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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 : 100η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 10.07.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :7501/28-07-2020 

Συζήτηση επί της με αριθμό 9/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς  με θέμα : «Συζήτηση - λήψη απόφασης επί της αιτήσεως κ. Βασιλείου 

Αγιοπετρίτη». 

 

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 :  

ΑΔΑ: Ω3Ρ7ΩΡΚ-42Α



[2] 

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 : 14ο  

Συζήτηση επί της με αριθμό 9/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς  με θέμα : «Συζήτηση - λήψη απόφασης επί της αιτήσεως κ. Βασιλείου 

Αγιοπετρίτη». 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την 9/2020 απόφαση του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Συζήτηση - λήψη απόφασης επί της αιτήσεως κ. 

Βασιλείου Αγιοπετρίτη», η οποία έχει ως παρακάτω : 

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.: 9/2020 

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο  3 /2020 

Από το πρακτικό της τακτικής   συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της  

Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

                                                              Μάιος  έτους 2020 

 
Πρακτικό με αριθμό 3/2020 τακτικής συνεδρίασης της  Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου της  12ης  του μηνός  Μαίου  Έτους 2020. 

Στη Ζαγορά σήμερα 12 του μηνός  Μαίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00΄ 

μ.μ.  το Συμβούλιο της  Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Κοινότητας Ζαγοράς, 

ύστερα από την  υπ’ αριθμ.  15/7-5-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. 
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Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) 

τοπικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντα και ονομαστικά οι : 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Σπανός Δημήτριος                                        

2. Ζούνος Νεκτάριος                                            1. Πριτσίνης Γεώργιος                              

3. Σαμαράς Κυριαζής                                           2. Νάσιος Παναγιώτης 

4. Βασιλείου Θωμάς 

5. Κράββαρη Μαρία 

 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της τακτικής  

συνεδρίασης παρόντος και της Δημ. Υπαλλήλου κ. Ραφτοπούλου Ζωής για την τήρηση 

των πρακτικών της συνεδρίασης. 

ΘΕΜΑ 2ο:  Συζήτηση - λήψη απόφασης επί της αιτήσεως κ. Βασιλείου Αγιοπετρίτη. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: Από τον Δήμο 

Ζαγοράς-Μουρεσίου μας κοινοποιήθηκε το υπ΄αριθμ. 2597/18-03-2020 έγγραφο το οποίο 

αναφέρεται στη λήψη γνωμοδοτικής απόφασης εκ μέρους του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ζαγοράς σχετικά με τις υπ΄αριθμ. 12849/12-11-2019 & 730/30-1-2020 αιτήσεις του κ. 

Βασίλειου Αγιοπετρίτη κατοίκου Ζαγοράς και με τις οποίες ζητείται η αποκατάσταση 

ζημιών που προκλήθηκαν σε κτήμα ιδιοκτησίας του εξαιτίας διαρροών κεντρικού αγωγού 

ύδρευσης. 

Ως εκ τούτου πρέπει να αποφασίσουμε ή μη.  

Μετά τις ανωτέρω προτάσεις διατυπώσεις ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.  

Τα Μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ύστερα από διαλογική συζήτηση 

και αφού έλαβε υπόψη: 

 Α) τις διατάξεις των άρθρων 81, 82,83 και 84 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ ) 

Β) Τον κανονισμό λειτουργίας του 

Γ)  Τις προτάσεις του Προέδρου και των Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Ομόφωνα να κληθεί και να παραστεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Αγιοπετρίτης 

Βασίλειος και να προβεί ο Δήμος σε αποκατάσταση των ζημιών. 

    Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε την 

λήξη της συνεδρίασης. 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α     9/ 2020. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

          Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

     ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      1. ΖΟΥΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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                               2. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

                                                                                  3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 

                                                                                  4. ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές Αντίγραφο της Αριθ. Απόφασης   9/2020 

Του Πρακτικού Νο.  3/2020 

                                                       Ο Πρόεδρος 

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε το σώμα ότι κατόπιν 

συνεννόησης με τον κ. Αγιοπετρίτη, το θέμα συζητείται στην πρώτη συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται δια ζώσης (και όχι δια περιφοράς) λόγω 

των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, επειδή ο κ. 

Αγιοπερίτης ζήτησε να μπορεί να παραβρεθεί και να εκθέσει τις απόψεις του. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Αγιοπετρίτης, προκειμένου να ενημερώσει το 

σώμα και να εκθέσει τις απόψεις του επί του θέματος, παρουσίασε φωτογραφικό υλικό και 

τόνισε ότι οι ζημιές που υπέστη στην ιδιοκτησία του οφείλονται σε διαρροή του αγωγού 

ύδρευσης που διέρχεται εντός της και ζήτησε να γίνει αποκατάσταση των ζημιών, στήριξη 

του σημείου και απομάκρυνση του αγωγού προκειμένου να υπάρξει μόνιμη λύση.                         

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ανέφερε τα παρακάτω : 

Όντως έγιναν ζημιές. Δεν είναι απαραίτητο πάντα ότι ο αγωγός κάνει τη ζημιά. 

Ισχύει πολλές φορές και το αντίθετο. Έχω ήδη προφορικά πει ότι με την πρώτη ευκαιρία 

θα γίνει έργο (πεζούλα) για να στηρίξουμε τον αγωγό και να αποφύγουμε μελλοντικές 

ζημιές. Να γίνει έργο αντιστήριξης του αγωγού και των πρανών. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, ανέφερε τα παρακάτω : 

Παρόμοιου τύπου ζημιές έχουν γίνει σε πολλές περιοχές. Τα έχουμε επισημάνει. Η 

μόνη λύση είναι να απομακρυνθεί ο αγωγός μέσα από τον οχετό και μέσα από το ρέμα και 

να γίνει μια σύνδεση σε διαφορετική περιοχή. Το πρόβλημα οφείλεται στις πολλές 

διαφορετικές συνδέσεις.  

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

ανέφερε τα παρακάτω : 

Εκτός από τη μεγάλη ζημιά στο κτήμα που είναι εμφανής, φαίνεται ότι υπάρχει 

πρόβλημα με τον αγωγό που βρίσκεται στον αέρα. Ποια είναι η πρότασή σας; Συμφωνώ 

με τον κ. Τσαπράζη. Τι θα κάνετε για το θέμα της ζημιάς στο κτήμα και τι θα γίνει με το 

θέμα της ύδρευσης στο Χορευτό; 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ανέφερε τα παρακάτω : 

Η σκουριά είναι μόνο επιφανειακή. Σίγουρα υπάρχουν ζημιές στον αγωγό. 

Υπάρχουν δύο λύσεις : 
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Πρώτον : να γίνει στήριξη του αγωγού - πεζούλας και δεύτερον : να φύγει τελείως 

ο αγωγός από εκεί και το Χορευτό να υδροδοτηθεί από άλλο σημείο. Θα βρούμε την 

καλύτερη λύση. Ν’ αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να γίνει αποκατάσταση του 

αγωγού και διευθέτηση - αποκατάσταση των ζημιών. 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία, 

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.  

Υπέρ της παραπομπής του θέματος στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

προκειμένου να γίνει αποκατάσταση του αγωγού και διευθέτηση - αποκατάσταση των 

ζημιών, σύμφωνα με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Κοντογιώργου Απόστολου, 

ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

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

Απόστολος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, 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. Καλαφάτης Αριστείδης, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς 

Τριαντάφυλλος. 

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. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Την 9/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 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    

 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την παραπομπή του θέματος στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να γίνει 

αποκατάσταση του αγωγού και διευθέτηση - αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με την 

πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Κοντογιώργου Απόστολου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2020.  

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

ΑΔΑ: Ω3Ρ7ΩΡΚ-42Α
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 28.07.2020 

                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
 
 

ΑΔΑ: Ω3Ρ7ΩΡΚ-42Α
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