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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
 
                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 19.02.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 3η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 22η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 19.02.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :2224/11-03-2020 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12807/09-12-2019 

αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαγοράς «Γιάνης Κορδάτος». 

 

Δήμαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος  

Αντιπρόεδρος : Λάσκος Κωνσταντίνος  

Γραμματέας: Μούτος Ιωάννης  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

3.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

5.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

6.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

8.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

9.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

10.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

11.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

12.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

13.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

14.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

16. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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2.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ   

4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

7.ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

8.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

9.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

Κανείς  

 Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 1331/14-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του  

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

3852/2010.  

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην 

συνεδρίαση. 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάσκος Κωνσταντίνος 

προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος προσήλθε κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μακρυράχης κ. Καμβρογιάννης Χρήστος 

προσήλθε μετά την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, κατά την 

διάρκεια της ενημέρωσης από τον κ. Δήμαρχο. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος προσήλθε μετά την 

συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, κατά την διάρκεια της ενημέρωσης 

από τον κ. Δήμαρχο. 

Το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε μετά την 

συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 3ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 19η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για τη τήρηση των πρακτικών.  

ΘΕΜΑ : 14ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12807/09-12-2019 αιτήσεως 

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαγοράς «Γιάνης Κορδάτος». 

 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12807/09-12-

2019 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαγοράς «Γιάνης Κορδάτος», στην οποία 

αναφέρονται τα παρακάτω : 

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

ΑΙΤΗΣΗ  

Του εδρεύοντος στη Ζαγορά Μαγνησίας σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ», που νόμιμα εκπροσωπείται από την 

πρόεδρο κ. Μυρτώ Παπαδημητρίου 

ΠΡΟΣ : 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγοράς  

          Όπως γνωρίζετε ο σύλλογός μας στηριζόμενος στην εθελοντική δράση των 

μελών του αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ταυτότητας του τόπου μας καθώς και στη 

βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών και άλλων 

θεμελιωδών αναγκών της κοινωνίας μας. 

          Πολλές από τις δράσεις μας πραγματοποιήθηκαν κάτω από την αρωγή και 

συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής με υλικοτεχνικά μέσα και χρήματα που 

διατέθηκαν για το σκοπό αυτό. 

         Με την παρούσα αίτησή μας ζητούμε ο Δήμος να παραμείνει αρωγός για την 

επίτευξη του σκοπού και την παραγωγική λειτουργία του Συλλόγου μας. Συγκεκριμένα 

αιτούμαστε την άμεση οικονομική στήριξη του για το έργο της κατασκευής της σκεπής 

του κτηρίου που μας έχει παραχωρηθεί και στο οποίο υλοποιούνται πολλές από τις 

δράσεις μας (λειτουργία τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακού χορού, πολιτιστικές 

εκδηλώσεις κ.α.). 

          Επίσης επανερχόμαστε σ’ ένα προηγούμενο αίτημά μας και ζητούμε από τη 

Δημοτική Αρχή να προβεί στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του 

αναφερόμενου κτηρίου έτσι ώστε να επέλθει διαχωρισμός του προαύλειου έμπροσθεν 

αυτού και του υφιστάμενου parking/παιδικής χαράς. Η εν λόγω διαμόρφωση χρήζει 

άμεσων ενεργειών καθώς καθημερινά επισκέπτονται τον αναφερόμενο πολυχώρο 

μεγάλος αριθμός ατόμων - κυρίως παιδιών - για να παρακολουθήσουν τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται και για την ασφάλειά τους δεν θα πρέπει να 

διέρχονται από το χώρο στάθμευσης των οχημάτων. Περαιτέρω παρακαλούμε όπως 
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προβείτε στην απομάκρυνση ή στην συντήρηση - αντικατάσταση εξοπλισμού της 

παιδικής χαράς, η οποία είναι πλέον ακατάλληλη για χρήση. 

           Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 

                                                                                             Ζαγορά 30 Νοεμβρίου 2019 

Για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζαγοράς ΓΙΑΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

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

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ζαγοράς, κ. Σπανός Δημήτριος, ενημέρωσε το 

σώμα ότι η διαμόρφωση και ο διαχωρισμός του συγκεκριμένου χώρου έχει ήδη 

ολοκληρωθεί. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι όσον αφορά το πρώτο 

σκέλος της αιτήσεως, θα προχωρήσει ο Δήμος στην επισκευή της στέγης του 

συγκεκριμένου χώρου όπου στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζαγοράς ‘ΓΙΑΝΗΣ 

ΚΟΡΔΑΤΟΣ». Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της αιτήσεως, έχει γίνει ήδη η 

διαμόρφωση και ο διαχωρισμός του συγκεκριμένου χώρου, σύμφωνα με την 

ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ζαγοράς κ. Σπανό Δημήτριο, κι ως εκ 

τούτου το συγκεκριμένο σκέλος της αίτησης έχει ικανοποιηθεί. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος, πρότεινε  να συνδράμει ο Δήμος οικονομικά προς τον Σύλλογο 

με το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ. 

Στην συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία, 

προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος. 

Υπέρ της πρότασης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν όλοι 

οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, ο 

Αντιδήμαρχος κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Γεωργίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Αλτίνης Ανέστης, ο Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Μούτος Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσιφός Απόστολος, κ. Σκόρρας Λάζαρος, ο Αντιπρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 

Βαρελόπουλος Ιωάννης, κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη, κ. Νάσιος 

Επαμεινώνδας, κ. Καλαφάτης Αριστείδης, κ. Βαρσαμή Κωνσταντινιά, κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12807/09-12-2019 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Ζαγοράς «ΓΙΑΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ» 
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 Την ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ζαγοράς κ. Σπανό Δημήτριο 

 Την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  

 Τις διάφορες τοποθετήσεις  

 Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας  

 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της αιτήσεως, θα προχωρήσει ο Δήμος στην 

επισκευή της στέγης του συγκεκριμένου χώρου όπου στεγάζεται ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος Ζαγοράς ‘ΓΙΑΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ», όπως αυτό ζητείται με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 12807/09-12-2019 αίτηση του Συλλόγου. 

  Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της αιτήσεως, έχει γίνει ήδη η διαμόρφωση και 

ο διαχωρισμός του συγκεκριμένου χώρου, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον 

Πρόεδρο της Κοινότητας Ζαγοράς κ. Σπανό Δημήτριο, κι ως εκ τούτου το 

συγκεκριμένο σκέλος της αίτησης έχει ικανοποιηθεί. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2020.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                             ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 11.03.2020 

                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 
                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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