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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 05.06.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 7η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 80η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 05.06.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :5811/16-06-2020 

Έκδοση ψηφίσματος με θέμα: «Άμεση λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων 

και ενοικιαζόμενων δωματίων δωδεκάμηνης λειτουργίας του Δήμου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου». 

 

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 

16.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   
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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 : 5343/04-06-2020 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 οι επικεφαλής των μειοψηφιών του Δημοτικού 

Συμβουλίου κατέθεσαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τις τοποθετήσεις τους 

επί των θεμάτων, όπως αναλυτικά καταγράφονται στα πρόχειρα πρακτικά της 

συνεδρίασης. 

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι η συνεδρίαση κρίνεται ως επείγουσα 

δεδομένης της αναγκαιότητας ρύθμισης έκτακτων υπηρεσιακών θεμάτων, στα πλαίσια 

της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί 

σε σχέση με τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων. 
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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 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

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

Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 5η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 

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

ΘΕΜΑ : 1ο  

Έκδοση ψηφίσματος με θέμα : «Άμεση λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων και 

ενοικιαζόμενων δωματίων δωδεκάμηνης λειτουργίας του Δήμου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου». 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την υπ’ αριθμ.  πρωτ. 5142/01-06-

2020 αίτηση των Δημοτικών Συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας, με θέμα : «Έκτακτη 

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, κατάθεση ψηφίσματος»,  στην οποία αναφέρονται 

τα παρακάτω : 

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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

                                                 ΖΑΓΟΡΑ 01/06/2020 Μαϊου  2020 

ΠΡΟΣ 

Τον κο Κουτσάφτη Παναγιώτη του Αποστόλου, Δήμαρχο  του Δήμου Ζαγοράς-

Μουρεσίου. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων  

ΔΙΑ 

Του κου Χιώτη Δημητρίου του Νικολάου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Π.Ε. Μαγνησίας. 

Θέμα : ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

            Κατάθεση ψηφίσματος  

Ζητούμε  να συνεδριάσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγοράς - Μουρεσίου για τα 

τουριστικά καταλύματα 

Τα πισωγυρίσματα του υπουργείου Τουρισμού έχουν εγκλωβίσει τους δεκάδες 

επαγγελματίες με τουριστικά καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια του Δήμου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου οι οποίοι, ενώ ανέμεναν ότι θα ξεκινούσαν  την λειτουργία τους 

αύριο Δευτέρα 1η Ιουνίου, τελικά ενημερώθηκαν πριν λίγες ημέρες ότι μετατίθεται η 

έναρξη για τις 15 Ιουνίου.  

Το πρόβλημα που προκαλείται στους επαγγελματίες είναι διπλό, αφενός χάνουν 

πολύτιμο χρόνο στην έναρξή τους με σημαντική απώλεια εσόδων, τη στιγμή που ήταν 

πανέτοιμοι για να υποδεχτούν τους επισκέπτες τηρώντας όλα τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα και δημιουργώντας τους ασφαλείς χώρους για την φιλοξενία τους. 
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Αφετέρου, είχαν δεχτεί  ήδη κρατήσεις από ενδιαφερόμενους επισκέπτες που ήθελαν 

να εκδράμουν κυρίως για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και πλέον βρίσκονται στην 

δυσάρεστη θέση να τους ανακοινώνουν τα νέα δυσάρεστα δεδομένα με κίνδυνο να 

φανούν με ευθύνη της πολιτείας οι ίδιοι αφερέγγυοι και να χάσουν πελάτες με τους 

οποίους έχουν χρόνιες σχέσεις.  

Προφανώς στο υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτός από τα μεγάλα 

ξενοδοχεία των πόλεων, υπάρχουν και τα τουριστικά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα 

δωμάτια δωδεκάμηνης λειτουργίας που προσθέτουν επίσης μια ξεχωριστή δυναμική 

στην τουριστική οικονομία. 

Αυτές τις μέρες έχουμε δεχτεί τον έντονο προβληματισμό συλλόγων και επαγγελματιών 

της περιοχής που ζητούν να αλλάξει άμεσα η απόφαση του υπουργείου Τουρισμού και 

να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα, όταν μάλιστα 

σύμφωνα με δημοσιεύματα το Πήλιο είναι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για 

το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.  

Γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε απαραίτητη την σύγκληση έκτακτου  δημοτικού συμβουλίου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου παρουσία και εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων, ώστε 

συντονισμένα να αποσταλεί το δίκαιο αίτημα των επαγγελματιών του τουρισμού στα 

συναρμόδια υπουργεία.  

Παράλληλα για να μην χαθεί και άλλος πολύτιμος  χρόνος να γίνουν άμεσα επαφές με 

αρμόδιους υπουργούς και να τονιστεί η δύσκολη θέση των επαγγελματιών. 

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου έχει δύο πυλώνες ανάπτυξης, τον πρωτογενή και τον 

τουριστικό τομέα και πρέπει να στηριχτούν και οι δύο με την ίδια αποφασιστικότητα.  

Δημοτικοί σύμβουλοι Μείζονος μειοψηφίας  

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

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

Στην συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώματος το ψήφισμα της μείζονος 

μειοψηφίας, το οποίο έχει ως παρακάτω : 

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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

                                                           ΖΑΓΟΡΑ   Ιουνίου   2020 
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ΠΡΟΣ 

Τον κο Κουτσάφτη Παναγιώτη του Αποστόλου, Δήμαρχο  του Δήμου Ζαγοράς-

Μουρεσίου. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων  

ΔΙΑ 

Του κου Χιώτη Δημητρίου του Νικολάου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Π.Ε. Μαγνησίας. 

1. Έκδοση ψηφίσματος με θέμα : «Άμεση λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων και 

ενοικιαζόμενων δωματίων δωδεκάμηνης λειτουργίας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου».  

Κατάθεση ψηφίσματος για την  

«Αμεση λειτουργία των τουριστικών Καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων 

δωδεκάμηνης λειτουργίας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου»  

Πρέπει να γνωρίζετε πως  εκτός από τα μεγάλα ξενοδοχεία των πόλεων, υπάρχουν και 

τα τουριστικά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δωδεκάμηνης λειτουργίας που 

προσθέτουν επίσης μια ξεχωριστή δυναμική στην τουριστική οικονομία της πατρίδας 

μας. 

Το Πήλιο και ιδιαίτερα η περιοχή του Ανατολικού Πηλίου είναι ένας από τους 

δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και όλης της υφηλίου. 

Στο δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου δραστηριοποιούνται δεκάδες επαγγελματίες στον 

τουριστικό κλάδο οι οποίοι λειτουργούν καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια 

δωδεκάμηνης διάρκειας. 

Επαγγελματίες οι οποίοι :  

1. πληρώνουν ΕΦΚΑ για 12 μήνες ενώ λειτουργούν 4 ή 5,  

2. πληρώνουν ΟΤΕ - ΔΕΗ σε κλειστές επιχειρήσεις, 

3. είναι επιφορτισμένοι για την αποπληρωμή δανείων, ενοικίων, ρυθμίσεων σε 

ΟΤΑ, Εφορία κτλ., 

4. κυρίως αποτελούνται απο οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες εργάζεται μια 

ολόκληρη οικογένεια 10 - 12 ώρες την ημέρα για να τα βγάλουν πέρα. 

5. προσφέρουν εργασία σε εποχικό προσωπικό το οποίο δυστυχώς για τη φετινή 

σεζόν θα παραμείνει άνεργο. 

Τα πισωγυρίσματα του υπουργείου Τουρισμού έχουν εγκλωβίσει τους δεκάδες 

επαγγελματίες με τουριστικά καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου οι οποίοι, ενώ ανέμεναν ότι θα ξεκινούσαν  την λειτουργία τους 

Δευτέρα 1η Ιουνίου, τελικά ενημερώθηκαν πριν λίγες ημέρες ότι μετατίθεται η έναρξη για 

τις 15 Ιουνίου.  

Το πρόβλημα που προκαλείται στους επαγγελματίες είναι διπλό :  

  αφενός χάνουν πολύτιμο χρόνο στην έναρξή τους με σημαντική απώλεια 

εσόδων, τη στιγμή που ήταν πανέτοιμοι για να υποδεχτούν τους επισκέπτες 
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τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και δημιουργώντας τους ασφαλείς 

χώρους για την φιλοξενία τους. 

 Αφετέρου, είχαν δεχτεί  ήδη κρατήσεις από ενδιαφερόμενους επισκέπτες που 

ήθελαν να εκδράμουν κυρίως για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και πλέον 

βρίσκονται στην δυσάρεστη θέση να τους ανακοινώνουν τα νέα δυσάρεστα 

δεδομένα με κίνδυνο να φανούν με ευθύνη της πολιτείας οι ίδιοι αφερέγγυοι και 

να χάσουν πελάτες με τους οποίους έχουν χρόνιες σχέσεις.  

Εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας και σας μεταφέρουμε  την έντονη 

διαμαρτυρία των συλλόγων και επαγγελματιών της περιοχής μας και ζητούμε να αλλάξει 

άμεσα η απόφαση του υπουργείου Τουρισμού και να μπορέσουν να 

επαναλειτουργήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα .  

«Απαιτούμε Άμεσα την Λειτουργία των Μη Κύριων Καταλυμάτων και των 

ενοικιαζόμενων δωματίων δωδεκάμηνης διάρκειας» 

Η θέση των επαγγελματιών είναι δυσμενής και δεν πρέπει να χαθεί και άλλος πολύτιμος  

χρόνος. 

Δημοτικοί σύμβουλοι Μείζονος μειοψηφίας  

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

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

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

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

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

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

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Υπέρ της έκδοσης ψηφίσματος για την άμεση λειτουργία των τουριστικών 

καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων δωδεκάμηνης λειτουργίας του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου, 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 
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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 και  κ. 

Βαρσαμή Κωνσταντινιά, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Την εισήγηση - πρόταση της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου  

 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 

 

1. Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος για την άμεση λειτουργία των τουριστικών 

καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων δωδεκάμηνης λειτουργίας του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα στην πρόταση της παράταξης της 

μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Την αποστολή του ψηφίσματος στα συναρμόδια Υπουργεία. 

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/2020.  

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 16.06.2020 

                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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