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  Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 4
ες

 σλεδρίαζες ηοσ δεκοηηθού ζσκβοσιίοσ 

ηες  27
ες

  Απρηιίοσ  2022. 

 

 

ΘΕΜΑ: σδήηεζε επί ηες σπ΄αρηζ. 2/21-02-2022 Απόθαζες ηες Κοηλόηεηας 

Λέθας. 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 27
ελ

  Απξηιίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε 

θαη ώξα 19:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, ε οποία 

ιόγω ηωλ θαηεπεηγόληωλ κέηρωλ ποσ έτοσλ ιεθζεί γηα ηελ αποθσγή ηες 

δηάδοζες ηοσ θορωλοϊού COVID-19   πραγκαηοποηήζεθε      ΚΕΚΛΕΘΜΕΝΩΝ 

ΣΩΝ ΘΤΡΩΝ   θαη ΄εθαξκνγή  : α)  ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο από 

11/3/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020) 

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνπ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», β) ηεο κε 

αξηζκ. πξση. 18318/13-03-2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «ύγθιεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ ησλ 

πεξηθεξεηώλ θαη ησλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, θαηά ην δηάζηεκα 

ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID-19» θαη γ) ηεο 

παξ.1 ηεο ππ αξηζκ. 40/31-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)    εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ 

αληηκεηώπηζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID 19, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ»   δ) ηεο παξ. 4 ηεο ππ αξηζκ. 163/29-5-2020 (ΑΓΑ: 

Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7)   εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ « Δλεκέξσζε 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ 

Γήκσλ» όπνπ   α) δηα δώζεο ζύγθιηζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, εθαξκνγή έρνπλ 

νη εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 12 ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο αξηζ. Γ1α/ ΓΠ. νηθ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) θαη ε παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ14 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 32009/23-05-

2020 (Β’ 1988) , ελώ θαη νη ζπλεδξηάζεηο εμαθνινπζνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη 

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ  θαη  ύζηεξα  από ηελ 4256/20-04-2022 πξόζθιεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη 

δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ 

Ν.3852/2010, όπσο ηα άξζξα απηά αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ 

Ν.4555/2018. 

Πξηλ από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηελ πξόεδξν, όηη ππήξρε ε 

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) ζπκβνύισλ  ήηαλ παξόληεο (20) 

ζύκβνπινη, δειαδή: 
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ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

7.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  Αντ/ρχος 

8.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

9.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

10.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

11.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

12.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

14.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

15.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

16.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

17.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

18.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

19.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

20.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 

 

        ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

3.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

4.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

5.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

6.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

 

7.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο 

θαη ώξα 19:22΄κ.κ πξνζήιζε ν 

Αληηδήκαξρνο θ.Γεώξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 
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Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λόκηκα θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Λέθαο θ.Μαζηόο Κσλ/λνο 

θαη ν  πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Καζηαλέαο  θ.Υαηδεπαλαγηώηνπ Κπξηάθνο.  

 

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

ζηνλ νπνίν  ε  πξόεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Υηώηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξώλε 

Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ολ: σδήηεζε επί ηες σπ΄αρηζ. 2/21-02-2022 Απόθαζες ηες Κοηλόηεηας 

Λέθας. 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (5
ν
)  πέκπην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ εηδηθό ζπλεξγάηε ηνπ Γεκάξρνπ θ.Δκκαλνπήι Υηώηε 

θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 

   Γπλάκεη εγγξάθνπ αηηήκαηόο ζαο, κνπ δεηήζεθε λα γλσκνδνηήζσ ζρεηηθά κε ηε κε 

αξηζκό πξσηνθόιινπ 2/21.02.2022 απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Λέθαο, κε ζέκα ηελ 

επηθύξσζε ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ, γηα ην νπνίν εθζέησ ηα εμήο: 

 

   ύκθσλα κε ην κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 19681/16.04.2021 έγγξαθν ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ (αξ. πξση. Δηζεξρνκέλνπ 5697/24.04.2021), 

δηαβηβάζηεθε ην ζύλνιν ηνπ θαθέινπ πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό ησλ νξίσλ ηεο 

θνηλόηεηαο Λέθαο, κε ζπλεκκέλεο εθζέζεηο θαη απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ επί ηνπ 

θαζνξηζκνύ ησλ νξίσλ ηεο θνηλόηεηαο Λέθαο θαη απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ 

ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο. Δηδηθόηεξα, γηα ηελ επίιπζε ησλ ακθηζβεηήζεσλ πεξί 

ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ θνηλνηήησλ Λέθαο-Μεζαίνπ Καξινβαζίνπ 

έρεη ζπληαρζεί ε ππ’ αξ. 8/14.10.1938 απόθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο, γηα 

ηνλ θαζνξηζκό ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ θνηλνηήησλ Λέθαο-Καζηαλέαο έρνπλ ζπληαρζεί 

νη ππ’ αξηζκ. 5/30.07.1929, 2/03.08.1930 θαη 2/14.10.1938 απνθάζεηο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο, κεηαμύ ησλ θνηλνηήησλ Λέθαο-Κνζκαδαίσλ έρεη 

ζπληαρζεί ε από 24.08.1920 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο, κεηαμύ ησλ θνηλνηήησλ Λέθαο-

Νένπ Καξινβαζίνπ έρεη ζπληαρζεί απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο, όπσο θαίλεηαη ζην κε 
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εκεξνκελία 14.09.1962 αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ Γήκνπ Καξινβαζίσλ θαη ηέινο 

κεηαμύ ησλ θνηλνηήησλ Λέθαο θαη Παιαηνύ Καξινβαζίνπ εθδόζεθε ε ππ’ αξηζκ. 

6/30.07.1929 Απόθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο θαη κεηέπεηηα ε ππ’ αξηζκ. 

3/03.08.1930 Απόθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο. 

   Ο Ν. 3463/2006 (Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ – Φ.Δ.Κ. 114Α΄) νξίδεη ζην 

άξζξν 13 απηνύ όηη «1. Γελ γίλεηαη λένο θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, εθόζνλ ηα όξηα απηά έρνπλ θαζνξηζζεί κε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο νξίσλ 

πνπ δελ ππόθεηηαη ζε έλδηθν κέζν ή κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ 

δηθαζηεξίνπ νξίσλ ή ηνπ ηαθηηθνύ δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ. 2. Καη` εμαίξεζε 

επηηξέπεηαη λα γίλεη Νένο θαζνξηζκόο νξίσλ εθόζνλ: α) έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή 

κεηαβνιή ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο από θπζηθά ή ηερληθά αίηηα, θαηόπηλ 

αηηήκαηνο ησλ ελδηαθεξόκελσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ, β) έρεη απνιεζζεί ε έθζεζε 

ηεο επηηξνπήο ή ε ζρεηηθή δηθαζηηθή απόθαζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ή ησλ ελδηαθεξόκελσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ. Δπίζεο 

είλαη επηηξεπηόο ν θαζνξηζκόο νξίσλ θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο ή ησλ ελδηαθεξόκελσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ, ζε πεξίπησζε 

πξνζαξηήζεσλ ηνπηθώλ δηακεξηζκάησλ θαη νηθηζκώλ θαηά ην άξζξν 4, εθόζνλ απηά 

δελ έρνπλ θαζνξηζηεί». Δπνκέλσο, δελ πξνθύπηεη ε ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

δηνηθεηηθώλ νξίσλ. 

   Σελ 17.07.1996 θαηαηέζεθε από ηνλ ηέσο Γήκν Καξινβαζίσλ, δηα ηνπ 

πιεξεμνπζίνπ απηνύ δηθεγόξνπ Νεόθπηνπ Γάλνπ, ε από 20.06.1996 πξνζθπγή 

ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ ύξνπ κε αξηζκό θαηάζεζεο 128/1996. Η 

πξνζθπγή απηή ζηξεθόηαλ θαηά ηεο Κνηλόηεηαο Λέθαο άκνπ, εμηζηνξώληαο όηη ε 

πεξηνρή «Πνηάκη» άξρνπζα αλαηνιηθά από ην αθξσηήξην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη 

θαηαιήγνπζα δπηηθά ζην αθξσηήξην «Πνύληα» επξηζθόηαλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ 

ηνπ νξίσλ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα ππ’ αξηζκ. 6/30.07.1929 Απόθαζε ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο θαζνξηζκνύ νξίσλ θαη θαζώο ε θνηλόηεηα Λέθαο 

απεθάζηζε πεξί ηηο αξρέο Μαΐνπ ηνπ 1996 ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αλσηέξσ πεξηνρήο 

ακθηζβεηώληαο ηα δηνηθεηηθά όξηα, δήηεζε λα αλαγλσξηζζεί όηη, ζπκθώλσο κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. 6/1929 αλσηέξσ απόθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο, ε πεξηνρή 

«Πνηάκη» άξρνπζα αλαηνιηθά από ην αθξσηήξην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη 

θαηαιήγνπζα δπηηθά ζην αθξσηήξην «Πνύληα» αλήθεη ζηα δηνηθεηηθά ηνπ όξηα. Δπί 

ηεο πξνζθπγήο απηήο εθδόζεθε ε κε αξηζκό 232/30.11.1999 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ ύξνπ πνπ απέξξηςε σο απαξάδεθηε ηελ πξνζθπγή ιόγσ 

κε λνκηκνπνίεζεο ηνπ ππνγξάθνληα απηήο δηθεγόξνπ, θαζώο κε ηελ ςήθηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Ι. Καπνδίζηξηαο (Ν. 2539/1997 Φ.Δ.Κ. Α’ 244/04.12.1997, πνπ 

ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 1999) θαηαξγήζεθε ε θνηλόηεηα Λέθαο δηα ηεο αλαγθαζηηθήο 

ζπλελώζεώο ηεο κε ηνλ ηέσο Γήκν Καξινβαζίσλ, όξηα πνπ επαλήιζαλ κε ηελ 

ςήθηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο». εκεησηένλ όηη ζην άξζξν 36 ηνπ Ν. 

4049/2012 (Φ.Δ.Κ. 35/23.02.2012) ζρεηηθά κε ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηαο 

αθηλήησλ από ηνλ Διιεληθό Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ (Δ.Ο.Σ.) ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο, 

όζνλ αθνξά ζηελ Ιακαηηθή Πεγή Πνηακίνπ, αλαθέξεηαη «ην Καξιόβαζη άκνπ, 

αθίλεην, ην νπνίν πεξηήιζε ζηνλ ΔΟΣ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2188/1920 

(άξζξν 2) θαη 4844/1930 (άξζξν 11) πεξί ηακαηηθώλ πεγώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 
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δηαηάμεηο ηνπ Ν.1624/51 πεξί θπξώζεσο, ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο ηνπ 

Α.Ν. 1565/50 πεξί ζπζηάζεσο Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ». 

   Σέινο, ηα όξηα ησλ θνηλνηήησλ πξν Καπνδίζηξηα έρνπλ απνηππσζεί ζηα ςεθηαθά 

ραξηνγξαθηθά ππόβαζξα ησλ Γηνηθεηηθώλ νξίσλ ζηνλ ηζηόηνπν Geodata.gov.gr.   

   

Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο Λέθαο 

(ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνύιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππόςε ηνπ: 

1. Σελ παξαπάλσ Γλσκνδόηεζε 

2. Σελ ππ΄ αξηζ. 2/21-02-2022 Απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Λέθαο 

3. Σελ ππ΄ αξηζ. 6/30-07-1929 απόθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο θαζνξηζκνύ 

νξίσλ Κνηλνηήησλ (Λέθαο – Παιαηνύ Καξινβάζνπ) 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

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

Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

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

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Οκόθωλα 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

Να απνηππώζεη ε Σερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα δηνηθεηηθά όξηα ησλ Κνηλνηήησλ  

Λέθαο  θαη ηέσο Παιαηνύ Καξινβάζνπ όπσο αθξηβώο αλαθέξνληαη ζηελ ππ΄ αξηζ.  

6/30-07-1929 Απόθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο θαζνξηζκνύ ησλ νξίσλ  

Κνηλνηήησλ (Λέθαο – Παιαηνύ Καξινβάζνπ) ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ζεσξεκέλνπο 

ράξηεο δηνηθεηηθώλ νξίσλ ησλ αλσηέξσ Κνηλνηήησλ θαη κε ηελ ζπλδξνκή όπνπ  

ρξεηαζηεί ησλ Πξνέδξσλ ησλ Κνηλνηήησλ Λέθαο θαη Καξινβάζνπ.   

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επόκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:27΄ . 

 

 

  Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  28/27-04-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

                 

                                                                    Καριόβαζη   27  Απρηιίοσ  2022 

                                   Αθρηβές απόζπαζκα  

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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