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ης

  Θοσνίοσ  2021. 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριζη δηλωηικού εμβλήμαηος Δήμοσ Δσηικής άμοσ & σποβολής 

αιηήμαηος ζηο σμβούλιο Σοπωνσμιών. 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 25
ελ

 Ινπλίνπ 2021 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Παξαζθεπή, 

ύζηεξα από ηελ 8148/18-06-2021 πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ.Γήκνπ-Ρίγιε Αξηάδλε, 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 θαη ηηο αξηζ. πξση. 18318/13-03-

2020 θαη 33282/29-05-2020 έγγξαθα ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ζύγθιηζεο ζπιινγηθώλ 

νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνύ». 

Πξηλ από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηνλ Αληηπξόεδξν, όηη πσο 

ππήξρε ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) κειώλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο πιαηθόξκαο epresence.gov.gr  (19) κέιε. 

ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

σμμεηέτονηες  

 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

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

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

5.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ αντ/ρχος 

6.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

7.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

9.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

10.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

11.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

12.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

14.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

15.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

16.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

17.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ μέλος 

18.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

19.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος
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        Μη ζσμμεηέτονηες 

 

1.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ πρόεδρος 

2.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

3.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

4.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

5.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

6.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

7.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

8.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

 

 

 

 

  

 

Προζελεύζεις  - Αποτωρήζεις 

 Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 12
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 21:30΄ απνρώξεζε ν δεκνηηθόο 

ζύκβνπινο, θ.Γεκήηξηνο Κππξαίνπ. 

  

 

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 Καξινβαζίσλ θ.Νηθνινύ 

Δκκαλνπήι, ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Μαξαζνθάκπνπ θ.Καιβίλνο Παξαζθεπάο, ν 

πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Λέθθαο θ.Μαζηόο Κσλζηαληηλόο, ν πξόεδξνο ηεο 

Κνηλόηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο Γεώξγηνο θαη ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο 

Κνληαηίθσλ θ.Παγσλδηώηεο ηακάηηνο. 

 

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

ζηνλ νπνίν  ν  Αληηπξόεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

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

θ.Κνύθνπξα Αλζή-Δηξήλε, θ.Κηινπθηώηεο Δκκαλνπήι, θ.Υαξαιακπάθε Κσλ/λα, 

θ.Μαθξή Δπαγγειία θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξώλε Ισάλλα  νη 

νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ .  

 

 

ΘΕΜΑ 14ον: Έγκριζη δηλωηικού εμβλήμαηος Δήμοσ Δσηικής άμοσ & 

σποβολής αιηήμαηος ζηο σμβούλιο Σοπωνσμιών. 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 
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Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο o Aληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (14
ν
) δέθαην ηέηαξην ζέκα 

ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηελ Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, 

θ.Ισάλλα Παηξώλε  θαη ε νπνία  είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 

 

Λακβάλνληαο ππόςε: 

 1. ύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο): «Οη 

Γήκνη κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ηδηαίηεξνπ δεισηηθνύ ζήκαηνο. Σν ζήκα 

θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ ύζηεξα από ζύκθσλε γλώκε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηνπσλπκηώλ, αθνύ ζπλεθηηκεζνύλ ζηνηρεία ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηζηνξία, ηε κπζνινγία θαη ηα εηδηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπο».  

2. Σν αληίζηνηρν πξνβιέπεηαη θαη ζην άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ Νόκνπ 3463/2006 (Νένο 

Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ) ζύκθσλα κε ην νπνίν: «Οη Γήκνη κπνξνύλ λα 

θάλνπλ ρξήζε ζήκαηνο δεισηηθνύ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρώξνπ πνπ απνηειεί ηε 

δηνηθεηηθή ηνπο Πεξηθέξεηα. Σν ζήκα θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ 

ζπκβνπιίνπ θαηά ζπλεθηίκεζε ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία, ηε 

κπζνινγία θαη ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ύζηεξα από ζύκθσλε γλώκε 

ηνπ πκβνπιίνπ Σνπσλπκηώλ».  

3. Δπίζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 14 ηνπ Νόκνπ 2539/1997 (πγθξόηεζε 

Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) : «ην επάλσ αξηζηεξά κέξνο ησλ εγγξάθσλ 

θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο νη Ο.Σ.Α. κπνξνύλ λα έρνπλ πξνηππσκέλν ζήκα, από 

ηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία, ή ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά, δεισηηθό ηεο ηδηαηηεξόηεηαο 

ηνπ ρώξνπ πνπ απνηειεί ηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. Σν ζήκα απνθαζίδεηαη 

από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ύζηεξα από ζύκθσλε γλώκε ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ 

ηνπσλπκηώλ».  

3. ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ππ’ αξ. 14 ηεο 31/01/2011 (αξ. πξση/ινπ 

5267/31.01.2011) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο: «Οη Γήκνη κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε, ζηε ζέζε ηνπ εκβιήκαηνο ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ζήκαηνο δεισηηθνύ ηνπ ρώξνπ ην νπνίν απνηειεί ηε 

δηνηθεηηθή ηνπο πεξηθέξεηα, εθόζνλ απηό έρεη εγθξηζεί ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ε 

νπνία πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ Καιιηθξάηε. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζήκα όκσο, δελ ηίζεηαη ζηε ζθξαγίδα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ». 

ηελ ίδηα εγθύθιην αλαθέξεηαη επίζεο ην εμήο: «Οη Γήκνη νη νπνίνη θάλνπλ ρξήζε 

ζήκαηνο δεισηηθνύ ηνπ ρώξνπ ν νπνίνο απνηειεί ηε δηνηθεηηθή ηνπο πεξηθέξεηα, 

ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ 

Καιιηθξάηε, δελ κπνξνύλ λα ζέζνπλ ζηε ζθξαγίδα ην δεισηηθό ζήκα 

αληηθαζηζηώληαο έηζη ην έκβιεκα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Σν δεισηηθό ζήκα 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζηα έγγξαθα θαη ηνπο θαθέινπο αιιεινγξαθίαο».  

4. Σελ ππ .αξηζ. 50/2021 απόθαζε Γ.  Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ πεξί «Έγθξηζε θαη 

απνδνρήο Γσξεάο ρεδίνπ Σαπηόηεηαο –City Brand Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ»  (ΑΓΑ: 

6ΔΛΜ46ΜΦΟ8-Ν7Β) από ηνλ δεκόηε καο θν Δπάγγειν Υαηδεζενδώξνπ, 

αλαπιεξσηή θαζεγεηή Γξαθηζηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ 

Σκήκαηνο Γξαθηζηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. 
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Δηζεγνύκεζα 

1. Σελ ρξεζηκνπνίεζε -εθαξκνγή σο δεισηηθό ζήκα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ 

(Γ) ηε γραθική παράζηαζη ηοσ διαηηρηηέοσ κηιρίοσ ηης Πορθσριάδας 

τολής (ε νπνία βξίζθεηαη ζην Νέν Καξιόβαζη, ηελ έδξα ηνπ λένπ δήκνπ θαη 

θξίζεθε δηαηεξεηέα σο έλα μερσξηζηό κλεκείν ηεο λεόηεξεο ηζηνξίαο ηεο άκνπ) 

θαη ινγνηύπεζε / ξεκαηηθή πεξηγξαθή απηνύ (βι. ζπλεκκέλν)  

πγθεθξηκέλα ην ζήκα απαξηίδεηαη από ην έμβλημα και ηο λογόησπο. Σν 

έκβιεκα απεηθνλίδεη ηελ είζνδν–πεξηζηύιην ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ηεο 

Πνξθπξηάδαο ρνιήο ζην Καξιόβαζη ηεο άκνπ έδξα ηνπ Γήκνπ κε ιεπθέο 

γξακκέο εληόο πιαηζίνπ, αηόθηνπ ρξώκαηνο, Μπιε (ζθνύξν γαιάδην ρξώκα) / 

όπσο νξίδεηαη ζηε ρξσκαηηθή θιίκαθα ζπζηήκαηνο: Pantone© - 541C ή CMYK - 

C.100, M58, Τ.6, Κ.46. Ο ινγόηππνο ηνπ ζήκαηνο «Γήκνο Γπηηθήο άκνπ» 

αλαγξάθεηαη κε πεδνθεθαιαία γξάκκαηα ρξώκαηνο Μαύξνπ / όπσο νξίδεηαη ζηε 

ρξσκαηηθή θιίκαθα ζπζηήκαηνο: Pantone© - Black 6C ή CMYK - Κ.100. Σν 

θηίξην απηό ζήκεξα είλαη ζηνηρείν ηδηαηηεξόηεηαο θαη ηαπηόηεηαο ηεο λεόηεξεο 

ηζηνξίαο ηεο άκνπ αιιά θαη έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο πνπ ζπληειεί ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο πεξηθέξεηαο. Η Πνξθπξηάδα ρνιή αληηθαηνπηξίδεη ηηο αμίεο ηνπ 

λένπ Γήκνπ θαη ζπκβνιίδεη ηελ αξρή κηαο πνξείαο γηα ην κέιινλ ηνπ ηόπνπ καο. 

 
Θζηνξηθά ζηνηρεία ηεο Σρνιήο: 

Ο Πνξθύξηνο Ζακπέηεο (1781) ήηαλ ν ηδξπηήο ηεο Πνξθπξηάδαο  Σρνιήο. Με ηε 

βνήζεηα ηνπ Μεηξνπνιίηε Ηξαθιείαο Μεζνδίνπ, απνθάζηζε λα ηδξύζεη Σρνιή ζηελ 

γελέηεηξα ηνπ. Τν θηίξην απνηειείηε από δύν παξάιιειεο πηέξπγεο ζπκκεηξηθέο 

κεηαμύ ηνπο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε κηα ηξίηε θάζεηε ζ' απηέο δεκηνπξγώληαο 

θάηνςε ζρήκαηνο Η. Η είζνδνο ηνπ θηεξίνπ είλαη κηα καξκάξηλε ζθάια θαη 

πξόππιν, ε ζηέγε ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ζε δύν αθξαίεο παξαζηάδεο θαη δπν 

θίνλεο, καξκάξηλα όια. Οη ηνίρνη ηνπ θηεξίνπ ήηαλ από εκηιαμεπκέλνπο ιίζνπο. Η 

ιηζνδνκή είλαη αλεπίρξηζηε εμσηεξηθά, εθηόο ηνπ ηκήκαηνο ηεο εηζόδνπ, θαη 

επηρξηζκέλε εζσηεξηθά. Σθνπόο ηεο ζρνιήο ήηαλ ε άξηηα κόξθσζε ησλ λέσλ , πνπ 

έρνπλ ηελ πξόζεζε λα επηδνζνύλ ζηελ εμάζθεζε ηνπ εκπνξίνπ. Βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηεο πόιεο αθξηβώο απέλαληη από ηελ πιαηεία Βαιαζθαληδε ,ε νπνία είλαη ε 

θεληξηθή πιαηεία, θαη ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα θηινμελεί ην Δεκνηηθό Σρνιείν. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9_%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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2. Να εμνπζηνδνηήζεηε ηνλ Γήκαξρν Γπηηθήο άκνπ λα ππνβάιιεη ηελ απόθαζε 

απηή καδί κε ην ζρεηηθό έκβιεκα, ζην αξκόδην πκβνύιην Σνπσλπκηώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ γηα ρξεζηκνπνίεζή ηνπ σο 

ηδηαίηεξνπ δεισηηθνύ ζήκαηνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, ζύκθσλα κε ηα 

δηαιακβαλόκελα ζην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 θαη ηε ζρεηηθή 

εγθύθιην 14/31.01.2011 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

 

 

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

1. Σελ  εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ 

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

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

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

Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

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

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

1.- Δγθξίλεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε -εθαξκνγή σο δεισηηθό ζήκα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

άκνπ (Γ) ηε γραθική παράζηαζη ηοσ διαηηρηηέοσ κηιρίοσ ηης Πορθσριάδας 

τολής (ε νπνία βξίζθεηαη ζην Νέν Καξιόβαζη, ηελ έδξα ηνπ λένπ δήκνπ θαη 

θξίζεθε δηαηεξεηέα σο έλα μερσξηζηό κλεκείν ηεο λεόηεξεο ηζηνξίαο ηεο άκνπ) θαη 

ινγνηύπεζε / ξεκαηηθή πεξηγξαθή απηνύ .  

πγθεθξηκέλα ην ζήκα απαξηίδεηαη από ην έμβλημα και ηο λογόησπο.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9_%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
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2.- Δμνπζηνδνηεί  ηνλ Γήκαξρν Γπηηθήο άκνπ λα ππνβάιιεη ηελ απόθαζε απηή καδί 

κε ην ζρεηηθό έκβιεκα, ζην αξκόδην πκβνύιην Σνπσλπκηώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπκε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ γηα ρξεζηκνπνίεζή ηνπ σο ηδηαίηεξνπ δεισηηθνύ 

ζήκαηνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζην άξζξν 5 

παξ. 2 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 θαη ηε ζρεηηθή εγθύθιην 14/31.01.2011 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

 

 

               Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ζηηο  01:00΄ . 

 

 

  Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   71/25-06-2021 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη. 

           

      Ο     ΑΝΣΘΠΡΟΕΔΡΟ                                                          ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΕΜΘΟ                                                               Σ.Τ      
 

 

 

 

 

                   

                                                                         Καρλόβαζι   25  Θοσνίοσ  2021 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

 

                                                                             Ο Ανηιπρόεδρος  ηοσ Δ.. 

          ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΕΜΘΟ 
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