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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, η οποία 

λόγω ηων καηεπειγόνηων μέηρων ποσ έτοσν ληθθεί για ηην αποθσγή ηης 

διάδοζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19   πραγμαηοποιήθηκε      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 

Ησάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ον: Αναγνώριζη ηης Σοπικής Κοινόηηηας Καζηανιάς ηοσ Δήμοσ 

Δσηικής άμοσ ως Μαρησρικό τωριό. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (6
ν
)  έθην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ.Γήκαξρν θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 

Ζ Καζηαληά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηηαινγεξκαληθήο πιήξσζε αθξηβά ην ηίκεκα ηεο 

αληίζηαζεο θαηά ηνπ θαζηζκνύ. 

Γηα καο ηνπο ακηώηεο είλαη ζύκβνιν ζπζίαο. Με απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ καο 

πκβνπιίνπ δεηάκε από ηελ πνιηηεία θαη ηελ επίζεκε αλαγλώξηζε ώζηε λα 

δηαθπιαρηεί ε κλήκε ζηηο λεόηεξεο γεληέο. 

Σν ηζηνξηθό 

Δλώ σο γλσζηόλ ηνλ Ηνύιην 1943 είρε αλαηξαπεί ν Μνπζνιίλη, ζηε άκν, πνπ ήηαλ 

ζηελ Ηηαιηθή δώλε θαηνρήο, ε αλαηξνπή απηή δελ έρεη παξά κεδακηλό αληίθηππν.  

Σνλ Αύγνπζην κεηαθέξζεθε ζηε άκν έλα ηάγκα κειαλνρηηώλσλ από ηε Ρόδν θαη 

πξνζεηέζε ζηελ δύλακε ηεο ΚΟΤΝΔΟ. ηηο 29 Απγνύζηνπ ζηνλ Κέξθε, ην 

ςειόηεξν βνπλό ηεο άκνπ, κε δηάζπαξηα ρσξηά, ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαλ ην 

Δζληθό Αληαξηηθό ώκα άκνπ, θαη κε ην πξόζρεκα ηεο εθθαζάξηζεο από ηνπο 

αληάξηεο, δηεηάρζε γεληθόο δησγκόο ησλ θαηνίθσλ.΄Οιεο νη δηαβάζεηο θιείζηεθαλ νη 

θνξπθνγξακκέο θαηειήθζεζαλ, ηα ρσξηά πεξηθπθιώζεθαλ θαη δηαθόπεθε θάζε 

επαθή. Σσλ επηρεηξήζεσλ πξνεγήζεθε ζθνδξόηαηνο βνκβαξδηζκόο κε 

εκπξεζκνύοδαζώλ εθηάζεσο ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ, εκπξεζκνύο θαηνηθηώλ θαη 

θαιπβώλ, δηαξπαγέο θαη νκαδηθέο εθηειέζεηο. Δίρε πξνεγεζεί έλα ρξόλν πξηλ ε 

εθθαζαξηζηηθή επηρείξεζε θαη ηξίκελε απαγόξεπζε θάζε  εμόδνπ αλζξώπσλ θαη 

θηελώλ ζην άιιν κεγάιν όξνο ηεο άκνπ, ηελ Άκπειν, θαη νινθιεξσηηθή δηαξπαγή 
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ηνπ πινύηνπ ηνπ λεζηνύ κε ζπλερείο δηαθεξύμεηοκε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε εθ 

λένπ ηνπ θάζκαηνο ηεο πείλαο.  Οη εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είραλ θαηαζηξσζεί 

κε θάζε επηκέιεηα. ΄Διαβαλ κέξνο ζ’ απηέο δπλάκεηο πεδηθνύ, ππξνβνιηθνύ, όικσλ, 

νη κειαλνρίησλεο θαη νη θαξακπηληέξνη. Οη εγέηεο ηεο ζεξησδίαο απηήο ήηαλ ν 

δηνηθεηήο ηεο άκνπ ζηξαηεγόο νιληαξέιιη, θαη ν δηνηθεηήο ησλ θαζηζηώλ 

κειαλνρηηώλσλ ππνζηξάηεγνο Πηεξόια. 

Με ηελ θαηεγνξία όηη ήηαλ ζπλεξγάηεο ησλ αληαξηώλ ζε 3 κέξεο  ζπλειήθζεζαλ θαη 

εθηειέζζεθαλ κε πνιπβόια 27 θάηνηθνη (ελήιηθεο θαη έθεβνη) ηνπ ρσξηνύ Καζηαληά, 

θαη άιια 17 άηνκα από ηηο γύξσ θνηλόηεηεο. Καη άξρηζαλ αζξόεο ζπιιήςεηο.  

ηηο 8 επηεκβξίνπ, έγηλε ε δηαβίβαζε ησλ πνιηηηθώλ εμνπζηώλ ηεο θαζηζηηθήο 

Ηηαιίαο ζηηο Διιεληθέο αξρέο. ηε άκν νξίζηεθε πξνζσξηλή Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή 

κέρξη ηελ θαηάιεςή ηεο από ηελ Γεξκαλία, κεηά από εθηεηακέλν βνκβαξηζκό ζηηο 17 

Ννεκβξίνπ 1943 

Σν έγθιεκα θαηά ησλ αζώσλ θαη άνπισλ πνιηηώλ ζπλεηάξαμε ην λεζί νιόθιεξν. 

Αςεπδήο καξηπξία ηεο κεζνδηθήο απηήο δνινθνλίαο  απνηεινύλ νη πξνθνξηθέο 

καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ, ηα απνκλεκνλεύκαηα πνπ δεκνζηεύνληαη ζε πιήζνο 

εληύπσλ (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, κνλνγξαθίεο). Ζ ζπιινγηθή κλήκε έρεη δηαζώζεη ην 

έγθιεκα θαη κέρξη ζήκεξα κεηαθέξεηαη κε απνηξνπηαζκό ζηνπο λεσηέξνπο.  Ο 

επίζθνπνο άκνπ Ηθαξίαο θαη Φνύξλσλ  Δηξελαίνο ζηα Μελετήματά ηνπ αλαθέξεηαη 

ιεπηνκεξώο ζηελ απέιπηδα πξνζπάζεηά ηνπ λα απνζνβήζεη ηηο εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο ησλ Ηηαιώλ ιίγν πξηλ παξαδνζνύλ ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο.Ακέζσο, θαη 

θαη’ εληνιήλ ηνπ σο πξνέδξνπ ηεο Πξνζσξηλήο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ 

άιισλ κειώλ ηεο, πνπ ζπζηάζεθε κεηά ηε ζπλζεθνιόγεζε,ν Γεκήηξηνο 

Σξηαληαθύιινπ πξώελ δηεπζπληήο ηνπ Σαρπδξνκείνπ άκνπκεηέβε ζηνπο ηόπνπο ηνπ 

καξηπξίνπ, δηελήξγεζε εμέηαζε θαηόπηλ εκπηζηεπηηθήο δηαηαγήο θαη ππέβαιε 

ππόκλεκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ιεπηνκεξώο ην αλνζηνύξγεκα (ζαο ην θαηαζέηνπκε 

νιόθιεξν). Σν ππόκλεκα θέξεη ηελ εκεξνκελία 10 Ννεκβξίνπ 1943:  Σα ζύκαηα:  

Σνπ ρσξηνύ Καζηαληά: 27, Κνζκαδαίσλ: 6,Μαξαζνθάκπνπ 5, Καξινβάζνπ 1, Λέθαο: 

1, Πιαηάλνπ: 4. ύλνιν: 44 ζύκαηα. Αλαθέξεηαη επίζεο ιεπηνκεξώο θαη ζηηο άιιεο 

βηαηόηεηεο πνπ δηεπξάρζεζαλ θαηά ηηο εκέξεο απηέο. 

Ο ζηόρνο ηνπ ππνκλήκαηνο ήηαλ λα κελ μεραζηεί ε απνηξόπαηα πξάμε θαη λα 

θαηαδηθαζηνύλ νη έλνρνη κηαοπξνκειεηεκέλεο δνινθνληθήο εθζηξαηείαο θαη επί ηε 

βάζεη επηηειηθνύ ζρεδίνπ, γηαηί ζ’ απηήλ έιαβαλ κέξνο ζηξαηεύκαηα όισλ ησλ όπισλ 

πνπ βάδηδαλ ζε πνιεκηθό ζπλαγεξκό θαη θόλεπαλ αλζξώπνπο, δώα θαη θαηέζηξεθαλ 

ηα πάληα.  

Υξόληα κεηά, ν ηόπνο ηεο ζπζίαο ζηελ Καζηαληά αγνξάζηεθε από ηνλ εγέηε ηεο 

ακηαθήο αληίζηαζεο θ. Ηππνθξάηε Εατκεθαη δσξήζεθε ζηελ Κνηλόηεηα Καζηαληάο 

κε ηνλ όξν λα γίλεη εθεί κλεκείν ησλ πεζόλησλ. Κάζε Αύγνπζην ζηηο 30, ν ζακηαθόο 

ιαόο κελ ζέινληαο λα μεράζεη ηε θξίθε ηνπ θαζηζκνύ, επηηειεί κλεκόζπλν. Ζ 

ηξαγσδία ηεο Καζηαληάο απνηειεί κία από ηηο κειαλόηεξεο ζειίδεο ηεο 

Ηηαινγεξκαληθήο Καηνρήο. 

Γηαδηαθαζία 

Ζ απόθαζε ηνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζα θαηαηεζεί ζηελ αξκόδηα δηεύζπλζε 

ηνπ ΤΠΔ θαη ζα αθνινπζεζεί ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία. 
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Τπάξρνπλ όια ηα ηζηνξηθά  ζηνηρεία ζην ηζηνξηθό αξρείν ηνπ θξάηνπο κε ην νπνίν 

είκαζηε ζε ζπλεξγαζία. 

Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (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 εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

2. Σνλ  Νόκν 2503/1997, άξζξν 18, παξάγξαθν 5 (ΦΔΚ 107/Α/30-5-1997). 

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

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

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

Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

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

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα    

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

1. Να ανακηρστηεί η Σοπική Κοινόηηηα Καζηανιάς, ηοσ Δήμοσ Δσηικής 

άμοσ ως ΜΑΡΣΤΡΘΚΟ ΥΩΡΘΟ. Να Αλαξηεζεί ε απόθαζε ηεο Πξάμεο 

αλαγλώξηζεο ηεο Καζηαληάο σο ΜΑΡΣΤΡΗΚΟΤ κε ηε δηαθήξπμε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε πεξίνπηε ζέζε ζηηο εηζόδνπο ηνπ ρσξηνύ θαη ζηελ 

θεληξηθή πιαηεία. 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν λα θηλήζεη ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ Νόκνπ 2503/1997 θαη ηε δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

απνδεκίσζεο γηα όια ηα εγθιήκαηα πνπ δηεπξάρζεζαλ από ηηο θαηνρηθέο 

δπλάκεηο 1941-1943. 

3. Αθνύ νινθιεξσζεί ν ραξαθηεξηζκόο κέζσ ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο, λα 

εγγξαθνύκε ζην «Γίθηπν Μαξηπξηθώλ Πόιεσλ θαη Υσξηώλ ηεο Διιάδνο». 

 

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

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

 

  Ζ   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  29/27-04-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
                

                                                                     Καρλόβαζι   27  Απριλίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 

 

ΑΔΑ: 60ΣΨ46ΜΦΟ8-Ε4Ξ



6 

 

                                                                          
                                                                         
 

 

 

ΑΔΑ: 60ΣΨ46ΜΦΟ8-Ε4Ξ


		2022-05-23T09:45:39+0300
	Athens




