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                                                ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο 3
εο

 Δηδηθήο  πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  Γήκνπ 

Κεθαιινληάο   ηεο  5
εο

 Μαξηίνπ  2017   

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ: 80/2017 

Πεπίλητη 

        
         Δκλογή μελών Πποεδπείος Γημοηικού ςμβοςλίος Γήμος Κεθαλλονιάρ 

 

                       

ην Αξγνζηόιη, ζήκεξα  5 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2017    εκέξα Κπξηαθή &  ώξα  11:00    

ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κεθαιινληάο, ζπλήιζε  ζε  ειδική ζςνεδπίαζη ζην 

Γεκνηηθό Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» (αίζνπζα Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ) 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση:  5480/28-2-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε  ηνπ 

Πξνεδξεύνληνο πκβνύινπ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ  πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο 

πεξηζζόηεξεο ςήθνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 Ν.3852/2010, ε νπνία 

επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

ε ζύλνιν ζαξάληα έλα (41) κειώλ, επξέζεζαλ παξόληα ηα  ηξηάληα ελλέα (39) θαη 

νλνκαζηηθά:  

 

   ΠΑΡΟΝΣΔ: (39)                      ΑΠΟΝΣΔ: (2)  (Αν και νόμιμα έσοςν πποζκληθεί) 

1.         ΑΓΓΟΤΡΗΑ   ΑΓΓΔΛΟ                          Πξνζήιζε ζηελ Β΄θάζε εθινγήο Πξνεδξείνπ              

2.         ΑΝΟΤΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ                                 

3.           ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ  ΣΑΤΡΟ - ΓΔΡΑΗΜΟ                       

4.           ΑΠΟΣΟΛΑΣΟ  ΓΔΡΑΗΜΟ                              

5.           ΒΑΝΓΧΡΟ ΠΑΝΑΓΖ                                

6.           ΓΑΚΖ  ΜΗΥΑΖΛ                                                    

7.           ΓΑΡΜΠΖ  ΟΦΗΑ                                            

8.           ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ  ΑΝΣΧΝΗΟ                                                           ΑΠΧΝ 

9.           ΚΑΣΗΒΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ                                     

      
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ  ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ  

ΓΗΜΟ  ΚΔΦΑΛΛΟΝΙΑ 

 Γ/ΝΗ ΓΙΟΙ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ & 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
   

Σαρ. Γ/λζε: Πι. Βαιιηάλνπ 28100, Αξγνζηόιη  
Πληπ:  Βαζηιείνπ Αλαζηαζία

: 2671360158- 162-164

: 2671022572 

@:  
   
                  

                  

                 

                

 

 

 

 

 

       ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

 

 

 

                Αξγνζηόιη :7 /3/2017 

                Αξηζ. Πξση.: 6439 
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10.  ΚΔΚΑΣΟ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ  

11.  ΚΟΚΚΟΛΖ  ΠΑΝΑΓΖ  

12.  ΚΟΚΚΟΖ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                                      

13.  ΚΟΚΚΟΖ  ΓΗΟΝΤΗΟ                                                                     

14.  ΚΟΝΣΟΓΟΤΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ      

15.  ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ ΖΛΗΑ                                                         

16.  ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΖ    ΑΓΓΔΛΟ                             

17.  ΛΤΚΟΤΓΖ  ΓΗΟΝΤΗΟ  

18.  ΛΤΚΟΤΓΖ  ΗΧΑΝΝΖ  

19.  ΜΑΡΚΔΣΟ  ΑΓΓΔΛΟ                                                                         

20.  ΜΑΣΗΑΣΟ ΠΤΡΗΓΧΝ                             

21. ΜΟΥΟΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                                   

22. ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ  

23. ΠΑΠΑΝΑΣΑΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ 

24. ΟΛΧΜΟ ΠΤΡΟΝΗΚΟΛΑ                       

25. ΣΕΧΡΣΕΑΣΟ  ΓΔΧΡΓΗΟ                                 .                                  ΑΠΧΝ            

26. ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ                              

27. ΘΧΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ                                            .                           

28. ΜΗΝΔΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ                                       

29. ΜΔΝΑΓΗΑ  ΝΗΚΟΛΑΟ                                                                        

30. ΜΗΥΑΛΑΣΟ ΘΔΟΦΗΛΟ                                  

31. ΦΛΧΡΑΣΟ  ΘΔΟΓΧΡΟ                                                                      

32. ΕΑΠΑΝΣΖ ΑΝΓΡΔΑ                                      

33. ΣΑΜΟΤΛΖ ΓΡΖΓΟΡΖ                                 Απώλ ζηελ αξ. 80/2017 απόθ.                                                                                         

34. ΡΟΤΥΧΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ                                     

35. ΑΜΟΤΡΖ ΠΤΡΗΓΧΝ                                     

36. ΚΛΑΒΟ ΝΗΚΟΛΑΟ                                       

37. ΓΖΜΖΣΡΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ                             

38. ΓΔΣΟΤΝΖ  ΓΔΡΑΗΜΟ                                 

39. ΓΚΗΓΚΗΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  

40. ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ ΗΧΑΝΝΖ       

41. ΠΑΡΗΖ  ΖΛΗΑ                                              

 

ηελ ζπλεδξίαζε  παξεπξέζεθε ν  Γήκαξρνο Κεθαιινληάο θ. Αιέμαλδξνο 

Παξίζεο. 

Ο Πξνεδξεύσλ Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Γηνλύζηνο Λπθνύδεο θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο  θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε ε απαξηία ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε 

θαζήθνληα εηδηθνύ γξακκαηέα ζηελ δεκνηηθή  ππάιιειν θα. Αλαζηαζία Βαζηιείνπ. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξνεδξεύσλ θάιεζε ην πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ 

ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα δπόκηζε έηε 
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(5.3.2017- 31.8.2019), ζηελ εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Σν Πξνεδξείν απνηειείηαη: από ηνλ Πξόεδξν, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηελ 

παξάηαμε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηνλ Αληηπξόεδξν, ν νπνίνο 

πξνέξρεηαη από ηελ παξάηαμε ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη ηνλ Γξακκαηέα, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηηο παξαηάμεηο ηεο ειάζζνλνο  

κεηνςεθίαο (ελ ζπλόισ) ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.    

 Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζηελ Α΄ Φάζε ζα εθιεγεί ν ππνςήθηνο Πξόεδξνο 

από ηνλ πιεηνςεθήζαληα ζπλδπαζκό, ν ππνςήθηνο Αληηπξόεδξνο από ηελ παξάηαμε 

ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θαη ν ππνςήθηνο Γξακκαηέαο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο ηεο 

ειάζζνλνο κεηνςεθίαο.  

 πλερίδνληαο ελεκεξώλεη όηη ππνςήθηνη από ηηο παξαηάμεηο ζα είλαη όζνη 

ζπγθεληξώζνπλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ησλ αληίζηνηρσλ 

παξαηάμεσλ. Δάλ θαλείο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε 

πιεηνςεθία, ηόηε ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη. Δάλ θαη θαηά ηε δεύηεξε απηή 

ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί ε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ 

ζπλδπαζκνύ ή ππάξμεη ηζνςεθία, ηόηε δηελεξγείηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ 

δύν επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ. Καηά ηελ ηξίηε ςεθνθνξία εθιέγεηαη όπνηνο 

ζπγθεληξώζεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ.  

 

       Ο Πποεδπεύυν θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο Α΄ Φάζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

ππνςεθηνηήησλ γηα ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα 

θαιώληαο ηηο παξαηάμεηο λα δειώζνπλ αλ ζα πξνβνύλ ζε θαλεξή ή κπζηηθή εθινγή.  

Από ηελ παξάηαμε ηεο πιεηνςεθίαο «ΗΥΤΡΖ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ» πξνηάζεθε ν 

δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. ηαύξνο – Γεξάζηκνο Αιπζαλδξάηνο ηνπ Γηνλπζίνπ, ν 

νπνίνο θαηόπηλ θαλεξήο εθινγήο ζπγθέληξσζε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ 

ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο παξάηαμεο θαη ζπγθεθξηκέλα έιαβε 22 ςήθνπο από ζύλνιν 

25, νπόηε θαη εθιέρζεθε ππνςήθηνο γηα ηελ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

Από ηελ παξάηαμε ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο «ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΔΝΧΜΔΝΖ 

ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ» πξνηάζεθε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Γηνλύζηνο Μηλέηνο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο θαηόπηλ θαλεξήο εθινγήο ζπγθέληξσζε ηελ απόιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο παξάηαμεο θαη ζπγθεθξηκέλα έιαβε 6 

ςήθνπο από ζύλνιν 6, νπόηε θαη εθιέρζεθε ππνςήθηνο γηα ηελ ζέζε ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Από ηηο παξαηάμεηο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ελ ζπλόισ, (ΔΝΧΜΔΝΖ 

ΣΔΣΡΑΠΟΛΖ, ΡΗΕΟΠΑΣΔ ΞΑΝΑ, ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ, Φ.Η.Κ.Ο.) 

πξνηάζεθε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Νηθόιανο θιάβνο ηνπ Παύινπ, ν νπνίνο 

θαηόπηλ θαλεξήο εθινγήο ζπγθέληξσζε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ 

κειώλ ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα έιαβε 7 ςήθνπο από ζύλνιν 10 

νπόηε θαη εθιέρζεθε ππνςήθηνο γηα ην αμίσκα ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. εκεηώλεηαη όηη ο κ. Γκιζγκίνηρ δήλυζε όηι η παπάηαξη ηος 

«ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ» δεν θα λάβει μέπορ καηά ηην ανάδειξη ηος ςποτήθιος 

Γπαμμαηέα γιαηί δεν θευπεί ιδιαίηεπη αςηή ηην θέζη, δηλώνονηαρ ηόζο ο ίδιορ 

όζο και ο κ. Ιυάννηρ Κοςπούκληρ «παπών».  

Ο Πξνεδξεύσλ ύκβνπινο αλαθνίλσζε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

εθιέρζεθαλ, ήηνη: 
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Τποτήθιορ Ππόεδπορ : ο κ. ηαύπορ - Γεπάζιμορ  Αλςζανδπάηορ ηος Γιονςζίος.  

Τποτήθιορ Ανηιππόεδπορ : ο κ. Γιονύζιορ Μινέηορ ηος Κυν/νος.  

Τποτήθιορ Γπαμμαηέαρ : ο κ.   Νικόλαορ  κλάβορ ηος Παύλος.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξνεδξεύσλ θήξπμε ηελ Β’ Φάζε γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ 

Πξνεδξείνπ θαη θάιεζε ζην ζύλνιό ηνπ ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή 

ησλ κειώλ ρσξηζηά γηα θάζε αμίσκα κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Κάζε ππνςήθηνο γηα ηελ 

εθινγή ηνπ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώζεη  ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη γηα όζνπο ππνςεθίνπο δελ επηηεπρζεί, ζα αθνινπζήζεη 

δεύηεξε ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία θαη πάιη ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

θαη πάιη δελ ηελ ζπγθεληξώζεη ζα αθνινπζήζεη θαη  ηξίηε ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία 

αξθεί ε ύπαξμε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

Αθνινπζεί  ε δηαδηθαζία γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

Φήθηζαλ ηα ηξηάληα νθηώ (38) παξόληα κέιε , επξέζεζαλ 38 θάθεινη θαη κεηά ηελ 

απνζθξάγηζε ηνπο θαηακεηξήζεθαλ από ηνλ Πξνεδξεύνληα ύκβνπιν, είθνζη πέληε (25) 

έγθπξα ςεθνδέιηηα θαη (25) ζηαπξνί πξνηίκεζεο γηα ηνλ ππνςήθην Πξόεδξν θ. ηαύπο – 

Γεπάζιμο Αλςζανδπάηο πνπ απνηεινύλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, δώδεθα (12)  ιεπθά θαη (1) άθπξν. 

Ωρ εκ ηούηος εκλέγεηαι  με ηην Α’ τηθοθοπία Ππόεδπορ ηος Γημοηικού 

ςμβοςλίος, ο κορ  ηαύπορ - Γεπάζιμορ  Αλςζανδπάηορ. 

  

Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία εθινγήο  Αληηπξνέδξνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία.  

Φήθηζαλ ηα ηξηάληα νθηώ (38) παξόληα κέιε, επξέζεζαλ 38 θάθεινη θαη κεηά ηελ 

απνζθξάγηζή ηνπο, θαηακεηξήζεθαλ από ηνλ Πξνεδξεύνληα δέθα ηξία (13) έγθπξα 

ςεθνδέιηηα θαη δέθα ηξείο (13) ζηαπξνί πξνηίκεζεο γηα ηνλ ππνςήθην Αληηπξόεδξν θ. 

Γηνλύζην Μηλέην, είθνζη (20) ιεπθά θαη πέληε (5) άθπξα. 

 

      Ο Πξνεδξεύσλ αλαθνηλώλεη όηη ν θ. Μηλέηνο θαηά ηελ Α΄ ςεθνθνξία ηεο Β’ 

Φάζεο  δελ ζπγθεληξώλεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη πξέπεη λα αθνινπζήζεη δεύηεξε ςεθνθνξία.  

     

    Ο Πποεδπεύυν ανακοινώνει ηην Β΄ Ψηθοθοπία και καλεί ηοςρ Γημοηικούρ 

ςμβούλοςρ να τηθίζοςν με μςζηική τηθοθοπία.  

Μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ Β΄ Ψηθοθοπίαρ από ηοςρ 38 τηθίζανηερ εςπέθηζαν 

38 θάκελοι και μεηά ηο άνοιγμα αςηών καηαμεηπήθηκαν από ηον Πποεδπεύονηα 

είκοζι (20) έγκςπα τηθοδέληια και είκοζι(20) ζηαςποί πποηίμηζηρ ένα (1) 

άκςπο και δεκαεπηά (17)  λεςκά. 

 

      Ο Πποεδπεύυν ανακοινώνει όηι ο κ. Γιονύζιορ Μινέηορ  θαη  πάιη δελ 

ζπγθεληξώλεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία  ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, επνκέλσο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηξίηε ςεθνθνξία πξνθεηκέλνπ λα 

εθιεγεί  κε ηελ  ζρεηηθή  πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

      Ο Πποεδπεύυν ανακοινώνει ηην Γ΄ Ψηθοθοπία και καλεί ηα μέλη ηος Γημοηικού 

ςμβοςλίος να τηθίζοςν με μςζηική τηθοθοπία.  

     Μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ Γ΄ Ψηθοθοπίαρ από ηοςρ 38 τηθίζανηερ, εςπέθηζαν 

38 θάκελοι και μεηά ηο άνοιγμα ηοςρ καηαμεηπήθηκαν από ηον Πποεδπεύονηα 
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δεκαηέζζεπα (14) έγκςπα τηθοδέληια και δεκαηέζζεπιρ (14) ζηαςποί πποηίμηζηρ,  

έξι (6)  άκςπα και δεκαοκηώ (18 )  λεςκά . 

Ωρ εκ ηούηος καηά ηην Γ΄ Ψηθοθοπία εκλέγεηαι   Ανηιππόεδπορ ο κορ  Γιονύζιορ 

Μινέηορ  . 

 

Ο Πξνεδξεύσλ αλαθνηλώλεη όηη  αθνινπζεί ε δηαδηθαζία εθινγήο  Γξακκαηέα κε κπζηηθή 

ςεθνθνξία. 

 

Φήθηζαλ ηα ηξηάληα νθηώ (38) παξόληα κέιε, επξέζεζαλ 38 θάθεινη θαη κεηά ηελ 

απνζθξάγηζή ηνπο, θαηακεηξήζεθαλ από ηνλ Πξνεδξεύνληα ηξηάληα (30) έγθπξα 

ςεθνδέιηηα θαη ηξηάληα (30) ζηαπξνί πξνηίκεζεο, δύν (2) άθπξα θαη έμη (6) ιεπθά.  

Ωρ εκ ηούηος καηά ηην Α΄ Ψηθοθοπία εκλέγεηαι Γπαμμαηέαρ ο κ. Νικόλαορ  

κλάβορ.  

     

Μεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξνεδξεύνληα ύκβνπιν 

όηη εθιέρζεθαλ γηα δπόκηζε έηε (5/ 3/2017 - 31.8.2019) : 

Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ο κ. ηαύπορ-Γεπάζιμορ Αλςζανδπάηορ 

Ανηιππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος  ο κ.  Γιονύζιορ Μινέηορ     

Γπαμμαηέαρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ο κ. Νικόλαορ κλάβορ  

    

 Ο Πξνεδξεύσλ ύκβνπινο  θ. Γηνλύζηνο Λπθνύδεο θαιεί  ην λέν Πξνεδξείν λα 

αλαιάβεη πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηελ δηαδηθαζία εθινγήο ησλ κειώλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο Εσήο. 

 

H απόθαζη αςηή έλαβε απιθμό 80/2017 
 

 

                                                 Ο     ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ   
 

 

                                            ΓΗΟΝΤΗΟ   ΛΤΚΟΤΓΖ  
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