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ΘΕΜΑ: Ππωηόκολλο ςνεπγαζίαρ ηος Δήμος Δςηικήρ άμος με ηον Ενιαίο 

Οινοποιηηικό Αγποηικό ςνεηαιπιζμό άμος ζε πολιηικό, επιμοπθωηικό και 

κοινωνικό επίπεδο.  

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 07
ελ

  Φεβξνπαξίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο 

Γεπηέξα, χζηεξα απφ ηελ 974/01-02-2022 πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηηο αξηζ. πξση. 18318/13-03-

2020 θαη 33282/29-05-2020 έγγξαθα ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ζχγθιηζεο ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνχ». 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξφεδξν, φηη ππήξρε ε 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) κειψλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο epresence.gov.gr  (21) κέιε. 

ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

ςμμεηέσονηερ  

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

5.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

7.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

8.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

9.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

10.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

11.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

12.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

13.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

14.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

15.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

16.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

17.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

18.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

19.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

20.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

21.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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        Μη ζςμμεηέσονηερ 

 

1.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

2.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

3.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

4.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

5.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

6.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

Πποζελεύζειρ  - Αποσωπήζειρ 

 Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο θαη ψξα 18:33΄ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεψξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καξινβαζίσλ θ.Νηθνινχ 

Δκκαλνπήι, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Τδξνχζζαο θ.Δπγεληθφο Υξηζηφδνπινο, ν 

πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Κνληαηίθσλ θ.Παγσλδηψηεο ηακάηηνο, ν πξφεδξνο ηεο 

Κνηλφηεηαο Κνζκαδαίσλ θ.Καξαγηαλλάθεο ηαχξνο, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο 

Γξαθαίσλ θ.Καξακαξνχδεο Κσλ/λνο θαη ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καιηζέαο 

θ.Παπαγεσξγίνπ ηαχξνο.  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ε  πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Κνληνξηάλνο Βαζίιεηνο,    

θ.Καξαγηαλλίδεο Ισάλλεο, θ.Κεξακηηδήο Ισάλλεο, θ.Κηινπθηψηεο Δκκαλνπήι θαη ε 

Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο 

ζεκάησλ θαη Β] ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ.Αλδξεάδνπ νπιηάλα θαη ν εηδηθφο 

ζπλεξγάηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

θ.αθειιάξεο Υξηζηφδνπινο. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ον: Ππωηόκολλο ςνεπγαζίαρ ηος Δήμος Δςηικήρ άμος με ηον Ενιαίο 

Οινοποιηηικό Αγποηικό ςνεηαιπιζμό άμος ζε πολιηικό, επιμοπθωηικό και 

κοινωνικό επίπεδο.  

 

 

………………………………………………………………………………………….. 
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Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (5
ν
)  πέκπην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

έδσζε ηνλ ιφγν  ζηελ Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Ισάλλα Παηξψλε θαη ε νπνία 

είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Σν πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ κε ηνλ Δληαίν Οηλνπνηεηηθφ 

Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ άκνπ ζε πνιηηηζηηθφ,  επηκνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

αθνξά ηελ δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε  θαη πινπνίεζε ζπληνληζκέλσλ 

δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: 

1. πποαγωγήρ ηος πολιηιζηικού αποηςπώμαηορ ηηρ άμος 

 

2. ιζσςποποίηζηρ ηων ζςνεκηικών δεζμών μεηαξύ ηηρ οινοπαπαγωγικήρ 

δπαζηηπιόηηηαρ και ηος κοινωνικού ιζηού 

 

3. διαπκούρ βεληίωζηρ ηηρ οινοηοςπιζηικήρ ηαςηόηηηαρ ηος νηζιού 

 

4. ενίζσςζηρ και πποβολήρ ηηρ ζςμβολήρ ηων δύο θοπέων ζηην ανάπηςξη ηηρ 

κοινωνίαρ ηηρ άμος ζε ηοπικό, πεπιθεπειακό, εθνικό και εςπωπαϊκό 

επίπεδο. 

 

Ο Δήμορ Δςηικήρ άμος και ο ΕΟ άμος, ζςμθωνούν και ζςναποδέσονηαι: 

 

Άπθπο 1 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε απνδέρνληαη λα αλαιάβνπλ θάζε απαξαίηεηε πξσηνβνπιία 

θαη δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ δξάζεσλ: 

-Δημιοςπγία ειδικήρ θιάληρ ωρ δώπο επιζήμων, ήηνη 100 θηάιεο Samos Vin Doux 

κε εηηθέηα πνπ πεξηιακβάλεη ηα  ινγφηππα Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ θαη ΔΟ άκνπ. 

Ο Γήκνο αλαιακβάλεη ην θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ γξαθηζηηθνχ θαη ηεο 

εθηχπσζεο εηηθέηαο, θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο μχιηλεο πνιπηεινχο 

ζπζθεπαζίαο.  

Ο ΔΟ άκνπ αλαιακβάλεη ηε ρνξεγία ησλ αληίζηνηρσλ θηαιψλ κε ην πεξηερφκελν 

θαη ηελ νπίζζηα εηηθέηα θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ δειηίσλ ηχπνπ κε ηηο 

αληίζηνηρεο πξνσζεηηθέο δξάζεηο. Δπίζεο,δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη κηα κηθξή ζεηξά 

ζπιιεθηηθψλ θηαιψλ νη νπνίεο ζα δηαηίζεληαη ζην Μνπζείν Οίλνπ ηνπ ΔΟ άκνπ. 

Μέξνο ησλ θεξδψλ ζα δηαηίζεληαη θαη’ έηνο ππέξ θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο άκνπ. 

Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζηνλ ΔΟ άκνπ θαη ε ζρεηηθή ζπιιεθηηθή 

εηηθέηα ζα κπνξεί λα αλαπαξαγάγεηαη θαη’ έηνο.   

-Υοπηγική ςποζηήπιξη με οίνοςρ ΔΟ άκνπ ζε διοπγανώζειρ, θεζηηβάι, δξψκελα 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο θαη εηδηθψλ ζεκαηηθψλ/επεηεηαθψλ δηνξγαλψζεσλ. 

Ωο βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο αλσηέξσ ρνξεγηθήο ππνζηήξημεο ηίζεηαη ην λα κελ 

ππάξρεη αληίζηνηρε ρνξεγία απφ επηρεηξήζεηο νκνεηδψλ πξντφλησλ εληφο ή εθηφο 
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Γήκνπ, εθηφο θαη αλ ππάξμεη εηδηθή γηα απηφ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε κεξψλ. 

-Δηδηθή ζεκαηηθή εκδήλωζη γηα ηνλ αγξνηνδηαηξνθηθφ ηνκέα θαη ηελ anti-stress 

διαηποθή. πλεξγαζία κε ηνλ Παλειιήλην χιινγν Γηαηηνιφγσλ θαη ηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

-ςνδιοπγάνωζη θωηογπαθικήρ εκθέζεωρ ζηον πολςσώπο εκδηλώζεων ηος 

Δήμος Δςηικήρ άμος γηα ηνλ ζακηαθφ ακπειψλα θαη ηελ  πνηθηιία «κνζράην 

άκνπ», κε θνηλή πξνθήξπμε αληίζηνηρνπ δηαγσληζκνχ θσηνγξαθίαο. 

-ςνδιοπγάνωζη εκδήλωζηρ για ηοςρ ςπεπήλικερ αμπελοκαλλιεπγηηέρ, ηνπο 

βαξειάδεο, ηνπο «γξακκαηηθνχο» ησλ πλεηαηξηζκψλ ησλ ρσξηψλ ηεο Γπηηθήο 

άκνπ. Παξνπζίαζή ηνπο, αξρεηαθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

κλήκεο, δηνξγάλσζε εκεξίδαο. 

-ςνδιοπγάνωζη Ημεπίδαρ «Η ποίηζη ηος Ρίηζος για ηη άμο και ηη ζαμιακή 

αγποηική παπαγωγή»: πλεξγαζία Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ-ΔΟ άκνπ θαη ηεο Έξεο 

Ρίηζνπ, κε παξάιιειε έθζεζε εγγξάθσλ θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηεο ζπιινγή. (Ηκεξίδα, on line κεηάδνζε, νπηηθνπνηεκέλν πιηθφ, έληππε 

έθδνζε). 

-ςνδημιοςπγία Φοιηηηικού Διαγωνιζμού Καινοηομίαρ με θέμα ηο «ζαμιακό 

αμπελώνα».Έπαζιν, επηηξνπή αμηνιφγεζεο κε ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο απφ ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζην Καξιφβαζη, δηεζλήο πξνβνιή. 

-ςνδιοπγάνωζη Οινικήρ διημεπίδαρ (Δήμοι Αναηολικήρ και Δςηικήρ άμος-

Γενικά Απσεία ηος Κπάηοςρ-ΕΟ άμος) κε άμνλα πινπνίεζεο ην 2022-2023 κε 

ηε ζπκκεηνρή δηεζλψλ νηλνιφγσλ, ηζηνξηθψλ θιπ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο άκνπ σο 

ΟΙΝΙΚΟΤ πξννξηζκνχ. Αληίζηνηρε παξνπζίαζε ζηελ Αζήλα (Ίδξπκα Νηάξρνο) 

-ςνδιοπγάνωζη κοινωνικών και πολιηιζηικών δπάζεων επξείαο απνδνρήο, 

ζχκθσλα κε πξνηεηλφκελα ακνηβαίσο ζέκαηα θαη απνθάζεηο ησλ Γ.. 

 

Άπθπο 2 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ λα ππνζηεξίδνπλ κε φια ηα δπλαηά κέζα ηνπο 

θηινμελνχκελνπο επηζθέπηεο, εθπξνζψπνπο θνξέσλ θαη θνκκάησλ, δεκνζηνγξάθνπο 

θαη opinionleaders.Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε άκν, oΓήκνο Γπηηθήο 

άκνπ ζπκθσλεί λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ ΔΟ άκνπ γηα ην ρξνλνδηάγξακκα 

ησλ επηζθέςεσλ, εθφζνλ ην γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ, ψζηε λα δξνκνινγείηαη 

επίζθεςε θαη μελάγεζε ζην Μνπζείν Οίλνπ. 

Αληίζηνηρα, ν ΔΟ άκνπ, ελεκεξψλεη γξαπηψο ην Γήκν Γπηηθήο άκνπ γηα ηελ 

πξνβιεπφκελε επίζθεςε δηαθεθξηκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ, εθφζνλ ην γλσξίδεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ.  

 

Άπθπο 3 

Η δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θνηλψλ δξάζεσλ απφ ην έλα ζπκβαιιφκελν 

κέξνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ ζπκθσλία θαη ηνπ άιινπ κέξνπο. Η 

έθδνζε θνηλψλ δειηίσλ ηχπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία θαη κε ηηο 

επηκέξνπο δηνξζψζεηο λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απφ ηα δχν κέξε. 
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Άπθπο 4 

Κάζε έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νξίδεη έλαλ εθπξφζσπν γηα ην ζπληνληζκφ ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ. Πέξαλ απηνχ, ν 

δήκαξρνο, ν πξφεδξνο θαη ηα Γ. αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε γηα ηε ζηελφηεξε 

δπλαηή ζπλεξγαζία θαη αληηκεηψπηζε θνηλψλ ζεκάησλ. 

 

Άπθπο 5 

Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ απαηηεί ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε θαη ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 

 

Άπθπο 6 

Σν παξφλ Πξσηφθνιιν ζα ηζρχεη απφ ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηνπ. πλάπηεηαη γηα 

κηα πεξίνδν πέληε εηψλ  εθφζνλ δελ ζα θαηαγγειζεί απφ ην έλα ή ην άιιν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο, κε πξνεηδνπνίεζε πνπ ζα θαηαηεζεί έμη κήλεο πξηλ. ε 

πεξίπησζε αλαλέσζεο γηα πεξίνδν πέξαλ ηεο πεληαεηίαο, ή ηξνπνπνίεζήο ηνπ, 

απαηηείηαη ε ακνηβαία ζπγθαηάζεζε ησλ δπν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζα επηθαηξνπνηείηαη θαη’ έηνο φζνλ αθνξά ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εηήζησλ δξάζεσλ απφ ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά φξγαλα θαη ην 

ηκήκα απηφ ηεο ζχκβαζεο ζα ηίζεηαη ππ’ φςηλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο άκνπ θαη ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο. άκνπ. 

 

Άπθπο 7 

Όιεο νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξκελεία θαη /ή ηελ 

πινπνίεζε απηνχ ηνπ Πξσηνθφιινπ ζα επηιχνληαη κέζσ ζπδεηήζεσλ ή θαη 

δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

Άπθπο 8 

Σν παξφλ Πξσηφθνιιν, πνπ ππνγξάθεηαη ζε δπν πξσηφηππα αληίγξαθα, ζεσξείηαη 

ππφ ηζρχ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αλσηέξσ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 

 

Δηζεγνχκεζα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο  

ησλ νξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ Αλαπιεξψηξηα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θα 

Μαθξή Δπαγγειία θαη Γεληθή Γξακκαηέα Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ θα Παηξψλε Ισάλλα 

θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ 

πλεξγαζίαο. 

       

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

4. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

1.- Δγθξίλεη ην πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ κε ηνλ 

Δληαίν Οηθνλνπνηεηηθφ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ άκνπ.  

2.- Οξίδεη εθπξνζψπνπο ηνπ δήκνπ ηελ Αλαπιεξψηξηα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο θα Μαθξή Δπαγγειία θαη ηελ  Γεληθή Γξακκαηέα Γήκνπ Γπηηθήο 

άκνπ θα Παηξψλε Ισάλλα  θαη  

3.- Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο. 

 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:00΄ . 

 

 

  Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ   8/07-02-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                    Καπλόβαζι   07  Φεβποςαπίος  2022 

                                   Ακπιβέρ απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Ππόεδπορ  ηος Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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