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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
2. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ
3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
7. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
2. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.1392/20-02-2015 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.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Από το πρακτικό της 2ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Ζαγοράς- Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου
Ζαγοράς -Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 27.02.2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
17:00 µ.µ.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης
Βασίλειος, προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός
ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κουρελάς Τριαντάφυλλος προσήλθε κατά την διάρκεια της
συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, προτάθηκε και συζητήθηκε πριν το 6ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης.
Το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 6ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης.
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Το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 14ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της ελάσσονος µειοψηφίας, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ.
Κουρελάς Τριαντάφυλλος, αποχώρησαν µετά το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
καταγγέλλοντας ότι δεν δόθηκε ο λόγος στον επικεφαλή της ελάσσονος µειοψηφίας,
κ. Τσαπράζη Βασίλειο, στο 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (το οποίο προτάθηκε και
συζητήθηκε πριν το 6ο θέµα) αν και αυτό ζητήθηκε επανειληµµένως. Σε απάντηση, ο
κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι, ο λόγος δίδεται σε κάθε δηµοτικό σύµβουλο και στους
επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων, σύµφωνα µε το νόµο και τον Κανονισµό
Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη του
σώµατος και προς ενηµέρωση των ∆ηµοτικών Συµβούλων, η µε αριθµ. 1/2015
απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας µε θέµα : «Συζήτηση και λήψη
απόφασης για την εξαίρεση οικισµού Κοινότητας Τσαγκαράδας και υπαγωγή αυτής
στους οικισµούς στους οποίους θα επιτρέπεται η εγκατάσταση µικρών µονάδων
κτηνοτροφίας υπό προϋποθέσεις».
Στη συνέχεια, η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, κ. Σαµαρά Μαρία, ζήτησε
διευκρινήσεις από τον κ. Πρόεδρο, για το λόγο που πραγµατοποιήθηκε Παρασκευή η
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ανέφερε επίσης ότι, η συνεδρίαση συµπίπτει
µε εκδήλωση του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, καθώς επίσης και µε ηµερίδα
που διοργανώνεται από την Ε.Α.Π. Επιπλέον, ζήτησε διευκρινήσεις γιατί δεν
ενηµερώθηκε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για µια τόσο σοβαρή εκδήλωση, την οποία
διοργανώνει η Ε.Α.Π.,στην οποία ο ∆ήµος µας είναι µέτοχος, γιατί δεν δόθηκε η
πρέπουσα

σηµασία

στην

συγκεκριµένη

εκδήλωση

και

γιατί

δεν

δόθηκαν

προσκλήσεις στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
Απαντώντας ο κ. ∆ήµαρχος, ανέφερε τα παρακάτω:
Όταν προγραµµατίστηκε η εκδήλωση της Ε.Α.Π., ήταν ήδη προγραµµατισµένη η
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κακώς δεν εστάλησαν προσκλήσεις προς
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
Ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ., απαντώντας στην επικεφαλή της µείζονος µειοψηφίας,
ανέφερε ότι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι
συνεδριάσεις του, γίνονται οποιαδήποτε ηµέρα κατά τις απογευµατινές ώρες και είναι
στην διακριτική ευχέρεια του Προεδρείου να ορίσει την ηµεροµηνία της συνεδρίασης.
Σε οκτώ (8) συνολικά συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την αρχή της
θητείας του, είναι µόλις η δεύτερη συνεδρίαση που πραγµατοποιείται Παρασκευή.
Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του σώµατος, γραπτές ερωτήσεις της επικεφαλής της
µείζονος µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρίας, οι οποίες έχουν ως παρακάτω:
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1.Ποιά είναι η πορεία και η εξέλιξη υλοποίησης του έργου «Κατασκευή δικτύων
ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων των
οικισµών Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας, Αγίας Μαρίνας Κισσού και των οικισµών
του παραλιακού µετώπου (Άγιος Ιωάννης, Παπά Νερό, Νταµούχαρη) του ∆ήµου
Ζαγοράς - Μουρεσίου», µε κωδικό ΟΠΣ 346623 στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. συνολικού
προϋπολογισµού 9.974.674,57 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
2.Ποιά είναι η πορεία και η εξέλιξη υλοποίησης του έργου «Αποχέτευση και
εγκατάσταση µονάδων επεξεργασίας λυµάτων Ζαγοράς», µε κωδικό ΟΠΣ 349394
στο

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

συνολικού

προϋπολογισµού

8.160.850,69

Ευρώ

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
3.Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Αγίας Παρασκευής» στην
Τοπική Κοινότητα Τσαγκαράδας, του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, προϋπολογισµού
218.500,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε χρηµατοδότηση από το
ΕΣΠΑ.
Ο κ. Πρόεδρος, ενηµέρωσε ότι τα συγκεκριµένα ερωτήµατα θ’ απαντηθούν σε
επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας, κ. Λάσκος
Κωνσταντίνος, έθεσε υπόψη του σώµατος τα παρακάτω:
Ενηµερώθηκα ότι πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
την προηγούµενη Πέµπτη. Μεταξύ των θεµάτων της συνεδρίασης ήταν και η
αδειοδότηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Τ.Κ. Ανηλίου. Υπήρχε όµως
προηγουµένως αρνητική απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Ανηλίου, καθώς και
αρνητική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του θέµατος. Εφόσον δεν
λαµβάνουν υπόψη τις αποφάσεις της Τοπικής Κοινότητας και του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, τότε γιατί ζητούν να γνωµοδοτήσουµε;
Απαντώντας, ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ανέφερε τα παρακάτω:
Η συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος στο Περιφερειακό Συµβούλιο αναβλήθηκε,
όµως θα επανέλθει. Παρακολουθούµε το θέµα και θα παρέµβουµε αν και όποτε
χρειαστεί.
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 : 15ο
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Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του ∆ήµου
Ζαγοράς -Μουρεσίου.

Ο

κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την σώµατος το Πρακτικό της 1ης

Τακτικής Συνεδρίασης του έτους 2015 (Αριθµ. Πρωτ.1078/06-02-2015), της
Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών & Αµφισβητήσεων του ∆ήµου
Ζαγοράς -Μουρεσίου, το οποίο έχει ως έχει παρακάτω:
****************************
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

06/02/2015
1078

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Επιτροπή Φορολογικών ∆ιαφορών
& Αµφισβητήσεων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
«Συνεδρίασης

Επιτροπής

Επίλυσης

Φορολογικών

∆ιαφορών

&

Αµφισβητήσεων δια συµβιβασµού του ∆ήµου Μουρεσίου»
Η επιτροπή συνήλθε σήµερα την 6ην του µηνός Φεβρουαρίου 2015 και ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 12:30 π.µ. στην πρώτη (1η) τακτική συνεδρίαση στην ∆ηµοτική
Ενότητα Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα, ύστερα από την αριθµ. 928/02-02-2015
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κ. Γεωργία (Τζωρτζίνα) Χριστοδούλου για
συνεδρίαση που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη, µε παρόντα µέλη:
1. Γεωργία (Τζωρτζίνα) Χριστοδούλου

(Πρόεδρος)

2. Βασίλειος Ρεπανίδης

( Μέλος

)

3. Επαµεινώνδας Νάσιος

( Μέλος

)

4. Γιοβάνη Αικατερίνη

(Γραµµατέας)

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης εξετάσθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις

-

ενστάσεις και αποφασίστηκε :
ΘΕΜΑ 1.Την αίτηση - ένσταση του κ. Τσαµαντάνη Ελευθέριου του ∆ηµητρίου, µε την
οποία ζητάει την διακοπή παροχής ύδρευσης του υπ’ αριθµ. Υδροµέτρου 1312
καθώς και την διαγραφή του συνόλου των οφειλών µέχρι και σήµερα για τον λόγο ότι
την τελευταία πενταετία δεν έχει χρησιµοποιήσει την παροχή.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την αίτηση του και µετά από διαλογική συζήτηση
αποφάσισε την διακοπή του υπ’ αριθµ Υδροµετρητή 1312 και ότι η οφειλή ισχύει
κανονικά µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.
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ΘΕΜΑ 2.Την αίτηση - ένσταση της κ. Καρκαλά Ανθούλας, µε την οποία ζητάει την
διαγραφή ποσού 187,93€ που βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 100/2004 και αφορά
κατανάλωση ύδρευσης την 2/2004 καθώς επίσης και µείωση ποσού 151,67€ που
βεβαιώθηκε µε το ΧΚ 419/2011 και αφορά κατανάλωση από 01/10/2010 έως
30/09/2011 και του ποσού 84,88€ που βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 91/2012 και αφόρα
κατανάλωση

από

0/6/2012

έως

30/9/2012

διότι

δεν

δικαιολογείτε

τέτοιες

καταναλώσεις για µια µονογονεϊκη οικογένεια και τους θεωρεί υπερβολικούς.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την καρτέλα της και µετά από διαλογική συζήτηση
αποφάσισε την µείωση 50% στον λογαριασµό ύδρευσης την 2/2004 και
συγκεκριµένα 187,93 - 50%= 93,97€ τελικό ποσό οφειλής όσο αφόρα τις δυο άλλες
καταναλώσεις οι χρεώσεις ισχύουν κανονικά µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.
ΘΕΜΑ 3.Την αίτηση - ένσταση του κ. Θρασύβουλου Κων/νου Πάτση, µε την οποία
µας ενηµερώνει ότι λαµβάνει και δεύτερο λογαριασµό ύδρευσης µε τα ίδια στοιχεία
υπόχρεου και µε σύνολο οφειλής 287,47€ που έχουν βεβαιωθεί µε τους ΧΚ,
165/2009, 207/2009, 242/2010, 242/2010, 411/2011, 419/2012, 425/2012, 443/2013,
451/2013 και 457/2014.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη της την καρτέλα του και µετά από έλεγχο του
αρµόδιου τµήµατος διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διπλό εγγραφή του ανωτέρου
υπόχρεου και αποφασίζει την διαγραφή του σύνολο της οφειλής του ποσού 287,47€
ΘΕΜΑ 4.

Την αίτηση - ένσταση του κ. Σκαρπέτα Παναγιώτη του Αντωνίου, µε την

οποία ζητάει την επανεξετάσει της κατανάλωσης από 1/6/2013 έως 30/9/2013 µε
ποσό 99,55€ που βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 457/2014, διότι την θεώρει υπερβολική σε
σχέση µετά προηγούµενα χρόνια.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την καρτέλα του υπόχρεου, την έκθεση έλεγχου
από την Υπηρεσία ύδρευσης,

ότι το υπ’ αριθµ. Υδρόµετρο 30861 λειτούργει

κανονικά και δεν έχει ληφθεί λάθος ένδειξη κατανάλωσης και µετά από διαλογική
συζήτηση, αποφασίζει ότι οι χρεώσεις για την συγκεκριµένη περίοδο ισχύουν
κανονικά µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.
ΘΕΜΑ 5. Την Αίτηση - Ένσταση του κ. ∆ηµόπουλου Σωτήρη του Γεωργίου, µε την
οποία ζητάει την διαγραφή ποσού 31,69€ που αφόρα πάγιο και κατανάλωση έτους
1997 και έχει βεβαιωθεί µε τον ΧΚ 9/1999, διότι εκ παραδροµής βεβαιώθηκαν στην
µερίδα του

πατέρα του ∆ηµόπουλος Γεώργιος του Σωτηρίου και συνηµµένα

προσκόµισε απόδειξη πληρωµής για την συγκεκριµένη περίοδο.
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Η Επιτροπή µετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ανωτέρου αποφάσισε την
διαγραφή του ποσού 31,69€.
ΘΕΜΑ 6.Την αίτηση - Ένσταση του κ. Χαλίφα Ιωάννη του Κίµων, µε την οποία ζητάει
την διαγραφή ποσών 11,74€ που βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 1/1996, 11,74€ που
βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 16/1997, 8,80€ που βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 36/1996 και
11,74€ που βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 41/1997 και αφορούν Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(ΤΑΠ) για οικόπεδο το οποίο έχει µεταβιβάσει από 18/01/1996 µε τον υπ’ αριθµ.
18090 συµβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου, στους κ.κ. Άννα συζ. Νικολάου
Σταυρουλοπούλου και Νικόλαο Σταυρουλόπουλο.
Η Επιτροπή µετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών αποφασίζει την διαγραφή των
ανωτέρω ποσών από την καρτέλα του κ. Χαλίφα Ιωάννη και την επαναβεβαίωση της
οφειλής για τα έτη 1996 και 1997 στους κ. κ. Άννα συζ. Νικολάου Σταυρουλοπούλου
και Νικόλαο Σταυρουλόπουλο, ιδιοκτήτες του ακινήτου.
ΘΕΜΑ 7. Την αίτηση - Ένσταση του κ. Τέζα Ανδρέα του Γεωργίου, σύµφωνα µε την
οποία µας γνωρίζει ότι δεν αµφισβητεί την οφειλή του σε κατανάλωσης ύδρευσης και
πάγια, αλλά δεν συµφωνεί µε το Τέλος διαφήµισης για τα έτη 2007,2008,2009,2010
συνολικού ποσού 140,60€ χωρίς τις νόµιµες προσαυξήσεις, που βεβαιώθηκαν µε
τους ΧΚ 233/2008, 210/2008, 215/2009 και 240/2010 και ζητάει τη διαγραφή τους,
επίσης να µειωθούν τα Τέλη Παρεπιδηµούντων των ετών 2005,2006,2007 και 2008
σε ποσοστό 50% του συνολικού ποσού 3.859,76€ χωρίς τις νόµιµες προσαυξήσεις,
που βεβαιώθηκαν µε τον ΧΚ 219/2010 και µε ταυτόχρονη διαγραφή των προστίµων
επί των Τελών Παρεπιδηµούντων συνολικού ποσού 3.859,76€ χωρίς τις νόµιµες
προσαυξήσεις για τα αντίστοιχα έτη που βεβαιωθήκαν µε τον ΧΚ 224/2010.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ότι:
Οι οφειλές του, ως προς την ύδρευση (κατανάλωση - πάγια) ισχύουν κανονικά µε τις
νόµιµες προσαυξήσεις.
Το Τέλος ∆ιαφήµισης δε µπορεί να διαγραφεί για τον λόγο ότι επιβλήθηκε µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η διαφηµιστική του πινακίδα βρίσκεται σε
∆ηµόσιο Χώρο.
Ως προς τις οφειλές του, που αφόρα το Τέλος Παρεπιδηµούντων, για τα έτη
2005,2006,2007 και 2008 να προσκοµίσει τις Περιοδικές ∆ηλώσεις ΦΠΑ στο αρµόδιο
Τµήµα του ∆ήµου προκείµενου να ελεγχθούν.
Οι οφειλές του ισχύουν κανονικά ως έχουν.
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ΘΕΜΑ 8. Την αίτηση - ένσταση του κ. Ζαφείρη Γεωργίου, µε την οποία µας ζητάει
την µείωση της συνολικής του οφειλής 26.363,05€ που έχουν βεβαιωθεί στον ∆ήµο
µας και αφορούν Μισθώµατα ∆ηµοτικού Καταστήµατος του περιπτέρου στην Τ.Κ.
Ξουριχτίου.

Το συγκεκριµένο κατάστηµα λειτούργησε συγκεκριµένο χρονικό

διάστηµα κατά την περίοδο λειτουργίας του Θεάτρου, µετά την κατολίσθηση η οποία
συνέβη στην περιοχή του Θεάτρου, ήταν αδύνατη η πρόσβαση προς αυτό και µε την
διακοπή της λειτουργίας του υπέστην ολοκληρωτική καταστροφή και διακοπή της
λειτουργίας του καταστήµατος.
Επίσης, παρέδωσε το κατάστηµα µε επενδύσεις τουλάχιστον 10.000,00€ (ξύλινο
πάτωµα, επένδυση µε πέτρα περίφραξης) και ζητάει να µειωθεί το ποσό οφειλής του
κατά ποσοστό 50%.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να ζητήσει την γνωµοδότηση
από τον ∆ικηγόρο του ∆ήµου και την αναβολή του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9. Την αίτηση - ένσταση της κ. Μάντικα Φιλίτσας, µε την οποία µας ζητάει την
διαγραφή ποσού 30,00€ που βεβαιώθηκε µε τους ΧΚ 461/2014, 462/2014 και
475/2014 και αφορά Τέλος ∆ιαφήµισης ετών 2001-2012-2013, για τον λόγο ότι η
πινακίδα είναι τοποθετηµένη σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε την διαγράφη ποσού 30,00€.
ΘΕΜΑ 10. Την αίτηση - ένσταση του κ. Πατρώνη Ιωάννη του Αποστόλου µε την
οποία ζητάει την διαγραφή ποσού 600,02€ που αφορά Ύδρευσης (καταναλώσεις και
Πάγιο) από το 2005 µέχρι και σήµερα και που έχει βεβαιωθεί µε τους ΧΚ 86,2006,
87/2006, 90/2006, 103/2008, 106/2005, 108/2005, 126/2005, 128/2005, 143/2007,
165/2009, 207/2009, 209/2009, 213/2010, 242/2010, 411/2011, 419/2012, 425/2012,
443/2013, 451/2013,457/2014 και 485/2014, για το λόγο ότι το υδρόµετρο µε αριθµό
1372 του υπόχρεου Νάνου Κων/νου του Νικολάου που βρίσκεται στην Τ.Κ.
Ξουριχτίου έχει διακοπή από το έτος 2005.
Η Επιτροπή αφού είδε την έκθεση ελέγχου της τµήµατος της ύδρευσης και µετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίσει την διαγραφή ποσού 600,02€.
ΘΕΜΑ 11.Την αίτηση - ένσταση του κ. Γάκη -Βλάχου Γεωργίου του Αθανασίου µε
την οποία ζητάει τη διαγραφή ποσού 230,98€ που αφόρα καταναλώσεις και πάγιο
οικίας και που έχει βεβαιωθεί µε τους ΧΚ 249/2010, 263/2009, 270/2007, 299/2008,
301/1998, 319/1997, 326/1997, 409/2011, 423/2012, 453/2013 και 482/2014, για τον
λόγο ότι η οικία έχει προβεί στην διακοπή της υδροδότησης εδώ και αρκετά χρόνια
διότι δεν κατοικείται και είναι ερειπωµένη.
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να γίνει αυτοψία από τους
υδραυλικούς της Υπηρεσίας Ύδρευσης και εφόσον διαπιστωθεί ότι όντως έχει γίνει
διακοπή του υπ’ αριθµ. Υδροµετρητή Γ.56696 να γίνει η διαγραφή του ποσού
230,98€, σε διαφορετική περίπτωση η χρέωση ισχύει κανονικά µε τις νόµιµες
προσαυξήσεις.
ΘΕΜΑ 12. Την αίτηση - ένσταση του κ. Κρινάκη Παναγιώτη του Κων/νου, µε την
οποία ζητάει την διαγραφή ποσού 44,67€ που αφόρα Τέλος ∆ιαφήµισης και που έχει
βεβαιωθεί µε τους ΧΚ 94/2000, 461/2014, 462/2014 και 475/2014 για τον λόγο ότι
ποτέ δεν είχε διαφηµιστική πινακίδα σε δηµόσιο χώρο.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε την διαγραφή του ποσού
44,67€.
ΘΕΜΑ 13. Την αίτηση - ένσταση του κ. Λαµπαδάρη Νικόλαου του Κων/νου, µε την
οποία ζητάει την διαγραφή ποσού 30,00€ που αφορά Τέλος ∆ιαφήµισης και που έχει
βεβαιωθεί µε τους ΧΚ 461/2014, 462/2014 και 475/2014 διότι η πινακίδα που
υπάρχει είναι τοποθετηµένη σε οικόπεδο της ιδιοκτησίας του.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε την διαγραφή του ποσού
30,00€.
ΘΕΜΑ 14. Την αίτηση - ένσταση του κ. Καναρά Απόστολου του Ιωάννη, µε την
οποία ζητάει την διαγραφή 574,17€ που αφορά Προστίµων επί του Τέλους
Παρεπιδηµούντων, για τα έτη 2005, 2006, 2007 και 2008 που βεβαιώθηκαν µε του
ΧΚ 219/2010 και 224/2010 για τον λόγο ότι ποτέ δεν είχε ενηµερωθεί από το αρµόδιο
τµήµα του ∆ήµου.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι για τα έτη 2005,2006,2007
και 2008 να προσκοµίσει τις Περιοδικές ∆ηλώσεις ΦΠΑ στο αρµόδιο Τµήµα του
∆ήµου προκείµενου να ελεγχθούν.
ΘΕΜΑ 15. Την αίτηση - ένσταση του κ. Καναρά Αποστόλου του Ιωάννη, µε την
οποία ζητάει την επανεξέταση των χρεώσεων του υπόχρεου Καναρά Νικολάου του
Ιωάννη (ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή), συνολικού ποσού 2.495,14€ χωρίς τις
νόµιµες προσαυξήσεις από το 2004 µέχρι και σήµερα.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι οι χρεώσεις ισχύουν
κανονικά µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.
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ΘΕΜΑ 16. Την αίτηση - ένσταση του κ. Καναρά Αποστόλου του Ιωάννη, µε την
οποία ζητάει την επανεξέταση των χρεώσεων του υπόχρεου Καναρά Ιωάννη του
Αποστόλου (ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή), συνολικού ποσού 1.241,74€ χωρίς τις
νόµιµες προσαυξήσεις από το 2004 µέχρι και σήµερα.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι οι χρεώσεις ισχύουν
κανονικά µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.
ΘΕΜΑ 17. Την αίτηση - ένσταση του κ. Γαβριήλ Ευστράτιου του Γαβριήλ, µε την
οποία ζητάει την µείωση λογαριασµών ύδρευσης συνολικού ποσού 1.002,40€ από το
2010 µέχρι και 2014, για τον λόγο ότι η χρέωση στην οικία του γίνεται µε
επαγγελµατικό τιµολόγιο και επισυνάπτει το υπ’ αριθµ. 14401/21-10-2009 συµβόλαιο
αγοράς του ακίνητου.
Η

Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι οι χρεώσεις ισχύουν

κανονικά, µε τις νόµιµες προσαυξήσεις για τον λόγο ότι το αρµόδιο Τµήµα δεν
ενηµερώθηκε για την αλλαγή του ιδιοκτήτη του συγκεκριµένου ακίνητου που
λειτουργούσε ως κατάστηµα στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου. Από την ηµέρα
που προσκοµίσθηκε η αίτηση µαζί µε το συµβόλαιο αγοράς του ακινήτου από τον κ.
Γαβριήλ Ευστράτιο, η Υπηρεσία έχει ήδη προβεί στην αλλαγή του τιµολογίου από
επαγγελµατική χρήση σε οικιακή χρήση.
ΘΕΜΑ 18.Την αίτηση - ένσταση της κ. Μπάλµπι Μαρίας - Τερέζας, µε την οποία
ζητάει την διαγραφή ποσού 249,71€ που βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 457/2014 και αφορά
την θερινή κατανάλωση από 01/06/2013 έως 30/09/2013, για τον λόγο ότι της
χρεώθηκαν επιπλέον κυβικά. Η κ. Μπάλµπι Μαρία - Τερέζα έχει καταβάλει στο
Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 34,41€ που αντίστοιχη στην πραγµατική κατανάλωση
για την ανωτέρω περίοδο.
Η Επιτροπή µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι πράγµατι η
ένδειξη ήταν λανθασµένη και της χρεώθηκαν επιπλέον κυβικά και αποφασίζει την
διαγραφή του ποσού των 249,71€.
ΘΕΜΑ 19. Την αίτηση - ένσταση της κ. Ρηγάκη Ανδρονίκης του Μιχαήλ, µε την
οποία ζητάει να γίνει διαγραφή τελών ύδρευσης από την ίδια και την επαναβεβαίωση
στην αρχική καρτέλα του πατέρας της λόγω υπηρεσιακού λάθους.
Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή του θέµατος λόγου έλλειψης στοιχείων, για
επόµενη συνεδρίαση.
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ΘΕΜΑ 20. Την αίτηση - ένσταση της κ. Ρούσσα Άννας - Μαρίας, µε την οποία ζητάει
την µεταφορά ποσού 810,73€ µε τις νόµιµες προσαυξήσεις λογαριασµών ύδρευσης
από το 2010 µέχρι 2013, του υπόχρεου Ρούσσα Μιχαήλ (ο οποίος δεν βρίσκεται εν
ζωή) στον κ. Ρούσσα Αντώνιο, διότι υδροδοτούσε την οικία του από την δικής της
παροχή.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι ή οφειλή ισχύει κανονικά
µε τις νόµιµες προσαυξήσεις και ότι πρέπει να εξοφληθεί από τους νόµιµους
κληρονόµους.
Και από το αρµόδιο τµήµα να γίνει η αλλαγή στοιχειών του υπόχρεου του
υδροµετρητή στην ίδια.
ΘΕΜΑ 21. Την αίτηση - ένσταση του κ. Πετράκου Γεωργίου, µε την οποία ζητάει
µείωση των ποσών 237,85€ που αφορά κατανάλωση Ύδρευσης 2η Περίοδος
Ζαγοράς που βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 254/2010 και ποσού 1.266,75€ που αφορά
κατανάλωση Ύδρευσης 2η Περίοδος Ζαγοράς που βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 420/2012
για τον λόγο ότι τους θεωρεί υπερβολικούς σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, την καρτέλα
του καταναλωτή, την έκθεση από την υπηρεσία ότι λόγω βλάβης υπήρχε διαρροή,
αποφάσισε η χρέωση να γίνει σύµφωνα µε τον Μέσο Όρο των τελευταίων τριών
ετών.
ΘΕΜΑ 22. Την αίτηση - ένσταση του κ. Σγούρα Νικόλαο του Ιωάννη, µε την οποία
ζητάει την διαγραφή ποσού 368,01€ µε τις νόµιµες προσαύξησης και αφορά
καταναλώσεις Ύδρευσης και Πάγιο από το 2010 µέχρι και σήµερα, για τον λόγο ότι
το υπ’ αριθµ. ΑΟΟ∆69685 ανήκει σε οικία όχι ιδιοκτησίας του, επισυνάπτει και
αντίγραφο ∆ήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. από το όποιο προκύπτει ότι δεν έχει στην κατοχή του
οικία στην ∆ηµοτική Ενότητα Ζαγοράς.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά
αποφάσισε την διαγραφή του ποσού 368,01€ µε τις νόµιµες προσαυξήσεις και την
επαναβεβαίωση της οφειλής στην ιδιοκτήτρια της οικίας και την ενηµέρωσης της από
το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 23. Την αίτηση - ένσταση της κ. Κουλουρίδα Βασιλικής του Χρήστου, µε την
οποία ζητάει την διαγραφή Τελών Άρδευσης από το 2008 µέχρι και σήµερα για τον
λόγο ότι το οικόπεδο που αγόρασε από τον κ. Πάντο Ευαγγ. Νίκου µε το υπ’ αριθµ.

ΑΔΑ: 76ΗΤΩΡΚ-ΡΧΧ
3139/23-5-2008

συµβόλαιο,

κατασκευάστηκαν

δυο

κατοικίες

και

ουδέποτε

χρησιµοποιήθηκε άρδευση.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά
αποφάσισε την διαγραφή των τελών άρδευσης από το 2008 µέχρι και σήµερα.
ΘΕΜΑ 24.Την αίτηση - ένσταση του κ. Καπετανάκη Αριστείδη, µε την οποία ζητάει
την διαγραφή ποσού 187,07€ που αφορά κατανάλωση ύδρευσης από 1/6/2012 έως
30/9/2012 και που βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 443/2013 το οποίο θεωρεί ότι υπερβολικό
σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την καρτέλα
του υπόχρεου αποφάσισε ότι η χρέωση

ισχύει κανονικά µε τις νόµιµες

προσαυξήσεις.
ΘΕΜΑ 25. Την αίτηση - ένσταση της κ. Πάττα Αικατερίνης συζ. Στεφάνου, µε την
οποία ζητάει την διαγραφή τελών άρδευσης ποσού 12,00€ που βεβαιώθηκε µε τον
ΧΚ 515/2014, για τον λόγο ότι το κτήµα της δεν καλλιεργείται λόγω κτηµατικών
διαφορών µε όµορο ιδιοκτήτη.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι δεν µπορεί να διαγράψει
το Τέλος Άρδευσης για τον λόγο ότι επιβλήθηκε µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και αφορά Πάγια Χρέωση και εφόσον δεν καλλιεργείται να µας
προσκοµίσει το έντυπο Ε9, όπου αναφέρεται εάν είναι καλλιεργήσιµο ή αρδευόµενο.
ΘΕΜΑ 26. Την αίτηση - ένσταση του κ. Λιάτσικου ∆ηµητρίου του Κων/νου, µε την
οποία ζητάει την διαγραφή ποσού 100,00€ που αφορά κατανάλωση Ύδρευσης από
01/6/2013 έως 30/9/2013 και βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 469/2013, για τον λόγω ότι το
θεώρει υπερβολικό σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη.
Το σύνολο της οφειλής για την συγκεκριµένη περίοδο ήταν 145,15 €, ο ίδιος
κατάβαλε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό 45,15€.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη του την καρτέλα
του καταναλωτή αποφάσισε έκπτωση 30% στο συγκεκριµένο ποσό (δηλαδή 100,00 30%= 70,00€)
Ο κ. Λιάτσικος ∆ηµήτριος θα καταβάλει στο Ταµείο του ∆ήµο µας το ποσό των
70,00€ µαζί µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.
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ΘΕΜΑ 27. Την αίτηση -ένσταση του κ. Πιτιλάκη Κυριαζή, µε την οποία µας ζητάει
µείωση λογαριασµού Ύδρευσης για την περίοδο από 01/6/2014 έως 30/9/2014,
ποσού 147,79€ που βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 561/2014.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την καρτέλα του
καταναλωτή, την έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας Ύδρευσης, αποφάσισε ότι η οφειλή
ισχύει κανονικά.
ΘΕΜΑ 28. Την αίτηση - ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ Γ. ΡΗΓΑΚΗ ΟΕ, µε την οποία
ζητάει την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσού 428,61€ που αφορά
καταναλώσεις και παγία του υπ’ αριθµ. 27601 υδροµέτρου για τα τελευταία δέκα (10)
χρόνια.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε την έκθεση ελέγχου του
υδροµετρητή, σύµφωνα µε την οποία, το υδρόµετρο δεν ήταν ποτέ συνδεµένο στο
δίκτυο ύδρευσης εδώ και δέκα (10) χρόνια περίπου λόγω της διάνοιξης του δρόµου,
αποφάσισε την επιστροφή του ποσού 428,61€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα µετά
την λήξη της ρύθµισης στην οποία έχει υπαχθεί.
ΘΕΜΑ 29. Την αίτηση - ένσταση του κ. Αγγελόπουλου Ευάγγελου του Χρήστου, µε
την οποία ζητάει την διαγραφή ποσού 325,09€ που αφορά κατανάλωση ύδρευσης
από 1/10/2010 έως 30/9/2011 και βεβαιώθηκε µε τον ΧΚ 419/2012, για τον λόγω ότι
η οικία του την συγκεκριµένη περίοδο δεν κατοικούνταν.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την καρτέλα του
καταναλωτή αποφάσισε ότι η οφειλή ισχύει κανονικά µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.
ΘΕΜΑ 30. Την αίτηση - ένσταση της Ξενοδοχειακής - Ταξιδιωτικής - Τουριστικής
Εταιρείας ΕΠΕ, µε την οποία ζητάει να µην βεβαιωθούν τα Τέλη Παρεπιδηµούντων
που οφείλει για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 και 2013.
Ο ίδιος στην συνεχεία µε την υπ’ αριθµ. 1087/6-2-2015 επιστολή του µας γνώρισε ότι
δε µπορεί να παραβρεθεί στην συνεδρίαση της Επιτροπής ο πληρεξούσιος
δικηγόρος και ζήτησε την αναβολή του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση και να
ειδοποιηθεί προ οκταηµέρου ή Εταιρεία για να παραστεί.
ΘΕΜΑ 31 . Την αίτηση - ένσταση του κ. Ντελή ∆ηµητρίου του Περικλή, µε την οποία
ζητάει την διαγραφή ποσού 30,00€ που αφορά Τέλος ∆ιαφήµισης ετών 2011, 2012
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και 2013 που βεβαιώθηκε µε τους ΧΚ 461/2014, 462/,2014 και 475/2014 για τον λόγο
ότι η πινακίδα βρίσκεται σε οικόπεδο της ιδιοκτησίας του.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τα δικαιολογητικά
αποφάσισε την αναβολή του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση και την αποστολή
εγγράφου στον ενδιαφερόµενο για να µας γνωστοποιήσει εάν λειτουργούν ή όχι οι
ενοικιαζόµενες κατοικίες στον οικισµό Νταµούχαρη της ∆. Ε. Μουρεσίου.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Η Γραµµατέας

****************************
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας, κ. Μπρίζης Θεόδωρος, ζήτησε
διευκρινήσεις σχετικά µε τα υπ’ αριθµ. 15, 16 & 17 θέµατα της Επιτροπής.
Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, κ. Σαµαρά Μαρία, ζήτησε διευκρινήσεις
σχετικά µε το 1ο& το 30ο θέµα της Επιτροπής.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ.
Μούρεσι, κ. Μαµούρης Ευάγγελος, ζήτησαν διευκρινήσεις σχετικά µε το 20ο θέµα της
Επιτροπής.
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία
προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.
Υπέρ της έγκρισης των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών
του ∆ήµου (σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1078/06-02-2015 Πρακτικό της
ανωτέρω επιτροπής), ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι:
Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος
Απόστολος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, ο Αντιδήµαρχος κ.
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος,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,κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, κ. Τσελεπής
Απόστολος, κ.

Σαµαρά Μαρία, κ. Λάσκος Κων/νος,κ. Κατσιφός Απόστολος, κ.

Ευαγγέλου Νικόλαος και ο Αντιπρόεδρος κ. Καµπούρης Νικόλαος.
Ο δηµοτικός σύµβουλος, κ. Μπρίζης Θεόδωρος, δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ της
έγκρισης του εν λόγω πρακτικού, µε εξαίρεση τα µε αριθµούς 15 και 16 θέµατα
αυτού, τα οποία και δεν εγκρίνει.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :
•

Το υπ’αριθµ. πρωτ. 1078/06-02-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών ∆ιαφορών του ∆ήµου

•

Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας
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•

Τις διάφορες τοποθετήσεις

•

και µετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει οµόφωνα τα πρακτικά της 1ης/2015 Τακτικής Συνεδρίασης (αριθµ.
πρωτ.1078/06-02-2015) της Επιτροπής Φορολογικών ∆ιαφορών & Αµφισβητήσεων
δια Συµβιβασµού του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, όσον αφορά τα θέµατα µε
αριθµούς 1 έως και 14, 17 έως και 31.
2. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τα πρακτικά της 1ης/2015 Τακτικής Συνεδρίασης
(αριθµ.

πρωτ.1078/06-02-2015)

της

Επιτροπής

Φορολογικών

∆ιαφορών

&

Αµφισβητήσεων δια Συµβιβασµού του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, όσον αφορά τα
µε αριθµούς 15 και 16 θέµατα.
3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στα Γραφεία Προσόδων και το Λογιστήριο του
∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 47/2015.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως
εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ζαγορά,11.03.2015
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

