ΑΔΑ: ΨΩΣΩΩΡΚ-1ΡΡ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

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

:

10.07.2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

:

8η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

:

85η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

:

10.07.2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :7373/23-07-2020
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 49/2020 Απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ : ΩΖΣ3ΩΡΚ-ΜΛΩ), με θέμα : «Περί
τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-39 (απαγόρευση στάθμευσης)».
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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ΑΔΑ: ΨΩΣΩΩΡΚ-1ΡΡ
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
ου

του 5 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).
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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 : 4ο Εκτός ημερησίας διάταξης
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 49/2020 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ : ΩΖΣ3ΩΡΚ-ΜΛΩ), με θέμα : «Περί τοποθέτησης
ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-39 (απαγόρευση στάθμευσης)».
Ο κ. Πρόεδρος, εισήγαγε το 4ο 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 49/2020 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με ΑΔΑ : ΩΖΣ3ΩΡΚ-ΜΛΩ, η οποία έχει ως
παρακάτω :
**************************
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ζαγορά, 17.03.2020
Αριθ.Αποφ 49/2020
Αρ. Πρωτ. : 3166

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Δ)νση: Τσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.
Tηλ. 24263-50208
FAX 24260 - 49793
ΤΚ 37012
Email: dzagmour@gmail.com

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 07

ης

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ζαγοράς - Μουρεσίου

ΘΕΜΑ: Περί τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-39 (απαγόρευση στάθμευσης).
Στη Ζαγορά, σήμερα, 07η του μηνός Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου

Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε

συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου,

δημόσια

ύστερα από

την 3009/03-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Η Συνεδρίαση διεξήχθη σύμφωνα με την Π.Ν.Π. ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020: Σύγκληση
συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών
τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο επτά (7) μελών,

βρέθηκαν

παρόντα τα επτά (7) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.
Ο πρόεδρος κατέθεσε στο σώμα την υπ’ αριθμ. πρωτ 2003/6-3-2020 αίτηση της
κας Ευθαλίας Παπουτσή

με την οποία επανέρχεται προσκομίζοντας τοπογραφικό
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διάγραμμα για την λήψη κανονιστικής απόφασης ‘περί απαγόρευσης στάθμευσης’ και
συνέχισε αναφέροντας ότι :
«Η τεχνική Υπηρεσία κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας του χώρου και διαλογικής
συζήτησης,

στην οποία συμμετείχαν : ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας

Μουρεσίου, ο πρόεδρος της ΤΚ Μούρεσι και η αιτούσα αποτύπωσε και κατέθεσε
σκαρίφημα των τμημάτων προκειμένου να γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος και να
τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες στάθμευσης».
Στην συνέχεια ο πρόεδρος

πρότεινε την λήψη σχετικής απόφασης για

την

τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-39 (απαγόρευση στάθμευσης) στα τμήματα των
δύο εισόδων και της παρόδιας αποθήκης του ξενοδοχείου της κ. Παπουτσή, που
βρίσκεται πλησίον της πλατείας στην Τ.Κ. Μούρεσι. καθώς και τη διαγράμμιση του
οδοστρώματος με χρώμα κίτρινο με πλάτος 1,5 μ. και μήκος 5,0μ, ακριβώς έμπροσθεν
των προαναφερθέντων τμημάτων, όπως αυτό αναφέρεται στην εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
- την εισήγηση του Προέδρου
- την εισήγηση και το σκαρίφημα που κατέθεσε η Τεχνική Υπηρεσία
και αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και όλα τα
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
Α) Την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-39 (απαγόρευση στάθμευσης) στα
τμήματα των δύο εισόδων και της παρόδιας αποθήκης του ξενοδοχείου της κ.
Παπουτσή καθώς και τη διαγράμμιση του οδοστρώματος με χρώμα κίτρινο, πλάτος 1,5
μ. και μήκος 5,0μ, ακριβώς έμπροσθεν των προαναφερθέντων τμημάτων, όπως αυτό
αναφέρεται στην εισήγηση και το σκαρίφημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ζαγοράς - Μουρεσίου.
Β) Οι εν λόγω παρεμβάσεις, θα βαρύνουν οικονομικά, αποκλειστικά και μόνο την
αιτούσα κ. Παπουτσή
Γ) Η τοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης και
επιτόπιας παρουσίας των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου μας, οι οποίες θα
επιβλέψουν την όλη διαδικασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο πρόεδρος

Τα μέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ
*************************
Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία,
προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.
Υπέρ της έγκρισης της 49/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου (ΑΔΑ:ΩΖΣ3ΩΡΚ-ΜΛΩ), ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι :
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί
Ρεπανίδης

Βασίλειος,

κ.

Αλτίνης

Ανέστης,

ο

Αντιδήμαρχος

Σύμβουλοι κ.
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. Νάσιος Επαμεινώνδας, κ. Καλαφάτης Αριστείδης, κ.
Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, προσήλθε κατά την συζήτηση
ου

του 5 θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :


Την 49/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΖΣ3ΩΡΚ-ΜΛΩ)



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

Α) Την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-39 (απαγόρευση στάθμευσης) στα
τμήματα των δύο εισόδων και της παρόδιας αποθήκης του ξενοδοχείου της κ.
Παπουτσή καθώς και τη διαγράμμιση του οδοστρώματος με χρώμα κίτρινο, πλάτος 1,5
μ. και μήκος 5,0μ, ακριβώς έμπροσθεν των προαναφερθέντων τμημάτων, όπως αυτό
αναφέρεται στην εισήγηση και το σκαρίφημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύμφωνα με την 49/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ:ΩΖΣ3ΩΡΚ-ΜΛΩ).
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ΑΔΑ: ΨΩΣΩΩΡΚ-1ΡΡ
Β) Οι εν λόγω παρεμβάσεις, θα βαρύνουν οικονομικά, αποκλειστικά και μόνο την
αιτούσα κ. Παπουτσή.
Γ) Η τοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων

θα γίνει κατόπιν συνεννόησης και

επιτόπιας παρουσίας των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου μας, οι οποίες θα
επιβλέψουν την όλη διαδικασία.
Mε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2020.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 23.07.2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ
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