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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 29.04.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 5η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 60η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 29.04.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :4246/11-05-2020 

Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή τελών κοινοχρήστων χώρων για τις 

επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, 

λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 και δεν 

κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, για το διάστημα που 

ισχύουν οι περιορισμοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του 

άρθρου 37 (Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης) της ΠΝΠ 68/20-03-2020. 

 

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  
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13.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

14.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

15.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

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 : 3700/24-04-2020 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. 
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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  

  Από το πρακτικό της 5ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 29η Απριλίου  2020, ημέρα Τετάρτη  

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

ΘΕΜΑ : 5ο  

Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή τελών κοινοχρήστων χώρων για τις 

επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω 

των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 και δεν κάνουν 

χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, για το διάστημα που ισχύουν οι 

περιορισμοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 37 

(Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) της ΠΝΠ 

68/20-03-2020. 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος τη με αριθμό 59/2020 απόφαση - 

εισήγηση της Ο.Ε. (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης), με ΑΔΑ : ΨΕ27ΩΡΚ-Α6Υ, η οποία έχει ως  παρακάτω : 

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

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ   

Δ)νση: Τσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. 

Tηλ.  24263-50208 

FAX 24260 - 49793 

ΤΚ 37012 

Email : dzagmour@gmail.com                                             

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 08ης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την απαλλαγή τελών κοινοχρήστων χώρων για τις 

επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω 

των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊου CONID 19 και δεν κάνουν 

χρήση παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου. 

   Στη Ζαγορά, σήμερα, 28η  του μηνός Απριλίου 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε  

Ζαγορά, 28.04.2020 
Αριθ.Αποφ  59/2020 

Αρ. Πρωτ. : 3784 
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δημόσια συνεδρίαση,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου,   

ύστερα από την 3662/24-04-2020  πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα 

με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου  σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν 

παρόντα  τα επτά (7)  μέλη, ήτοι : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ                           

1.  ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                 

2. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                    

3. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ        

5. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                           

6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

7. ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

             Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ  Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής 

και διάδοσης του covid-19 [άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 τεύχος Α΄ 11-03-2020]  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το θέμα κατέθεσε εισήγηση 

της Οικονομικής Υπηρεσίας : 

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

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                     Τσαγκαράδα,  24.04.2020 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                  Αριθμ. Πρωτ. :   3684 

Ταχ. Δ/νση     : Τσαγκαράδα Πηλίου  

Ταχ. Κωδ.      : 370 12      

Πληροφορίες : Γιοβάνη Αικατερίνη                               

Τηλέφωνο      : 2426.350.218 

Fax                 : 2426.0.49793 

E-mail            : giovanik.dim.z.m@gmail.com  

                                                              

                                                               ΠΡΟΣ :       Τον κ. Πρόεδρο  

                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής    

 Ζαγορά                                   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την απαλλαγή τελών κοινοχρήστων χώρων για τις 

επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω 

mailto:giovanik.dim.z.m@gmail.com
ΑΔΑ: 6ΜΠΔΩΡΚ-6ΛΟ



[5] 

των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊου CONID 19 και δεν κάνουν 

χρήση παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου. 

           Με την από 20-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α΄/20-03-2020), πρέπει άμεσα να 

ληφθούν μέτρα για την οικονομική «ανακούφιση» των καταστημάτων και 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, οι οποίες διέκοψαν ή 

περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργίας τους, λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης 

του κορωνοιού COVID19.  

        Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 8 της ΠΝΠ με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου οι επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία 

τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν 

κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του 

από 24-9/20-10-1958 β.δ (Α΄171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα 

τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.  

         Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης την απαλλαγή των τελών 

κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία 

τους, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

 Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος 

απαλλαγής θα δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις, η  

απαλλαγή των τελών θα ισχύσει από 20/3/2020 σύμφωνα με την ΠΝΠ.  

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Τμήματος Οικονομικών  Υπηρεσιών  

Αικατερίνη Γιοβάνη   

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

 Το λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κα Σαμαρά Μαρία, αναφέροντας :  

«Πρωτοφανείς για τα μεταπολεμικά χρόνια είναι οι καταστάσεις που ζουν οι Έλληνες 

αλλά και όλος ο πλανήτης. Δεδομένων των δύσκολων όσο και ιδιαίτερα εύθραυστων 

κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, η δημοτική μας 

παράταξη «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ανταποκρινόμενη στη ευθύνη του θεσμικού της 

ρόλου ως μείζονα αντιπολίτευση Ζαγοράς - Μουρεσίου προτείνει μια συγκεκριμένη 

δέσμη προτάσεων για τη διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης των επαγγελματιών 

στο δήμο μας. 

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να σχεδιάσει ειδικές παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις 

και τα καταστήματα (τουρισμού και άλλες) που πλήττονται από τα έκτακτα 

απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού (COVID 19) και να υλοποιήσει μέτρα οικονομικής 

ανακούφισης αυτών.  

  

Η δημοτική παράταξη «Κίνηση Ενότητας» της μείζονος μειοψηφίας προτείνει 
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διευκόλυνση σε επίπεδο δημοτικών τελών για τους επαγγελματίες και τους 

εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία και  παράταση πληρωμής των 

πάσης φύσεως ρυθμίσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έως την ομαλοποίηση της 

κατάστασης.  

Οι προτάσεις μας είναι οι εξής :  

α) απαλλαγή καταβολής δημοτικών τελών έως τέλος του έτους, 

β) παράταση μέχρι και την 31/8/2020 των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων 

οφειλών των επιχειρήσεων, που λήγουν ή έληξαν στο χρονικό διάστημα 11/3/2020-

30/4/2020,  

γ) παράταση προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρύθμισης ή διευκόλυνσης, που 

εμπίπτουν στο ίδιο χρονικό διάστημα,  

δ) αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 11/3/2020 οφειλών 

μέχρι και την 31/8/2020 και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις». 

Η κα Σαμαρά, συνέχισε την τοποθέτηση της για το θέμα του τίτλου της 

απόφασης, αναφέροντας : 

«Συμφωνούμε με τη λήψη της ανωτέρω απόφασης πως πρέπει άμεσα να ληφθούν 

μέτρα για την οικονομική «ανακούφιση» των καταστημάτων και των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, οι οποίες διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη 

λειτουργίας τους, λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοιού COVID19 

για χρονικό διάστημα μέχρι τέλος του έτους 2020». 

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος και Δήμαρχος του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και ανέφερε 

ότι, στην παρούσα φάση θα προχωρήσουμε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το 

νόμο σχετικά με τα περί διακοπής της λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατόπιν θα 

επανεξεταστεί η κατάσταση και τα επί μέρους μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.  

Η Ο.Ε.  αφού έλαβε υπόψη του   

 την εισήγηση του προέδρου,  

 το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την οικονομική 

«ανακούφιση» των καταστημάτων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

Δήμο μας, οι οποίες διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργίας τους, λόγω 

των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοιού COVID19.  

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις  επιχειρήσεις που διακόπτουν ή 

περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου 

κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ 

(Α΄171), την απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που 

ισχύουν οι περιορισμοί. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
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διαστήματος απαλλαγής θα δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές 

απαιτήσεις , η  απαλλαγή των τελών θα ισχύσει από 20/3/2020 σύμφωνα με την ΠΝΠ.  

Θετική ψήφο για τα μέλη  της επιτροπής κα Σαμαρά Μαρία και κο Βαρελόπουλο 

Ιωάννη  σύμφωνα με την τοποθέτηση τους κατά την συζήτηση του θέματος, που 

συμφωνούν με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας αλλά δεν την θεωρούν 

βέλτιστη. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα μέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

& 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 

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

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

δήλωσε τα παρακάτω : 

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

Θέμα 5ον 

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή τελών κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις 

που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων 

αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID 19 και δεν κάνουν χρήση 

παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου. 

 Συμφωνούμε και ψηφίζουμε θετικά  τη λήψη της ανωτέρω απόφασης διότι πρέπει 

άμεσα να ληφθούν μέτρα για την οικονομική «ανακούφιση» των καταστημάτων και των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, οι οποίες διέκοψαν ή περιόρισαν 

υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του 

κορωνοιού COVID19 και προτείνουμε την ισχύ της για χρονικό διάστημα μέχρι τέλος 

του έτους 2020. 

Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε για ακόμη μια φορά πως και οι δυο δράσεις 

δεν είναι αρκετές από μόνες τους  διότι η πανδημία έχει βάλει  «λουκέτο» στις 

τουριστικές μονάδες (τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι καφετέριες, χώροι 

εστίασης) και είναι άγνωστο, πότε θα ανοίξουν ξανά και πόσες από αυτές θα 

καταφέρουν να λειτουργήσουν, ενώ το κύριο ζητούμενο είναι η δυνατότητα έλευσης 

ξένων και Ελλήνων επισκεπτών στη περιοχή μας.  

Το πλήγμα από την πανδημία αναμένεται να είναι μεγάλο ενώ θέσεις εργασίας 

θα χαθούν, επιχειρήσεις μπορεί να κλείσουν οριστικά και οι επαγγελματίες θα βρεθούν 

σε τραγική θέση. 
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Η απώλεια των τουριστικών εισροών θα επιδράσει γενικότερα στην οικονομική 

και κοινωνική συνοχή του τόπου μας. 

Για να προλάβουμε δυσμενείς καταστάσεις, η Δημοτική Αρχή όφειλε να είχε 

αντιδράσει ‘χθες’ και να είχε προχωρήσει σε δράσεις που θα κρατούσαν άμυνες για 

τον τουρισμό. 

Αντί για την εσωστρέφεια και την ακινησία θα έπρεπε να είχε κινηθεί με 

δυναμισμό, προγραμματισμό και εξωστρέφεια στην προβολή της περιοχής μας.  

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

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, δήλωσε ότι η παράταξή του συμφωνεί  με το συγκεκριμένο θέμα. 

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

Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το σώμα σε 

ονομαστική ψηφοφορία, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την εισήγηση - 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία και αποτελεί την μοναδική πρόταση 

που κατατέθηκε για το θέμα στο σώμα. 

Υπέρ της 59/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν όλοι οι 

παρόντες  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, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σαμαρά Μαρία, 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. 

Επίσης υπέρ της 59/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν 

(εκφράζοντας γνώμη) όλοι οι  Πρόεδροι Κοινοτήτων, ήτοι : 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ζαγοράς κ. Σπανός Δημήτριος, ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας Πουρίου κ. Δελεντζές Ιωάννης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μακρυράχης 

κ. Καμβρογιάννης Χρήστος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανηλίου κ. Μαργαρίτης 

Στέφανος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος, 

ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κισσού κ. Παπαγεωργίου Ιωάννης, ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας Μούρεσι κ. Μαμούρης Ευάγγελος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Τσαγκαράδας κ. Νάνος Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ξορυχτίου κ. 

Τσιρογιάννης Νεκτάριος. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Την με αριθμό 59/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου (ΑΔΑ:ΨΕ27ΩΡΚ-Α6Υ),  

 την από 20-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α΄/20-03-2020),(άρθρο 37 παρ. 8) 

 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 ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Την απαλλαγή, σύμφωνα με την 59/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου (ΑΔΑ: ΨΕ27ΩΡΚ-Α6Υ),  από τα αναλογούντα τέλη κοινοχρήστων χώρων για το 

χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, για τις  επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά 

τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 

13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ (Α΄171).  

Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής θα 

δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις και  η  απαλλαγή των τελών 

θα ισχύσει από 20/3/2020 σύμφωνα με την ΠΝΠ.  

Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

Mε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 

του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2020.  

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 11.05.2020 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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