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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 27.05.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 6η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 71η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27.05.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :5247/02-06-2020 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης που  αφορά 

κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020, κατόπιν εισηγήσεως 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.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 : 4706/22-05-2020 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. 

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  
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  Από το πρακτικό της 6ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

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

Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 27η Μαΐου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

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

ΘΕΜΑ : 4ο  

Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης που  αφορά κάλυψη 

δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος 

του Δήμου. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

του σώματος την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος  του Δήμου η οποία έχει ως παρακάτω : 

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

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΡΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ            ΤOΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» 
 
Με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 26258/28.04.2020 έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών μας 

ενημερώνει για την απόφαση κατανομής ποσού 36.400,000 ευρώ για κάλυψη δράσεων 

πυροπροστασίας. 

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου καλείται να προβεί στην αποδοχή και κατανομή 

πιστώσεων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στους κάτωθι κωδικούς του 

προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους : 

 

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

20-6279.02 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

25.000,00 

20-6279.05 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ - 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

5.400,00 

20-6279.06 
ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ 

ΔΕΝΤΡΩΝ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

5.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ .............. 35.400,00 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο  Δ.Σ. και 
την λήψη σχετικής απόφασης ήτοι : 
1/. Αποδοχής και κατανομής πιστώσεων ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» στους κάτωθι κωδικούς: 
 

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

20-6279.02 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 

25.000,00 

ΑΔΑ: Ω1ΝΣΩΡΚ-ΡΘ3



[4] 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

20-6279.05 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ - 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

5.400,00 

20-6279.06 
ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ 

ΔΕΝΤΡΩΝ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

5.000,00 

 
 
2/. Το ποσό που υπολείπετε θα κατανεμηθεί με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 
**************************** 

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

δήλωσε τα παρακάτω :             

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

ΘΕΜΑ 4ον Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης που 

αφορά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020, κατόπιν εισηγήσεως του 

αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

Ζητούμε να μας καταθέσετε  το σχέδιο πυροπροστασίας του δήμου μας με βάση το 

οποίο έγινε η κατανομή του ανωτέρω ποσού. 

Ειδικότερα ζητούμε να μας καθορίσετε (με βάση το σχέδιο πυροπροστασίας που έχετε 

συντάξει) αναλυτικά ποιες  κοινότητες του δήμου μας αφορά και σε ποια σημεία είναι 

απαραίτητη η επέμβαση με τις προτεινόμενες δράσεις :  

1. Καθαρισμού του αγροτικού δικτύου  

2. Καθαρισμού καλντεριμιών, μονοπατιών και  

3. Αποκλάδωσης δένδρων  

Έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματικότερη και επιτυχέστερη δράση του 

προγράμματος πυροπροστασίας που έχει ανάγκη ο δήμος μας. 

Χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δεν ψηφίζουμε την προτεινόμενη 

κατανομή παρά μόνο την αποδοχή του ποσού. 

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

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, δήλωσε τα παρακάτω : 

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

Θέμα  4ο : Δράσεις Πυροπροστασίας  

Καταψηφίζουμε την κατανομή που προτείνεται από την Δημοτική Αρχή, ενώ 

ψηφίζουμε θετικά στην αποδοχή της. Προτείνουμε να επισκευαστούν οι υπάρχοντες 

κρουνοί και να κατασκευαστούν νέοι μέσα στους οικισμούς. Έχουμε παραδείγματα : 

από την περσινή φωτιά στην οικία Σαμαρά στην Περαχώρα Ζαγοράς, όπου τα 
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πυροσβεστικά οχήματα δυσκολεύονταν στους ελιγμούς στα στενά σοκάκια της 

Περαχώρας  για τον ανεφοδιασμό από τον πλησιέστερο κρουνό. Επίσης στον Κισσό με 

την ελλειπή συντήρηση  του κρουνού που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, με 

αποτέλεσμα το όχημα της πυροσβεστικής να μην μπορεί να ανεφοδιαστεί γρήγορα.  

Ο Δήμος πρέπει να σχεδιάσει την πύκνωση των κρουνών σε όλα τα χωριά, στο 

παραλιακό μέτωπο και κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων. Επίσης πρέπει να 

προμηθευτεί με μέσα ατομικής προστασίας και να επισκευάσει το όχημα πυρόσβεσης, 

να καταστήσει νόμιμη την κυκλοφορία του και να το έχει έτοιμο σε στεγασμένο χώρο 

πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα.  

Ο Δήμος μας μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει σεμινάριο, υπό την αιγίδα της 

πυροσβεστικής  για τον τρόπο αντιμετώπισης της φωτιάς, τούς τρόπους προφύλαξης 

των σπιτιών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, καθώς  σε 

πολλές περιπτώσεις πρόκειται για παλαιά σπίτια με ξύλινα πατώματα και στέγες, με 

τζάκια και σόμπες. Υπάρχει αρνητική πείρα από καμένα σπίτια την περασμένη χρονιά, 

συνεπώς δεν μπορούμε να ενεργήσουμε με τον ίδιο τρόπο όπως στο παρελθόν. Η 

Δημοτική Αρχή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά κατώτερη των περιστάσεων.  

Η δημοτική αρχή αντί να κατευθύνει τα χρήματα σε δράσεις πυροπροστασίας, 

τα χρησιμοποιεί για άσχετους λόγους, επικαλούμενη την πυροπροστασία. Κατανέμει τα 

χρήματα σε καθαρισμό καλντεριμιών, σε αποκλάδωση δέντρων και στον καθαρισμό του 

αγροτικού δικτύου, ενώ αυτές οι δραστηριότητες έπρεπε να αντιμετωπίζονται από την 

υπηρεσία καθαριότητας, με κατανομή των ανταποδοτικών τελών. 

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

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

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Υπέρ της αποδοχής της χρηματοδότησης που αφορά κάλυψη δράσεων 

Πυροπροστασίας, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, 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 και 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. 
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Υπέρ της κατανομής της χρηματοδότησης που αφορά κάλυψη δράσεων 

Πυροπροστασίας, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, ψήφισαν δέκα (10) 

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 και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος. 

Κατά της κατανομής της χρηματοδότησης που αφορά κάλυψη δράσεων 

Πυροπροστασίας, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, ψήφισαν έντεκα (11) 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

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, οι οποίοι δεν  ψηφίζουν την 

προτεινόμενη κατανομή, παρά μόνο την αποδοχή του ποσού για τους λόγους που 

αναλυτικά καταγράφονται παραπάνω. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου 

 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  

 

                                            Α) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

        Εγκρίνει την αποδοχή, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου. 

Β) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Απορρίπτει την κατανομή της παραπάνω χρηματοδότησης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 71/2020.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 02.06.2020 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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