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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 : 96η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 10.07.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :7039/15-07-2020 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα του κ. Αφέντου Δημήτριου με 

διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΤΟΛΗ», που λειτουργεί ως αναψυκτήριο στον οικισμό 

Χορευτού της Κοινότητας Ζαγοράς, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5362/02-07-

2020 εισήγησης του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

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 
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15. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

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. 
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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. 

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 : 10ο  

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας 

μουσικών οργάνων, για το κατάστημα του κ. Αφέντου Δημήτριου με διακριτικό τίτλο 

«ΑΝΑΤΟΛΗ», που λειτουργεί ως αναψυκτήριο στον οικισμό Χορευτού της Κοινότητας 

Ζαγοράς, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5362/02-07-2020 εισήγησης του αρμόδιου 

Τμήματος του Δήμου. 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5362/02-07-

2020 εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης αδειών Καταστημάτων Υ.Ε. Δημοτικής 

Ενότητας Ζαγοράς, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω : 

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

         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                               Ζαγορά 2/7/2020 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ 

Τμήμα χορήγησης αδειών                                                              Αριθμ. Πρωτ. 5362  

Καταστημάτων Υ.Ε. 

                                                                  Π Ρ Ο Σ: Τον κ. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου 
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                                                                                  Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

                                                                                              Στη Ζαγορά 

 

Ο Αφέντος Δημήτριος έχει υποβάλλει στο αρμόδιο τμήμα της Δημοτικής 

Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου την υπ’ αριθμ. 5362/4-6-2020 

αίτηση μαζί με αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για την χορήγηση της  άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το 

κατάστημα ιδιοκτησίας του με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΤΟΛΗ», το οποίο λειτουργεί ως 

Αναψυκτήριο στον οικισμό Χορευτού της Δ.Κ. Ζαγοράς. 

Με το ν. 4442/2016 «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις για την χορήγηση της παράτασης απαιτείται μόνο 

αντίγραφο της υποβολής γνωστοποίησης». 

Ο ανωτέρω δεν έχει οφειλές προς το Δήμο μας όπως αυτό αποδεικνύεται και 

από τη βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας που μας έχει προσκομίσει και επειδή 

σύμφωνα με το άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ. προυπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε 

μορφής αδειών είναι η μη ύπαρξη οφειλής σε βάρος του ενδιαφερομένου. 

 Κατά το προηγούμενο έτος όμως διαπιστώθηκαν από τα αρμόδια αστυνομικά 

όργανα, παραβάσεις από μέρους του αιτούντος, σχετικά με τη λειτουργία της μουσικής 

από το κατάστημά του, γεγονός το οποίο είχε ως συνέπεια την επιβολή της διοικητικής 

κύρωσης της σφράγισης του καταστήματός του, για χρονικό διάστημα 10 ημερών, με 

την με αριθμό 1020/988/23-0/15-01-2020 απόφαση του Διοικητή του Α.Τ. Βορείου 

Πηλίου. 

 Λόγω των ανωτέρω, ζητήθηκε γνωμοδότηση επί του θέματος από το Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου κ. Κλειδωνάρη Κων/νο, η οποία κατέτεινε στη μη χορήγηση της 

αιτούμενης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, για τους αναφερόμενους 

αναλυτικά σ’ αυτή λόγους. 

Για τους λόγους αυτούς,  

Εισηγούμαστε σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. 

Κλειδωνάρη Κων/νου, την χορήγηση ή μη  της παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών 

οργάνων για το κατάστημα του κ. Αφέντου Δημητρίου με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΤΟΛΗ» 

που λειτουργεί ως Αναψυκτήριο στον οικισμό Χορευτού της Δ.Κ. Ζαγοράς. 

Η Αρμόδια Υπάλληλος                                                   Ο Αντιδήμαρχος                 

Ραφτοπούλου Ζωή                                                         Κοντογιώργος Απόστολος 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το σώμα επί του θέματος 

και έθεσε υπόψη του σώματος, υπόμνημα του κου Αφέντου Δημήτριου, με το οποίο 

ζητεί, επιπλέον, τη λειτουργία του καταστήματός του, κατά τη διάρκεια της παράτασης 

του ωραρίου λειτουργίας των μουσικών οργάνων, με ανοικτές πόρτες και παράθυρα, 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 52159/25-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
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Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνέχεια της δημοσίευσης των Κοινών Υπουργικών 

Αποφάσεων Β΄1982 (22-05-2020) και Β΄1987 καθώς και Β΄1988 ( 23-05-2020), που 

αφορούν τα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). 

Επιπλέον, έθεσε υπόψη του σώματος την από 29-06-2020 γνωμοδότηση του 

Δικηγόρου κ. Κλειδωνάρη Κωνσταντίνου, η οποία κατατείνει στη μη χορήγηση της 

αιτούμενης παράτασης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, κ. Καλαφάτης Αριστείδης, 

ανέφερε τα παρακάτω : 

Θεωρώ ότι έχουν όλοι δικαίωμα να λαμβάνουν τέτοιες άδειες έως 80 ντεσιμπέλ, 

όπως ορίζει ο νόμος αρκεί να μην ενοχλούνται οι περίοικοι. Αν δεχθούμε την 

γνωμοδότηση θα πρέπει να ζητάμε γνωμοδότηση για όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη γνωμοδότηση είναι αυστηρή για κάποιο λόγο. Δεν 

μπορούμε να είμαστε επιλεκτικοί. Επίσης, σχετικά με προσφυγή που έκανε ο κ. 

Δήμαρχος κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχουν κι άλλες τέτοιες 

περιπτώσεις στον Δήμο μας και δεν γίνονται προσφυγές. Να αντιμετωπίζουμε όλους με 

τον ίδιο τρόπο.  

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ζαγοράς κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ανέφερε τα 

παρακάτω : 

Πρέπει να στηρίζονται οι επιχειρηματίες και να τηρούν τους νόμους. Προτείνω 

να δώσουμε την παράταση. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα παρακάτω : 

Επομένως, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θ’ αφορά μόνο την 

χορήγηση ή μη της παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων. Ο κ. 

Αφέντος, ζητάει επιπλέον, με το υπόμνημά του, να λειτουργεί και με ανοιχτές πόρτες και 

παράθυρα, κατά τη διάρκεια της παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών 

οργάνων, δυνάμει του παραπάνω νόμου, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. 

Θεωρώ, ως προς το δεύτερο αίτημά του, ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα ν’ αποφασίσουμε, 

καθώς, τα νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού είναι ανεξάρτητα από 

τις οποιασδήποτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθότι πρόκειται για νόμους 

του κράτους, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύ τους.  

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

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά, μόνο ως προς το αίτημα της χορήγησης ή μη της 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, απορριπτομένου του δεύτερου 

αιτήματος λόγω αναρμοδιότητας. 

Υπέρ της χορήγησης παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το 

κατάστημα του κ. Αφέντου Δημητρίου, με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΤΟΛΗ» που λειτουργεί 

ως Αναψυκτήριο στον οικισμό Χορευτού της Δ.Κ. Ζαγοράς, απορριπτομένου του 

δεύτερου αιτήματος λόγω αναρμοδιότητας, ψήφισαν δεκαεπτά (17) 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 Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαρυφάλλου 

Αναστάσιος, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μούτος Ιωάννης, 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. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς 

Τριαντάφυλλος. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χιώτης Δημήτριος, έδωσε λευκή 

ψήφο.  

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ζαγοράς, κ. Σπανός Δημήτριος, δήλωσε παρών. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5362/02-07-2020 εισήγηση  του Τμήματος Χορήγησης 

αδειών Καταστημάτων Υ.Ε. Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς  

 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    

 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». 

 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το 

κατάστημα του κ. Αφέντου Δημητρίου, με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΤΟΛΗ» που λειτουργεί 

ως Αναψυκτήριο στον οικισμό Χορευτού της Δ.Κ. Ζαγοράς, σύμφωνα πάντα με τις 

διατάξεις των σχετικών Νόμων και τα καθορισθέντα σε αυτούς ωράρια. 

2. Απορρίπτει, λόγω αναρμοδιότητας, το αναφερόμενο στο από 10-07-2020 υπόμνημα 

αίτημα του κ. Αφέντου Δημητρίου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96/2020.  

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

ΑΔΑ: 6ΧΟΦΩΡΚ-ΥΨΜ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 15.07.2020 

                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
 

 

ΑΔΑ: 6ΧΟΦΩΡΚ-ΥΨΜ
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