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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 : 88η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 10.07.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :7383/24-07-2020 

Έγκριση σύστασης δημοτικού λιμενικού γραφείου Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

 

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 :  

1.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

2.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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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 : 2ο  

Έγκριση σύστασης δημοτικού λιμενικού γραφείου Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έθεσε υπόψη του σώματος την 

εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & 

Περιβάλλοντος του Δήμου με θέμα : «Έγκριση σύστασης δημοτικού λιμενικού γραφείου 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω : 

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

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ        

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

                                         

ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύστασης δημοτικού λιμενικού γραφείου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου» 

 

Η παράκτια ζώνη του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, τόσο η χερσαία όσο και η 

θαλάσσια, μπορεί και πρέπει να γίνει μοχλός ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Οι 

φυσικές δυνατότητες που προσφέρονται στους πολλούς ασφαλείς όρμους για 

αναψυχή, ναυτικό αθλητισμό και ψυχαγωγία, καταδυτικό και αλιευτικό τουρισμό, 

ΠΡΟΣ :                                                                                                     

ΤOΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

Δ.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
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συνδυάζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, την ιστορικότητα και την καλή 

προσβασιμότητα. 

Τόσο η έλλειψη δημοτικού λιμενικού ταμείου, όσο και το κενό που υπήρχε στο νόμο για 

την ανάθεση της διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων, συνέβαλαν σε μια εικόνα 

που χαρακτηρίζεται από αυθαιρεσία στις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στον αιγιαλό και 

την παραλία, αδυναμία παροχής λιμενικών υπηρεσιών ποιότητας στα προσεγγίζοντα 

τουριστικά σκάφη, έλλειψη ροής πόρων στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας και εικόνα 

μερικής εγκατάλειψης, λόγω της έλλειψης αρμοδιότητας μέριμνας και ελέγχου. 

Ο Δήμος σε κάθε περίπτωση καλείται, χωρίς διαχειριστική αρμοδιότητα, αλλά 

λειτουργώντας στο πλαίσιο του κοινωνικού του ρόλου, να αποκαταστήσει προβλήματα, 

να διαθέσει πόρους, να προβλέψει πιθανούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, ακόμη και να 

καταγγείλει παραβατικότητες ιδιωτών (σε συνεργασία με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές). 

Η δυνατότητα του Δήμου να αποφασίζει για τον τόπο του χωρίς εξαναγκασμούς για την 

αποδοχή αποφάσεων άλλων φορέων θα πρέπει να συνδυάζεται με την δυνατότητα 

αξιοποίησης της παράκτιας ζώνης, σύμφωνα με το «όραμα του Δήμου» και την 

αντίστοιχη δυνατότητα χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, 

κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό. 

Η αναπτυξιακή προοπτική του τόπου επιβάλλει, καταρχήν, την απόκτηση δυνατότητας 

διαχείρισης με άμεσο τρόπο στην παράκτια ζώνη του Δήμου.  

Εξετάζοντας τις λιμενικές εγκαταστάσεις στην παράκτια ζώνη του Δήμου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω συμπεράσματα :  

 Υφίσταται η ανάγκη ανάδειξης ενός μηχανισμού για τη νομιμοποίηση, τη 

διαχείριση και τον έλεγχο όλων των λιμενικών έργων στην παράκτια ζώνη του 

Δήμου.   

 Υφίσταται ανάγκη αξιοποίησης υπαρχόντων λιμενικών έργων για την 

εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών.  

 Υφίσταται ανάγκη αξιοποίησης λιμένων ως καταφύγια ή αγκυροβόλια 

τουριστικών σκαφών.  

 Υφίσταται ανάγκη για μια ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ώστε να διασφαλίζεται η αειφορία του περιβάλλοντος στην παράκτια ζώνη, σε 

συνδυασμό με τα αναγκαία αναπτυξιακά έργα.  

Ο Δήμος εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και 

συγκεκριμένα τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 140 του Ν.4504/2017 “Στην παρ. 3 

του άρθρου 38 του ν.4150/2013 (Α΄102) προστίθενται περιπτώσεις στ’, ζ’ και η’ ως 

εξής: “στ) Δύναται να συνιστώνται Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, μετά από απόφαση των 

οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, ως αυτοτελείς υπηρεσίες του δήμου στον οποίο 

ανήκουν, όταν στους δήμους αυτούς δεν λειτουργεί Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.”” δύναται 

να διασφαλίσει μια ορθολογική αναπτυξιακή προοπτική στο τρίπτυχο, βιώσιμη 
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ανάπτυξη με κοινωνική ανταποδοτικότητα, στο πλαίσιο της αειφορίας του 

περιβάλλοντος.  

Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω στοιχείων, η υπηρεσία μας εισηγείται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο τη λήψη απόφασης περί έγκρισης σύστασης δημοτικού λιμενικού γραφείου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου που θα λειτουργεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις περί 

λιμενικών γραφείων του άρθρου140 του Ν.4504/2017. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

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

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ενημέρωσε το 

σώμα επί του θέματος και ανέφερε τα παρακάτω : 

Η έδρα του δημοτικού λιμενικού γραφείου θα βρίσκεται στον  Άγιο Ιωάννη και 

προτείνουμε τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κρινάκη Γεώργιο, ως προσωρινό υπάλληλο 

διαχείρισης και διεκπεραίωσης των απαιτούμενων ενεργειών.  

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, ανέφερε τα παρακάτω : 

Δεν μπορεί ο Δήμος να ασχολείται με τα λιμάνια. Είναι απαράδεκτο. Δεν 

υπάρχει λόγος ίδρυσης λιμενικού γραφείου για να γίνει το λιμάνι. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι το δημοτικό λιμενικό 

γραφείο θα λειτουργεί αντίστοιχα όπως τα δημοτικά λιμενικά ταμεία. 

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

ανέφερε τα παρακάτω : 

Το 2018 είχαμε πάρει ομόφωνη απόφαση για ίδρυση δημοτικού λιμενικού 

γραφείου, μετά από πρόταση της Δημοτικής Συμβούλου κας Χριστοδούλου Γεωργίας κι 

εξουσιοδοτούσαμε τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες για τη δημιουργία του. 

Γιατί καθυστερήσατε και δεν εκτελέσατε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ; 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι τότε το Δημοτικό 

Συμβούλιο είχε εκφράσει την πρόθεσή του να προχωρήσει η διαδικασία ίδρυσης του 

δημοτικού λιμενικού γραφείου και δεν ίδρυσε το δημοτικό λιμενικό γραφείο. Η εισήγηση 

ήρθε τώρα για την ίδρυση, λόγω και των προγραμμάτων που πρόκειται να 

προκηρυχθούν για έργα το προσεχές διάστημα, μεταξύ των οποίων και το «Αντώνης 

Τρίτσης». 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, ανέφερε τα παρακάτω : 

Διαφωνούμε και καταψηφίζουμε την απόφαση και θεωρούμε ότι αυτό που 

έπρεπε να κάνει ο Δήμος μας είναι ο καθορισμός του αιγιαλού. Επιχειρείται να έχουν οι 
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Δήμοι φοροεισπρακτική πολιτική. Δεν υφίστανται οι ανάγκες που αναφέρονται στην 

εισήγηση.  

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

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Υπέρ της εισήγησης του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, ψήφισαν δεκαπέντε (15) Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, ήτοι : 

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, 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. Νάσιος Επαμεινώνδας και  κ. Καλαφάτης Αριστείδης.  

Κατά της εισήγησης του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, ψήφισαν τρείς (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

ήτοι: 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη, κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος (με τις παρατηρήσεις - τοποθετήσεις που αναλυτικά καταγράφονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσης) και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Την εισήγηση του Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & 

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  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

1. Εγκρίνει τη σύσταση δημοτικού λιμενικού γραφείου, στο Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου, 

που θα λειτουργεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις περί λιμενικών γραφείων του 

άρθρου 140 του Ν. 4504/2017, όπως αυτό ζητείται με την εισήγηση του Προϊστάμενου 

του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου. 

2. Ορίζει ως προσωρινό υπάλληλο διαχείρισης τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κρινάκη 

Γεώργιο. 
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3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2020.  

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 24.07.2020 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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