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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 27.03.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 4η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 35η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27.03.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :3426/15-04-2020 

Έκδοση ψηφίσματος με θέμα «Διεκδίκηση μέτρων και οργάνωση των δομών 

του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού», κατόπιν προτάσεως της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας 

του 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.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 : 2674/23-03-2020 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. 

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  

  Από το πρακτικό της 4ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 27η Μαρτίου  2020, ημέρα Παρασκευή  

και ώρα 14.00 μ.μ. 

ΘΕΜΑ : Εκτός ημερησίας διάταξης (ΜΟΝΑΔΙΚΟ) 
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Έκδοση ψηφίσματος με θέμα «Διεκδίκηση μέτρων και οργάνωση των δομών του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού», 

κατόπιν προτάσεως της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας του Δήμου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου. 

Ο κ. Πρόεδρος, εισήγαγε το μοναδικό θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και 

εξέθεσε ότι : 

Το παρόν θέμα, εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης,  

κατόπιν προτάσεως των συμβούλων της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας 

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 και ονομαστική ψηφοφορία, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την έγγραφη δήλωση 

της επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοτικής Συμβούλου κ. Σαμαρά Μαρίας, 

στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω : 

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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ            

                                                                         ΖΑΓΟΡΑ 27 Μαρτίου 2020 

ΠΡΟΣ 

Τον κο Κουτσάφτη Παναγιώτη του Αποστόλου, Δήμαρχο  του Δήμου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι  

Πρόεδροι Κοινοτήτων  

ΔΙΑ 

Του κου Χιώτη Δημητρίου του Νικολάου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Π.Ε.Μαγνησίας. 

Κύριε Δήμαρχε,  

Κύριοι/ες δημοτικοί σύμβουλοι, 

Πρόεδροι κοινοτήτων. 

Κατάθεση  μέτρων  στήριξης των κατοίκων και της τοπικής οικονομίας  

Πρωτοφανείς για τα μεταπολεμικά χρόνια είναι οι καταστάσεις που ζουν οι Έλληνες 

αλλά και όλος ο πλανήτης. Δεδομένων των δύσκολων όσο και ιδιαίτερα εύθραυστων 
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κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, η δημοτική μας 

παράταξη «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ανταποκρινόμενη στη ευθύνη του θεσμικού της 

ρόλου ως μείζονα αντιπολίτευση Ζαγοράς - Μουρεσίου προτείνει μια συγκεκριμένη 

δέσμη προτάσεων για τη διασφάλιση της υγείας πολιτών καθώς και της οικονομικής 

επιβίωσης των επαγγελματιών, των μισθωτών και των αγροτών. 

Οι προτάσεις μας είναι οι εξής :  

1) Λήψη μέτρων προφύλαξης με όλα τα απολυμαντικά υλικά και μέσα και τήρηση 

των κανόνων για την αποφυγή συνωστισμού στους χώρους εργασίας για τους 

εργαζόμενους του Δήμου με σκοπό την προστασία των ίδιων και των 

οικογενειών τους από τον κορωνοϊό. 

2) Πρόσληψη μόνιμου και εποχιακού προσωπικού στο Δήμο για την 

διεκπεραίωση βασικών εργασιών σε τομείς της καθημερινότητας, όπως είναι η 

καθαριότητα. 

3) Συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία των κοινωνικών δομών του Δήμου με 

τους δημότες που χρήζουν ανάγκης είτε γιατί είναι μόνοι τους είτε γιατί 

πρόκειται για ζευγάρια ηλικιωμένων που δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια 

τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προσφέρονται συνεχείς βοήθειες για 

την παροχή των φαρμάκων τους αλλά και εξασφάλιση και άλλων 

βιοποριστικών μέσων, καθώς αναφερόμαστε σε εγκλωβισμένους ανθρώπους. 

4) Άμεση στήριξη των αναγκών του  Κέντρου Υγείας Ζαγοράς και των 

περιφερειακών ιατρείων Κισσού και Τσαγκαράδας με την αγορά και 

παραχώρηση υγειονομικού υλικού (αντιδραστήρια, στολές, μάσκες, γάντια, 

αντισηπτικά) καθώς και άμεση διεκδίκηση πρόσληψης προσωπικού για τις 

ανωτέρω δομές πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου. 

Καμία μετακίνηση ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού από το Κέντρο Υγείας 

Ζαγοράς ή τα περιφερειακά ιατρεία Κισσού και Τσαγκαράδας προς το 

Νοσοκομείο του Βόλου να μη γίνει δεκτή.  

5) Ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς και των περιφερειακών ιατρείων 

Κισσού και Τσαγκαράδας για την διενέργεια προληπτικών τεστ που θα 

χρησιμοποιηθούν από την ιατρική κοινότητα για μαζικούς ελέγχους.  

6) Διευκόλυνση σε επίπεδο δημοτικών τελών για τους επαγγελματίες και τους 

εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία και  παράταση πληρωμής 

των πάσης φύσεως ρυθμίσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έως την 

ομαλοποίηση της κατάστασης.  

7) Σύγκληση μέσω τηλεδιάσκεψης διευρυμένου δημοτικού συμβουλίου με τους 

φορείς τουρισμού στη περιοχή μας για την λήψη μέτρων με σκοπό την 

τουριστική τόνωση της περιοχής, που κινδυνεύει λόγω του κορωνοιού με 

γενική οικονομική καθίζηση. 
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8) Να ζητηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία η ελάφρυνση από φορολογικές και 

ασφαλιστικές εισφορές και των αγροτών, καθώς η γενική οικονομική 

στασιμότητα επηρεάζει και τον πρωτογενή τομέα.  

9) Ο Δήμος να αναλάβει να βοηθήσει οικογένειες μαθητών για την εξασφάλιση 

της απαιτούμενης υποδομής, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τη 

διεξαγωγή της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Εχουμε όλες και όλοι  ευθύνη και χρέος που μας επιβάλλει η κοινωνική μας ευθύνη 

και το αίσθημα αλληλεγγύης απέναντι στους συμπολίτες μας. 

Στην μάχη κατά του κορωνοϊού «Μένουμε σπίτι» και είμαστε πλήρως ενωμένοι σε 

ενέργειες και πολιτικές που έχουν ως γνώμονα την προστασία μας Δημόσιας Υγείας 

και την στήριξη των συμπολιτών μας.  

Ως δημοτική κίνηση καταθέτουμε μας προτάσεις μας και δηλώνουμε ότι θα 

συμβάλλουμε σε ό,τι μας ζητηθεί.  

Χρέος μας Δημοτικής Αρχής, χρέος όλων μας ,είναι να σταθούμε στο ύψος των 

περιστάσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο μας τοπικής 

αυτοδιοίκησης σε περιόδους κρίσεων. 

Οι παραπάνω προτάσεις μας κατατίθενται στο ΔΣ  και αποτελούν την κατάθεση 

ψηφίσματος για την προστασία μας περιοχής μας από την πανδημία του κορονοϊού. 

Ψήφισμα που θα αποσταλεί σε Περιφέρεια, Υπουργείο Υγείας, Βουλευτές του νομού 

μας .  

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

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την έγγραφη δήλωση 

του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Δημοτικού Συμβούλου κ. Τσαπράζη 

Βασίλειου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω : 

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

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Ζαγορά 27.03.2020 

Τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης στο δια 

περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο της 27ης Μαρτη 2020. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Η Λαϊκή Συσπείρωση στέκεται με προσοχή και υπευθυνότητα στις εξελίξεις με 

αφορμή την πανδημία στη χώρα μας και διεθνώς. Η τήρηση των κανόνων 

υγιεινής είναι ευθύνη όλων μας, απέναντι στους εαυτούς μας αλλά και τους 

γύρω μας που μπορεί να ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες. Η 

ατομική ευθύνη όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρατική ευθύνη αλλά 

και την ευθύνη του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

στο να απαιτήσουν και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα απέναντι στην 

εξελισσόμενη επιδημία του κορωνοϊού. 
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 Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε να τεθεί θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως 

κατεπείγον, της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. 

Ζαγοράς Μουρεσίου της  27ης Μαρτίου του 2020, η «Διεκδίκηση μέτρων και 

η οργάνωση των δομών του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου» καθώς στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε αναφορά στην πανδημία 

και τους τρόπους αντιμετώπισης από πλευράς του Δήμου μας. Το πλαίσιο 

διεκδίκησης μέτρων που θέτει η Λαϊκή Συσπείρωση στους Δημοτικούς 

συμβούλους αλλά και σε κάθε κάτοικο του Δήμου μας είναι: 

1. Γίνεται πιο επιτακτικό από ποτέ το αίτημα για Δημόσια και Δωρεάν Υγεία 

για όλους. Για το λόγο αυτό στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς, ως φορέας 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ζητούμε να καλυφθούν όλες οι κενές 

θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, οδηγών 

ασθενοφόρων καθώς και η άμεση παροχή όλων των απαραίτητων 

προστατευτικών υλικών που μέχρι σήμερα στερούνται. Η άμεση 

στελέχωση του Κέντρου Υγείας να λάβει υπόψη την πλήρη λειτουργία του 

Πολυιατρείου Κισσού και των αγροτικών ιατρείων του Δήμου μας. Ζητούμε 

να ανοίξει το μικροβιολογικό εργαστήριο και να εξοπλιστεί με το 

απαραίτητο υλικό για τη δωρεάν εξέταση διάγνωσης του κορωνοϊού. 

Ζητούμε να ανοίξει ο χρόνια κλειστός θάλαμος αυξημένης φροντίδας 

ασθενών για την ενδεχόμενη δυνατότητα παραμονής ασθενών στο Κέντρο 

υγείας και την αποσυμφόρηση των ήδη επιβαρυμένων Νοσοκομείων.  

2. Απαιτούμε να μην μετακινηθεί κανένα μέρος του ιατρικού ή νοσηλευτικού 

προσωπικού του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς σε Νοσοκομείο του Βόλου ή 

άλλης περιοχής αλλά αντί αυτού να γίνουν εδώ και τώρα προσλήψεις 

μόνιμου προσωπικού πλήρους απασχόλησης. 

3. Η αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με τα ως τώρα μέτρα της 

κυβέρνησης αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του ανεπαρκούς δημόσιου 

τομέα της Υγείας, αφήνοντας στο απυρόβλητο τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως 

τις μεγάλες κλινικές και νοσοκομεία να αξιοποιούν τις συνθήκες σαν 

ευκαιρία πρόσθετης κερδοφορίας. Ζητούμε, να επιταχθούν κρεβάτια 

νοσηλείας, χειρουργεία, εργαστήρια, οι μεγάλες διαγνωστικές μονάδες και 

όλες οι ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα μαζί με το προσωπικό τους και να τεθούν 

υπό κρατικό έλεγχο.  

4. Να ενταχθούν υποχρεωτικά οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί, ιδιαίτερα των 

ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Παιδιατρικής, και  Καρδιολογίας 

στο σχέδιο ενίσχυσης των Δημόσιων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας. 

Να αξιοποιηθούν υποχρεωτικά με προτεραιότητα οι αντίστοιχες 

ειδικότητες αυτοαπασχολούμενων γιατρών, που βρίσκονται στα όρια του 
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Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς  καθώς  πρόκειται 

για σπουδαίους και καταρτισμένους επιστήμονες. 

5. Να επιταχτούν ξενώνες και ξενοδοχεία στο όρια του Δήμου μας, στα οποία 

θα μπορούν να μένουν οι υγειονομικοί του Κέντρου Υγείας και ιατρείων 

του Δήμου μας. 

6. Να ενισχυθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με προσωπικό και υλικά 

προστασίας από το κράτος ώστε να στηριχτούν ευάλωτες και ευπαθείς 

ομάδες. Να πληρωθούν τώρα οι εργαζόμενοι του προγράμματος για τα 

οφειλόμενα από τον 12ο του 2019 και να λάβουν και δώρο Πάσχα το 

οποίο δεν δικαιούνται! Να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι του προγράμματος, 

με κοινωνικούς λειτουργούς και να περάσουν στην αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Υγείας και  στις δομές του. 

7. Ζητούμε να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης της λαϊκής οικογένειας και των 

επαγγελματιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου όπως:  

 Απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων και δημοτικών τελών 

για το επόμενο εξάμηνο σε όσους μισθώνουν δημοτική 

περιουσία και έχει κλείσει η επιχείρηση τους (κυλικεία, δημοτικά 

αναψυκτήρια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

camping) σύμφωνα με τα μέτρα της κυβέρνησης. 

 Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για το επόμενο εξάμηνο των 

επαγγελματιών που έχουν υποστεί μεγάλη μείωση τζίρου, 

σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. 

 Άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης για χρέη προς το 

Δήμο, επαγγελματιών και ιδιωτών. 

 Ζητούμε από το κράτος να αναγνωρίσει και άλλους κλάδους εργαζομένων και 

αγροτών στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου αλλά και γενικότερα, ως 

πληττόμενους από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα και να στηρίξει 

ανάλογα, με το επίδομα των 800 ευρώ. Για παράδειγμα οι οικοδόμοι, 

αναγκαστικά έχουν σταματήσει την εργασία τους καθώς έχει διακοπεί η 

τροφοδοσία με οικοδομικά υλικά. Εκτεταμένη ζημιά και μείωση τζίρου έχουν 

αγρότες που ασχολούνται με ανθοκήπια, λουλούδια και φυτά, όπως επίσης και 

μικροεπαγγελματίες. Αγρότες που μετακινούνται στις λαϊκές αγορές κτλ. 

Αντίστοιχη πρέπει να είναι η στήριξη των επαγγελματιών του τουρισμού καθώς 

στην συντριπτική πλειοψηφία πρόκειται για μονάδες μικρής δυναμικότητας. 

 Η Λαϊκή Συσπείρωση Ζαγοράς Μουρεσίου διεκδικεί να γίνουν απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου οι  άνωθεν προτάσεις ώστε να διεκδικήσει ο Δήμος 

Ζαγοράς Μουρεσίου τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊου. 
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 Η Λαϊκή Συσπείρωση Ζαγοράς Μουρεσίου ζητά από τα σωματεία και τους 

συλλόγους της περιοχής μας τη στήριξη και διεκδίκηση όλων των απαραίτητων 

μέτρων απέναντι στη εξελισσόμενη πανδημία. 

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

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος δήλωση του κ. Δημάρχου, 

στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω :  

Το κράτος έχει λάβει μέχρι σήμερα όλα τ’ απαραίτητα μέτρα για τη θωράκιση 

της χώρας μας και του πληθυσμού απέναντι στην πανδημία. Μέρα με την ημέρα 

ανακοινώνονται νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των 

αυτοαπασχολούμενων, έτσι ώστε να εξέλθουμε από την κρίση αυτή με τις μικρότερες 

δυνατές απώλειες. Αισιοδοξούμε ότι με την έλευση του καλοκαιριού τα πράγματα θα 

πάνε καλύτερα και θα εξέλθουμε από αυτή την κρίση.  

Σαφέστατα και συμφωνούμε σε κάποια από αυτά που προτείνουν οι 

μειοψηφίες, όπως για παράδειγμα στην μη απομάκρυνση ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού από το Κέντρο Υγείας και στην περαιτέρω ενίσχυσή του, πλην όμως 

πολλά εξ’ αυτών που αναφέρονται αφορούν την άσκηση κατευθυνόμενης κομματικής 

πολιτικής, κι ως εκ τούτου η παράταξή μας δεν θα συναινέσει στην, διαμέσου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, προώθησή της, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη ώρα που περνάει η 

πατρίδα μας. 

Εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση και τους διακεκριμένους επιστήμονες που 

ασχολούνται με το θέμα, κι αναμένουμε τη νομοθέτηση περαιτέρω μέτρων και την 

υιοθέτηση πολιτικών με στόχο την προστασία του πληθυσμού από την πανδημία και 

την ανακούφισή του από την οικονομική κρίση που αυτή έχει προκαλέσει.  

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

προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος. 

Υπέρ της έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας, σύμφωνα με τις προτάσεις - 

τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας 

του Δημοτικού Συμβουλίου, 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. 

Κατά της έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας, σύμφωνα με τις προτάσεις - 

τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας 

του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν δέκα (10) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. 

ΑΔΑ: ΩΔΓΕΩΡΚ-Ψ6Ν



[9] 

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. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Τις έγγραφες τοποθετήσεις των επικεφαλής της μείζονος και της ελάσσονος 

μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου  

 Τη δήλωση του κ. Δημάρχου 

 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  

 

Α. Εγκρίνει, κατόπιν προτάσεως της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, την έκδοση ψηφίσματος με θέμα «Διεκδίκηση μέτρων 

και οργάνωση των δομών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού», το οποίο έχει ως παρακάτω : 

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

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου, σε δια περιφοράς συνεδρίαση 

του σήμερα,  27 Μαρτίου του 2020, εγκρίνει το ακόλουθο ψήφισμα : 

«Διεκδίκηση μέτρων και η οργάνωση των δομών του Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊου». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στέκεται με προσοχή και υπευθυνότητα στις εξελίξεις 

με αφορμή την πανδημία στη χώρα μας και διεθνώς. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής 

είναι ευθύνη όλων μας, απέναντι στους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας που 

μπορεί να ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες. Η ατομική ευθύνη όμως δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την κρατική ευθύνη αλλά και την ευθύνη του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο να απαιτήσουμε και να 

λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα απέναντι στην εξελισσόμενη επιδημία του κορονοϊού. 

1. Γίνεται πιο επιτακτικό από ποτέ το αίτημα για αποκλειστικά Δημόσια και 

Δωρεάν Υγεία για όλους. Για το λόγο αυτό στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς, ως 

φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ζητούμε να καλυφθούν όλες οι 

κενές θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, οδηγών 
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ασθενοφόρων καθώς και η άμεση παροχή όλων των απαραίτητων 

προστατευτικών υλικών που μέχρι σήμερα στερούνται. Η άμεση στελέχωση 

του Κέντρου Υγείας να λάβει υπόψη την πλήρη λειτουργία του Πολυιατρείου 

Κισσού και των αγροτικών ιατρείων του Δήμου μας. Ζητούμε να ανοίξει το 

μικροβιολογικό εργαστήριο και να εξοπλιστεί με το απαραίτητο υλικό για τη 

δωρεάν εξέταση διάγνωσης του κορωνοϊού. Ζητούμε να ανοίξει ο χρόνια 

κλειστός θάλαμος αυξημένης φροντίδας ασθενών για την ενδεχόμενη 

δυνατότητα παραμονής ασθενών στο Κέντρο υγείας και την αποσυμφόρηση 

των ήδη επιβαρυμένων Νοσοκομείων.  

2. Απαιτούμε να μην μετακινηθεί κανένα μέρος του ιατρικού ή νοσηλευτικού 

προσωπικού του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς σε Νοσοκομείο του Βόλου ή άλλης 

περιοχής αλλά αντί αυτού να γίνουν εδώ και τώρα προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού πλήρους απασχόλησης. 

3. Η αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με τα ως τώρα μέτρα της 

κυβέρνησης αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του ανεπαρκούς δημόσιου 

τομέα της Υγείας, αφήνοντας στο απυρόβλητο τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως τις 

μεγάλες κλινικές και νοσοκομεία να αξιοποιούν τις συνθήκες σαν ευκαιρία 

πρόσθετης κερδοφορίας. Ζητούμε, να επιταχθούν κρεβάτια νοσηλείας, 

χειρουργεία, εργαστήρια, οι μεγάλες διαγνωστικές μονάδες και όλες οι ΜΕΘ 

του ιδιωτικού τομέα μαζί με το προσωπικό τους και να τεθούν υπό κρατικό 

έλεγχο.  

4. Να ενταχθούν υποχρεωτικά οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί, ιδιαίτερα των 

ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Παιδιατρικής, και  Καρδιολογίας στο 

σχέδιο ενίσχυσης των Δημόσιων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας. Να 

αξιοποιηθούν υποχρεωτικά με προτεραιότητα οι αντίστοιχες ειδικότητες 

αυτοαπασχολούμενων γιατρών, που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς  καθώς  πρόκειται για σπουδαίους και 

καταρτισμένους επιστήμονες. 

5. Να επιταχτούν ξενώνες και ξενοδοχεία στο όρια του Δήμου μας, στα οποία θα 

μπορούν να μένουν οι υγειονομικοί του Κέντρου Υγείας και ιατρείων του Δήμου 

μας. 

6. Να ενισχυθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με προσωπικό και υλικά 

προστασίας από το κράτος ώστε να στηριχτούν ευάλωτες και ευπαθείς 

ομάδες. Να πληρωθούν τώρα οι εργαζόμενοι του προγράμματος για τα 

οφειλόμενα από τον 12ο του 2019 και να λάβουν και δώρο Πάσχα το οποίο δεν 

δικαιούνται! Να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι του προγράμματος, με κοινωνικούς 

λειτουργούς και να περάσουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και  

στις δομές του. 
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7. Ζητούμε από το κράτος να αναγνωρίσει και άλλους κλάδους εργαζομένων και 

αγροτών στο Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου αλλά και γενικότερα, ως 

πληττόμενους από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα και να στηρίξει 

ανάλογα, με το επίδομα των 800 ευρώ. Για παράδειγμα οι οικοδόμοι, 

αναγκαστικά έχουν σταματήσει την εργασία τους καθώς έχει διακοπεί η 

τροφοδοσία με οικοδομικά υλικά. Εκτεταμένη ζημιά και μείωση τζίρου έχουν 

αγρότες που ασχολούνται με ανθοκήπια, λουλούδια και φυτά, όπως επίσης και 

μικροεπαγγελματίες. Αγρότες που μετακινούνται στις λαϊκές αγορές κτλ.  

8. Σύγκληση μέσω τηλεδιάσκεψης διευρυμένου δημοτικού συμβουλίου με τους 

φορείς τουρισμού στη περιοχή μας για την διεκδίκηση και λήψη μέτρων με 

σκοπό την τουριστική τόνωση της περιοχής, που κινδυνεύει λόγω του 

κορωνοιού με γενική οικονομική καθίζηση. Πρέπει να υπάρξει στήριξη των 

επαγγελματιών του τουρισμού καθώς στην συντριπτική πλειοψηφία πρόκειται 

για οικογενειακές επιχειρήσεις και μονάδες μικρής δυναμικότητας και εποχικής 

λειτουργίας 

9. Το κράτος να αναλάβει να βοηθήσει τις οικογένειες των μαθητών για την 

εξασφάλιση της απαιτούμενης υποδομής, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α. 

για τη διεξαγωγή της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. 

10. Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθεί 

θέμα σχετικά με : 

 Την πληρωμή των εργαζόμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο 

σπίτι» για τα οφειλόμενα από τον 12ο του 2019.  

 Την απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων και δημοτικών τελών για 

το επόμενο εξάμηνο σε όσους μισθώνουν δημοτική περιουσία και έχει 

κλείσει η επιχείρηση τους (κυλικεία, δημοτικά αναψυκτήρια, 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, camping) σύμφωνα με τα 

μέτρα της κυβέρνησης. 

 Την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για το επόμενο εξάμηνο των 

επαγγελματιών που έχουν υποστεί μεγάλη μείωση τζίρου, σύμφωνα με 

τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. 

 Την άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης για χρέη προς το 

Δήμο, επαγγελματιών και ιδιωτών. 

Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο, προκειμένου το ψήφισμα να 

αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, Φορείς και Υπηρεσίες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2020.  

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  
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                              ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 15.04.2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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