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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 27.05.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 6η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 69η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27.05.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :5042/29-05-2020 

Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη των αναγκών 

τεμαχισμού ογκωδών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου από τον τεμαχιστή 

ογκωδών του πράσινου Σημείου του Δήμου Βόλου, κατόπιν του υπ΄αριθμ. 

πρωτ.26578/05-05-2020 εγγράφου του Δημάρχου Βόλου. 

 

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.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

6.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

9.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

10.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

11.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

12.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

13.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

14.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

15.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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16.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

17.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

18. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

Κανείς  

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 : 4706/22-05-2020 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 δια 

περιφοράς  συνεδρίαση. 

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς λόγω της λήψης 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, καθώς από το σύνολο των εικοσιένα 

(21) μελών, συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εικοσιένα (21) μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και οι εννέα (9) Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας 

Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία κατέθεσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail) ερωτήσεις - τοποθετήσεις επί διαφόρων θεμάτων, όπως αναλυτικά καταγράφονται 

στα πρόχειρα πρακτικά της συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για 

τη τήρηση των πρακτικών.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  
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  Από το πρακτικό της 6ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 27η Μαΐου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

έναρξης συνεδρίασης 14.00 μ.μ και ώρα λήξης συνεδρίασης 15:00 μ.μ. 

ΘΕΜΑ : 2ο  

Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού 

ογκωδών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου από τον τεμαχιστή ογκωδών του πράσινου 

Σημείου του Δήμου Βόλου, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ.26578/05-05-2020 εγγράφου 

του Δημάρχου Βόλου. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

του σώματος το  υπ΄αριθμ. πρωτ.26578/05-05-2020 έγγραφο  του Δημάρχου Βόλου, 

στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 

 

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

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                Βόλος, 5 Μαΐου 2020 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                         Αριθμ. Πρωτ. 26578 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                       
Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 
Ταχ. Κώδικας: 38221 
Πληροφορίες:  Τρ. Τριανταφυλλίδου 
Τηλ: 2421356891 
E-mail:t.triantafyllidou@volos-city.gr   
  

 
          Προς :  Πίνακας αποδεκτών   
 
                  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη των αναγκών 

τεμαχισμού ογκωδών του Δήμου σας από τον τεμαχιστή ογκωδών του πράσινου 

Σημείου του Δήμου Βόλου. 

 
Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την υλοποίηση 

της πράξης «Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου και προώθηση της 

Οικιακής Κομποστοποίησης» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του 

περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», σύμφωνα με τους 

όρους της με αρ. 074 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  Ε.Π. 
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Περιφέρειας Θεσσαλίας ( ΑΔΑ:ΨΣΜΟ7ΛΡ-4ΣΕ) με τίτλο: «Πράσινα Σημεία, Οικιακή 

Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα Διαλογής στην πηγή 

βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας» , όπως αυτή τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 Το Πράσινο Σημείο που σχεδιάζει ο Δήμος Βόλου θα δέχεται και ογκώδη 

απόβλητα σύμφωνα με την περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Επομένως ένα από τα 

κύρια υποέργα του θα είναι η προμήθεια ενός τεμαχιστή ογκωδών, όπως προβλέπεται 

στην Πρόσκληση. 

 Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες απαντήσεις – διευκρινήσεις της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, δύναται να χρηματοδοτηθεί αγορά 

τεμαχιστών από έναν Δήμο ανά Περιφερειακή Ενότητα  στο πράσινο Σημείο τους, με 

ταυτόχρονη δέσμευση εξυπηρέτησης όλων των Δήμων του Νομού. Εύλογη κρίνεται η 

επιλογή του πρωτεύοντος Δήμου, τόσο λόγω του πληθυσμιακού μεγέθους του, όσο και 

της χωροταξικής τοποθέτησής του στο νομό. Ο Δήμος που θα επιλεγεί θα δεσμευτεί για 

την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού ογκωδών και των υπολοίπων Δήμων του νομού 

με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, ενώ παράλληλα στην αίτηση 

χρηματοδότησης πρέπει να επισυναφθούν και οι αποφάσεις των λοιπών Δημοτικών 

Συμβουλίων της περιφερειακής ενότητας που θα εξυπηρετούνται από τον υπόψη 

τεμαχιστή, με τις οποίες δεσμεύονται αντίστοιχα. Οι ειδικότεροι κανόνες συνεργασίας 

των Δήμων – λειτουργίας τεμαχιστή θα αποτυπωθούν σε κατάλληλα νομικά κείμενα ( 

προγραμματική σύμβαση, κανονισμός κ.ά) άμεσα μετά την οριστικοποίησή τους. 

 Σε συνέχεια επομένως της παραπάνω οδηγίας, παρακαλούμε όπως λάβετε 

απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου με την οποία να δεσμεύεστε ότι επιθυμείτε να 

εξυπηρετείστε από τον τεμαχιστή ογκωδών του Πράσινου Σημείου του Δήμου Βόλου 

για την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού ογκωδών του Δήμου σας. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ  

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

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία δήλωσε 

τα παρακάτω:             

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

ΘΕΜΑ 2ον Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη των αναγκών 

τεμαχισμού ογκωδών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου από τον τεμαχιστή 

ογκωδών του πράσινου Σημείου του Δήμου Βόλου, κατόπιν του υπ΄αριθμ. 

πρωτ.26578/05-05-2020 εγγράφου του Δημάρχου Βόλου. 

Ζητούμε την αναβολή του θέματος και τη συζήτηση του υπό κανονικές συνθήκες 

συνεδριάσεως καθότι πρέπει να ενημερωθούμε με ακρίβεια  και  λεπτομέρεια ποια θα 
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είναι η συμμετοχή μας στο επενδυτικό σχήμα και ποιες οι υποχρεώσεις μας ως εταίροι 

του προγράμματος .Δηλαδή ποια θα είναι η συμμετοχή μας στον προϋπολογισμό του 

έργου, ποιες οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματα μας σε αυτό . 

 

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

 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, δήλωσε τα παρακάτω: 

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

Όχι, εφόσον δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα νομικά κείμενα ( κανονισμός, 

προγραμματική σύμβαση κτλ). 

 

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

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Κατσιφός Απόστολος, 

δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ. 

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία, 

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Υπέρ της λήψης απόφασης για την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού ογκωδών 

του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου από τον τεμαχιστή ογκωδών του πράσινου Σημείου 

του Δήμου Βόλου, όπως αυτό ζητείται με το υπ΄αριθμ. πρωτ.26578/05-05-2020 

έγγραφο του Δημάρχου Βόλου, ψήφισαν έντεκα (11)  Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος 

Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Σουλδάτος Απόστολος,  

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 και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Κατσιφός Απόστολος. 

Κατά της λήψης απόφασης για την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού ογκωδών 

του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου από τον τεμαχιστή ογκωδών του πράσινου Σημείου 

του Δήμου Βόλου, όπως αυτό ζητείται με το υπ΄αριθμ. πρωτ.26578/05-05-2020 

έγγραφο του Δημάρχου Βόλου, ψήφισαν δύο (2)  Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς 

Τριαντάφυλλος ( με την παρατήρηση ότι δεν ψηφίζουν εφόσον δεν συνοδεύονται με τα 

κατάλληλα νομικά κείμενα ( κανονισμός, προγραμματική σύμβαση κτλ). 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σαμαρά Μαρία, κ. Σκόρρας Λάζαρος, ο 

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ. Βαρελόπουλος Ιωάννης, κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη, κ. Νάσιος 
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Επαμεινώνδας, κ. Καλαφάτης Αριστείδης και  κ. Βαρσαμή Κωνσταντινιά ,  ζήτησαν  την 

αναβολή του θέματος και τη συζήτηση του υπό κανονικές συνθήκες συνεδριάσεως 

καθότι πρέπει να ενημερωθούν με ακρίβεια  και  λεπτομέρεια ποια θα είναι η συμμετοχή 

του Δήμου μας στο επενδυτικό σχήμα και ποιες οι υποχρεώσεις μας ως εταίροι του 

προγράμματος .Δηλαδή ποια θα είναι η συμμετοχή μας στον προϋπολογισμό του 

έργου, ποιες οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματα μας σε αυτό . 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Το υπ΄αριθμ. πρωτ.26578/05-05-2020 έγγραφο του Δημάρχου Βόλου  

 Τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 

 Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας  

 Τις διάφορες τοποθετήσεις    

 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

1.Δηλώνει την επιθυμία και την δέσμευση να εξυπηρετηθεί  ο Δήμος Ζαγοράς – 

Μουρεσίου από τον τεμαχιστή ογκωδών του πράσινου Σημείου του Δήμου Βόλου , για 

την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού ογκωδών του , όπως αυτό ζητείται με το  

υπ΄αριθμ. πρωτ.26578/05-05-2020 έγγραφο  του Δημάρχου Βόλου. 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2020.  

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 29.05.2020 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
 
 

ΑΔΑ: Ψ928ΩΡΚ-ΧΜΓ
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