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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 10.07.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 8η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 86η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 10.07.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :7490/27-07-2020 

Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί προτάσεως των Δημοτικών Συμβούλων της 

Λαϊκής Συσπείρωσης για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την απόσυρση 

του Ν/Σ για τις λαϊκές διαδηλώσεις. 

 

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.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

8.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

9.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

10.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

11.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

12.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

13.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

14.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

15. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  
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1.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

2.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ   

4.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

5.ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

6.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

7.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

2.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

  

 Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 6624/03-07-2020  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. Στην συνέχεια αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης και αναπληρώθηκε νομίμως σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 του 

Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με τη 

λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων (χρήση μάσκας, γαντιών κλπ.), 

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». 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς 

Τριαντάφυλλος, προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 

2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, προσήλθε κατά την συζήτηση 

του 5ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αλτίνης Ανέστης και κ. Νάσιος Επαμεινώνδας, 

απουσίαζαν από την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης έως την λήξη 

της συνεδρίασης. 
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Μετά την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, ο κ. Δήμαρχος 

ενημέρωσε το σώμα σχετικά με διάφορα θέματα τα οποία αφορούν τον Δήμο (όπως 

αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης). 

 Στη συνέχεια, τέθηκαν ερωτήσεις από διάφορους Δημοτικούς Συμβούλους, 

(όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 

συνεδρίασης). 

Ο κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι, απάντησαν στις ερωτήσεις των 

Δημοτικών Συμβούλων που τέθηκαν το πρώτο στην εν λόγω συνεδρίαση, καθώς και σε 

ερωτήσεις προηγούμενων συνεδριάσεων, οι οποίες επανήλθαν εκ νέου (όπως 

αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης). 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα 

Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 10η Ιουλίου 2020, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ. 

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 : 5ο Εκτός ημερησίας διάταξης  

Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί προτάσεως των Δημοτικών Συμβούλων της Λαϊκής 

Συσπείρωσης για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την απόσυρση του Ν/Σ για τις 

λαϊκές διαδηλώσεις. 

Ο κ. Πρόεδρος, εισήγαγε το 5ο  θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και εξέθεσε ότι : 

Το παρόν θέμα, εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης,  

προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/06, 

για να συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα ν’ 

αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι 

το θέμα αυτό είναι κατεπείγον. 

Στη συνέχεια, o κ. Πρόεδρος, κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του νέου Κ.Δ.Κ. Ν. 

3463/06 και μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την από 7/7/2020 πρόταση 

ψηφίσματος για την απόσυρση του Ν/Σ για τις λαϊκές διαδηλώσεις, που κατέθεσαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, η οποία έχει ως παρακάτω : 
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************************** 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου, εκφράζει την αντίθεσή του στο 

νομοσχέδιο για τις συγκεντρώσεις - διαδηλώσεις και γενικότερα τις λαϊκές 

κινητοποιήσεις, που κατέθεσε η κυβέρνηση της Ν.Δ. στη Βουλή για ψήφιση. 

Πρόκειται για ένα επικίνδυνο και αντιλαϊκό νομοσχέδιο, που βάζει στο στόχαστρο κάθε 

λαϊκή διαμαρτυρία. Που προσπαθεί να ¨βάλει στο γύψο¨το δικαίωμα στις εργατικές - 

λαϊκές κινητοποιήσεις , για το οποίο χύθηκαν ποταμοί αίματος. 

Το νομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των μέτρων της 

κρατικής καταστολής και του αυταρχισμού, που προώθησαν και όλες οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις. 

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων: 

-¨Ο οργανωτής της διαδήλωσης οφείλει να γνωστοποιήσει στην κατά τόπο αστυνομία ή 

λιμενική αρχή την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό σε δημόσια υπαίθρια 

συνάθροιση. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας 

του οργανωτή (φυσικό πρόσωπο), τον ακριβή τόπο, το χρόνο έναρξης, λήξης, το 

σκοπό και το δρομολόγιο της διαδήλωσης ¨.( άρθρο 3). 

-Ο οργανωτής της συγκέντρωσης ¨συνεργάζεται άμεσα με την αρμόδια αστυνομική 

αρχή και ιδίως με τον Αστυνομικό Διαμεσολοβητή (σύνδεσμος μεταξύ διαδηλωτών και 

κράτους) και συμμορφώνεται στις υποδείξεις του παρέχοντας συνδρομή στην τήρηση 

της τάξης¨(άρθρο 4) 

- Αν η κινητοποίηση (πορεία, συγκέντρωση, διαδήλωση) δεν γνωστοποιηθεί , ¨η 

αστυνομική αρχή δύναται να προβεί στη διάλυση της ανωτέρω συνάθροισης …¨( άρθρα 

3 και 9). Επιπλέον ¨επικείμενη δημόσια συνάθροιση μπορεί να απαγορεύεται ( και αν 

ακόμα έχει γνωστοποιηθεί), αν επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια 

ή απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής¨, (άρθρο 8). 

Ανάγεται σε ιδιώνυμο η συμμετοχή σε διαδήλωση, αφού: 

-¨Όσοι συμμετέχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση η οποία έχει απαγορευτεί, 

τιμωρούνται με φυλάκιση από ένα (1)  έως δύο (2) έτη¨. (άρθρο 14). 

-¨Ο οργανωτής δημόσιας συνάθροισης ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν 

βλάβη της ζωής και της ιδιοκτησίας τους …¨Με τη διάταξη αυτή ενορχηστρώνεται και 

ανοίγει ο δρόμος για εκτεταμένες προβοκάτσιες. (άρθρο 14). 

-Για την απαγόρευση λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των διαδηλωτών και η δυνατότητα 

της αστυνομίας για αλλαγή δρομολογίου ή τόπου συγκέντρωσης .( άρθρο 7, παρ. 4). 

-¨Εξουσιοδοτείται ο υπουργός δημόσιας τάξης να ρυθμίζει τα περί διάλυσης των 

συγκεντρώσεων ¨κατά το δοκούν και με συνοπτικές διαδικασίες. (άρθρο 15). 
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Απαιτούμε : 

 Να αποσυρθεί τώρα το επικίνδυνο και αντιλαϊκό νομοσχέδιο για τις 

διαδηλώσεις. Η απαγόρευση των διαδηλώσεων δεν θα περάσει. 

7/7/2020 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζαγοράς Μουρεσίου 

Βασίλης Τσαπράζης  

Τριαντάφυλλος Κουρελάς 

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

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, ενημέρωσε το σώμα επί του θέματος και τόνισε ότι πρόκειται για 

καταπάτηση των λαϊκών κατακτήσεων. 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα παρακάτω : 

Άποψη μου είναι ότι το νομοσχέδιο, το οποίο ήδη ψηφίστηκε, κινείται σε σωστή 

κατεύθυνση. Πρέπει να μπουν κάποια όρια, κυρίως στην διοργάνωση των 

διαδηλώσεων και στην απόδοση ευθυνών στην περίπτωση ζημιών. Δεν είναι δυνατόν 

ολόκληρες περιοχές, ιδιαίτερα στην Αθήνα, να έχουν υποβαθμιστεί και να 

καταστρέφονται περιουσίες των πολιτών σε κάθε διαδήλωση, ακόμη και από μικρές 

ομάδες, χωρίς ν’ αποδίδονται ευθύνες ποτέ. 

 Ο κ. Δήμαρχος, ανέφερε ότι κατά την άποψή του το σημαντικό είναι ότι το 

νομοσχέδιο ψηφίστηκε από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. 

 Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ανέφερε τα παρακάτω : 

Η ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, δεν καταργεί τις διαδηλώσεις, αλλά τα τα 

προβλήματα και τις ζημιές που δημιουργούνται. Οι ζημιές πρέπει να καταλογίζονται.  

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

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Υπέρ της έκδοσης ψηφίσματος για την απόσυρση του Ν/Σ για τις λαϊκές 

διαδηλώσεις, σύμφωνα με την από 7-7-2020 πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων της 

Λαϊκής Συσπείρωσης, ψήφισαν εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, κ. Σαμαρά Μαρία (με την 

τοποθέτηση  πως  θεωρεί ότι θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα και πρέπει 

να καταργηθεί ο Νόμος), κ. Κατσιφός Απόστολος, κ. Σκόρρας Λάζαρος, κ. Λαμπαδάρης 

Νικόλαος του Ιωάννη, κ. Νάσιος Επαμεινώνδας (με την τοποθέτηση  πως  θεωρεί ότι με 

το νομοσχέδιο θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα και οι ζημιές θα ενταθούν) 

κ. Καλαφάτης Αριστείδης (με την τοποθέτηση  πως  θεωρεί ότι είναι αναχρονιστικό και 

θα υπάρξουν πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του), κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. 

Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

Κατά της έκδοσης ψηφίσματος για την απόσυρση του Ν/Σ για τις λαϊκές 

διαδηλώσεις σύμφωνα με την από 7-7-2020 πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων της 

Λαϊκής Συσπείρωσης, ψήφισαν οκτώ (8) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος 

Απόστολος οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Αλτίνης Ανέστης, ο 

Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 

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

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαρελόπουλος Ιωάννης. 

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, δήλωσε 

παρών. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Την από 07-07-2020  πρόταση ψηφίσματος των Δημοτικών Συμβούλων της 

Λαϊκής Συσπείρωσης  

 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» 

 Τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 

τεύχος Α΄/19-07-2018), όπου αναφέρεται «Αν κάποιο μέλος του Δημοτικού 

Συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη 

συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο 

και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 

ψήφων». 

 Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας  

 Τις διάφορες τοποθετήσεις    

 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Την έκδοση ψηφίσματος για την απόσυρση του Ν/Σ για τις λαϊκές Διαδηλώσεις, όπως 

αυτό ζητείται με την από 07-07-2020 πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων της Λαϊκής 

Συσπείρωσης. 

2. Την αποστολή του ψηφίσματος στα συναρμόδια Υπουργεία. 

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 86/2020.  

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 27.07.2020 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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