί του θέµατος και ζήτησε τη διακοπή της µίσθωσης, για το λόγο ότι πλέον λαµβάνει 

αναπηρική σύνταξη και επίσης ζήτησε να παραµείνει το εµπόρευµα εντός των 

καταστηµάτων, έως ότου αυτά δηµοπρατηθούν εκ νέου. 

Η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου κ. Χριστοδούλου Γεωργία ανέφερε τα 

παρακάτω : 

Συµφωνώ µε τη διακοπή της µίσθωσης, αλλά όχι µε την παραµονή του 

εµπορεύµατος στα εν λόγω  καταστήµατα. Προτείνω να µεταφερθεί το εµπόρευµα σε 

δικό του χώρο και να απελευθερωθεί το µίσθιο. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Μπρίζης Θεόδωρος 

ανέφερε τα παρακάτω : 

Προτείνω να γίνει άµεσα, εντός ενός ή δύο µηνών, η διαδικασία 

δηµοπράτησης των καταστηµάτων και για το διάστηµα αυτό το εµπόρευµα να 

παραµείνει εντός τους . 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα παρακάτω : 

Ο κ. Γκαγκάκης έχει µπει σε ρύθµιση των οφειλών του και είναι συνεπής. 

Λαµβάνει ∆ηµοτική Ενηµερότητα κάθε µήνα, σύµφωνα και µε τις σχετικές διατάξεις 

του νόµου. Προτείνω να διακοπεί η µίσθωση, όπως ζητείται µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 

9580/15-09-2014 αίτησή του και να δοθεί προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης για να αδειάσουν τα καταστήµατα από το εµπόρευµα.  

Σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ν’ αποφασίσουµε για την εκ 

νέου δηµοπράτηση των συγκεκριµένων καταστηµάτων. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου ∆ηµητρίου, κ. Χριστοδούλου 

Αλέξανδρος, ανέφερε τα παρακάτω : 

Συµφωνώ µε την διακοπή της µίσθωσης και προτείνω να παραµείνει το 

εµπόρευµα  εντός των καταστηµάτων, έως ότου δηµοπρατηθούν εκ νέου. 
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Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της πρότασης  για διακοπή της µίσθωσης για τα υπ’ αριθµ. Νο 2 και Νο 

4 καταστήµατα στο Εµπορικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη, όπως αυτό ζητείται µε την 

υπ΄αριθµ. 9580/15-09-2014 αίτηση του κ. Γκαγκάκη Παναγιώτη και αναλυτικά 

αναφέρεται στην εισήγηση του Τµήµατος Προσόδων και της αποµάκρυνσης των 

εµπορευµάτων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης του ∆.Σ., ψήφισαν έντεκα (11)  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος 

Απόστολος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, ο Αντιδήµαρχος κ. 

Μαργαρίτης Κων/νος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος 

και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : κ. Σουλδάτος Απόστολος,  κ. Αλτίνης  Ανέστης, κ. 

Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, κ. Βασταρδής Κων/νος, κ. Καουνάς Βασίλειος και κ. 

Ρεπανίδης Βασίλειος. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου ∆ηµητρίου κ. Χριστοδούλου 

Αλέξανδρος, ψήφισε υπέρ της διακοπής της µίσθωσης και ζήτησε να δοθεί ένας  (1) 

µήνας προθεσµία για την αποµάκρυνση των εµπορευµάτων από τα εν λόγω 

καταστήµατα. 

 Κατά  της πρότασης  ψήφισαν  επτά  (7)   ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο κ. Τσελεπής Απόστολος, η κ. Σαµαρά Μαρία, ο κ. Μπρίζης Θεόδωρος, ο κ. 

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

Νικόλαος, ο κ. Τσαπράζης Βασίλειος και ο κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος (οι οποίοι 

ζητούν να γίνει άµεσα η διαδικασία για την εκ νέου δηµοπράτηση των καταστηµάτων 

και συµφωνούν µε την αίτηση του κ. Γκαγκάκη για παραµονή των εµπορευµάτων 

εντός των καταστηµάτων αυτών, έως την δηµοπράτησή τους). 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη : 

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10379/02-10-2014 εισήγηση του Τµήµατος Προσόδων του 

∆ήµου  

• Το  υπ’ αριθµ. 2491/24-04-2009  συµφωνητικό παράτασης µίσθωσης 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9580/15-09-2014 αίτηση του κ. Γκαγκάκη Γεώργιου του 

Παναγιώτη  

• τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• τις διάφορες τοποθετήσεις   

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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1/. Τη διακοπή της µίσθωσης : α) του υπ΄αριθµ.  Νο 2  καταστήµατος εµβαδού 35,61 

τ.µ. και β) του υπ’ αριθµ. Νο 4 καταστήµατος εµβαδού 36,64 τ.µ., τα οποία 

βρίσκονται στο Εµπορικό Κέντρο του Αγ. Ιωάννη της Τοπικής Κοινότητας Αγ. 

∆ηµητρίου (όπως ζητείται µε την υπ’ αριθµ. 9580/15-09-2014 αίτηση του κ. Γκαγκάκη 

Γεώργιου του Παναγιώτη και αναλυτικά αναφέρεται στο  υπ’ αριθµ. 2491/24-04-2009  

συµφωνητικό παράτασης µίσθωσης και την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10379/02-10-2014 

εισήγηση του Τµήµατος Προσόδων).  

2/. Την αποµάκρυνση από τον   κ. Γκαγκάκη  Γεώργιο, όλων των εµπορευµάτων από 

τ’ ανωτέρω καταστήµατα, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της 

παρούσης. 

3/. Σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα συζητηθεί η εκ νέου 

δηµοπράτηση των  συγκεκριµένων καταστηµάτων (Νο 2 & Νο 4) του Εµπορικού 

Κέντρου Αγίου Ιωάννη. 

 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Τσελεπής Απόστολος, κ. Σαµαρά Μαρία, κ. Μπρίζης 

Θεόδωρος, κ. Λάσκος Κων/νος, κ. Καµπούρης Νικόλαος, κ. Τσαπράζης Βασίλειος 

και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, καταψηφίζουν την παρούσα απόφαση και ζητούν να 

γίνει άµεσα η διαδικασία για την εκ νέου δηµοπράτηση και να παραµείνουν τα 

εµπορεύµατα,  εντός των καταστηµάτων αυτών, έως την δηµοπράτησή τους. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 297/2014. 

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής : 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

                        ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ζαγορά, 12.12.2014 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΓΓ3ΩΡΚ-6ΛΑ
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