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AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τη συμπλήρωση των 
διατάξεων  του ΒΔ 24-9/20-10-1958 (Α’ 171). 

 
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Από το πρακτικό της με αριθ. 10/2021                          Σύμη, 09-06-2021 
Τακτικής Δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης      Αριθμ Πρωτ: 1873 
 
Αριθ. Απόφασης:  41/2021    

Περίληψη 
Τροποποίηση –αντικατάσταση του άρθρου 7 «Αυθαίρετη  Χρήση –Κυρώσεις- Πρόστιμα»  
της υπ΄αριθμ 30/2021 (ΑΔΑ:ΨΕΓΤΩΗΠ-ΑΗΩ) απόφασης Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση του 
σχεδίου κανονιστικής απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σύμης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 περ 8 του ΒΔ 24-9/20-10-1958 (Α’ 171) όπως 
έχει αντικατασταθεί  με το άρθρο 55 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄/31.07.2017) και την 
υπ’ αριθμ πρωτ. 25528/27-05-2021(ΑΔΑ: 6Ω4ΜΟΡ1Ι-02Θ) απόφαση του συντονιστή Α.Δ. 
Αιγαίου.   

 

Στη Σύμη,   σήμερα 8  του μήνα   Ιουνίου του Έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 15:00 έως 21:00 
συνήλθε σε  Έκτακτη  Δια Περιφοράς Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύμης. 
Το συμβούλιο συνεκλήθη  ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 1860/08-06-2021  πρόσκληση της  Προέδρου κας 
Σεβαστής Λούπη, η οποία δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα  στον κ. Δήμαρχο καθώς και σε 
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α’ 133/2018),  του άρθρου  
95 του Ν.3463/2006 , του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019   και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 
1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ. 
1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020) και στις εγκύκλιους του ΥΠΕΣ με 
αριθμ πρωτ. 18318/13-03-2020,40 με Α.Π.20930/31-03-2020, 163 ΑΠ 33282/29-05-2020, 60249/22-09-
2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 με ΑΠ:77233/13.11.020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4)  και τους νόμους 
4682/2020 και 4684( ΦΕΚ 86/25-4-2020) . Στη δια περιφοράς σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου  
συμμετείχαν  δεκαπέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι   όλων των παρατάξεων του Δήμου που αποτελούν το 
ΔΣ ήτοι:  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  καθόσον επί δεκαεπτά (17) Δημοτικών συμβούλων 
διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 και συγκεκριμένα ανταποκρίθηκαν  οι δεκαπέντε (15)  
άρχεται η συνεδρίαση και  η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1. Λούπη Σεβαστή, Πρόεδρος  1. Παραής Νικόλαος,  Μέλος 

2. Τσίγκος Γεώργιος , Γραμματέας 2. Παπανικολάου Χρυσοβαλάντης, Μέλος 

3. Μακράκης Χρυσοβαλάντης, Αντιπρόεδρος  3.  

4. Τσουβαλλάς Ιωάννης, Αντιδήμαρχος 4.  

5. Σπανουδάκης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος 5.  

6. Γρύλλης Νικήτας, Αντιδήμαρχος 6.  

7. Χάσκας Ηλίας –Πανορμίτης, Μέλος 7.  

8. Τσαουσέλλης Μιχαήλ, Μέλος 8.  

9. Δερμιτζάκης Φίλιππος, Μέλος 9.  

10. Κουμεντάκος Βασίλειος , Μέλος 10.  

11. Τσαβαρής  Βασίλειος, Μέλος 11.  

12. Σκιαθίτης Αγαπητός, Μέλος 12.  

13. Κρητικού Μαρία, Μέλος 13.  

14. Τσαβαρής Ηλίας  Μέλος 14.  

15. Πέτρου Πανορμίτης,  Μέλος 15.  

16.  16.  

17.  17.  
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Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου  ηλεκτρονικά -με e-mail για όλα τα θέματα της  

Έκτακτης Δια περιφοράς  συνεδρίασης - ζητήθηκε να υποβάλλουν τις απόψεις τους επί συνόλου 2 θεμάτων. 

 

Θέμα 2ο: Τροποποίηση –συμπλήρωση του άρθρου 7 Αυθαίρετη  Χρήση –Κυρώσεις- Πρόστιμα»  της υπ΄αριθμ 

30/2021 (ΑΔΑ:ΨΕΓΤΩΗΠ-ΑΗΩ) απόφασης Δ.Σ. με θέμα:  Έγκριση του σχεδίου κανονιστικής απόφασης 

παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 περ 8 του ΒΔ 

24-9/20-10-1958 (Α’ 171) όπως έχει αντικατασταθεί  με το άρθρο 55 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 

Α΄/31.07.2017) και την υπ’ αριθμό. πρωτ. 25528/27-05-2021 απόφαση του συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.   

 

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα, ως εξής: Με την υπ’ αριθμ. 30/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ψηφίστηκε  ο Κανονισμός Παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου του Δήμου Σύμης. Σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ 

πρωτ. 25528/27-05-2021(ΑΔΑ: 6Ω4ΜΟΡ1Ι-02Θ) απόφαση του συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου, το Δημοτικό 

συμβούλιο πρέπει να προβεί στην Τροποποίηση –συμπλήρωση του άρθρου 7 «Αυθαίρετη  Χρήση –Κυρώσεις- 

Πρόστιμα»  της υπ΄αριθμ 30/2021 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του Σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης 

Παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 περ 8 του 

ΒΔ 24-9/20-10-1958 (Α’ 171) όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 55 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 

Α΄/31.07.2017). 

 

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ 81/2021 (ΑΔΑ: 97Μ4ΩΗΠ-ΞΗΤ) σε ορθή επανάληψη απόφασή της 

προέβη στην Τροποποίηση – αντικατάσταση του άρθρου 7 «Αυθαίρετη  Χρήση –Κυρώσεις- Πρόστιμα»  του 

σχεδίου κανονιστικής απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σύμης ως εξής:                                                                                                                                                                                                       
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
  (ως προς τη συμπλήρωση των διατάξεων του 
άρθρου  13 του ΒΔ 24-09/20-10-1958 (Α’ 171). 

                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
                                                                                                             
                                                                                                                         Σύμη, 08-06-2021 
                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 1856 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                    Από το πρακτικό της με αριθ. 20/2021 

    της τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης 
 

     Αριθμ. Απόφασης:   81/2021                                     Περίληψη  
   Τροποποίηση – αντικατάσταση του άρθρου 7 «Αυθαίρετη Χρήση – Κυρώσεις – 
Πρόστιμα» της υπ’αριθμ. 46/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Σύμης με θέμα: «Έγκριση του σχεδίου κανονιστικής απόφασης παραχώρησης 
κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σύμης» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 
25528/27-05-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου. 

 
 Στη Σύμη, σήμερα την 08η του μήνα  Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από 08:00π.μ. έως 11:00π.μ.,  με τη δια περιφοράς 
διαδικασία συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου κ. Παπακαλοδούκα Ελευθερίου. 
Η Οικονομική Επιτροπή συνεκλήθη με την υπ’ αρ. πρωτ. 1833/04-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παπακαλοδούκα 
Ελευθερίου, η οποία δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133 /2018), την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ 
φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου  43 παρ.  1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ. 40 με αρ. πρωτ. 20930/31-03-2020, την εγκύκλιο αρ. 163 με αρ. 
πρωτ. 33282/29-05-2020, την υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 και την υπ’αριθμ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και τους 
Ν. 4682/2020 και Ν. 4684/2020 που αφορούν την κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. 
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Στη δια περιφοράς συνεδρίαση ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν συμμετοχή επτά (7) καταθέτοντας 

απόψεις οι: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία καθόσον επί επτά (7) μελών συναινούν με τη δια περιφοράς διαδικασία και τα 
επτά (7), ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε στη λήψη απόφασης. Η δημοτική υπάλληλος Χρηστάκη Σεβαστή 
έχει την ευθύνη  για την τήρηση των πρακτικών.  
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλα τα θέματα της τακτικής δια 
περιφοράς συνεδρίασης - ζητήθηκε να υποβάλλουν τις απόψεις τους επί συνόλου οκτώ (8) θεμάτων εντός ημερήσιας διάταξης και 
τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 
 
Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση – αντικατάσταση του άρθρου 7 «Αυθαίρετη Χρήση – Κυρώσεις – Πρόστιμα» 
της υπ’αριθμ. 46/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης με θέμα: «Έγκριση του σχεδίου κανονιστικής 
απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σύμης» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 25528/27-05-2021 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 46/2021 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΕΑΣΩΗΠ-ΧΦΠ) ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο της 
κανονιστικής απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σύμης και το διαβίβασε με το υπ’αριθμ πρωτ. 1268/14-04-
2021 έγγραφο στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση.  
Εν συνεχεία το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ. 30/2021 απόφασή του (ΑΔΑ: ΨΕΓΤΩΗΠ-ΑΗΩ), ενέκρινε το σχέδιο της 
κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σύμης και το υπέβαλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου για έλεγχο νομιμότητας. 
 
Με την υπ’αριθμ πρωτ. 25528/27-05-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 6Ω4ΜΟΡ1Ι-
02Θ) επικυρώθηκε εν μέρει η υπ’αριθμ. 30/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός από το περιεχόμενο του  άρθρου 7 
«ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ  - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ» ο οποίο δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 13, περ. 8 του 
Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (Α’ 171), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 55 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’/31-07-2017) 
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις …. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις». 
Συγκεκριμένα, το άρθρο 7 «ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ  - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ» της υπ’αριθμ. 46/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής είχε ως εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ  - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

 
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου 
κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, 
είτε τη διάρκεια της άδειας, είτε τους λοιπούς όρους & προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα. 
 
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του 
Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος: 
 
• Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί επιβάλλεται σε βάρος του 
παραβάτη, με απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης 
χρήσης. 
• Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του 
Δημάρχου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που έχει καθοριστεί για τους χώρους για 
τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

1. Παπακαλοδούκας Ελευθέριος Δήμαρχος - 
Πρόεδρος  

1.     ουδείς 

2. Δερμιτζάκης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος  2.   

3. Σπανουδάκης Αλέξανδρος, Aντιδήμαρχος 3.   

4. Τσουβαλλάς Ιωάννης, Aντιδήμαρχος 4.   

5. Χάσκας Ηλίας - Πανορμίτης, Μέλος 5.  

6.   Σκιαθίτης Αγαπητός, Μέλος 6. 

7.   Τσίγκος Γεώργιος, Μέλος 
 

7. 
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• Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπή, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές και αν 
διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να 
ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται 
από τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το 
όποιο θα ανέρχεται στο ύψος των 250,00 ευρώ. 
 
• Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη 
κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του Ν. 
3463/2006. 
• Για το υπολογισμό των προστίμων στις ζώνες με μηδενικές τιμές θα λαμβάνεται υπόψη το 
μεγαλύτερο κατά τετραγωνικό ποσό που καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους που τους έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση για όμοια χρήση. 
 
Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκίαστρα που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμα των ή μη θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή – κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 
 
Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το Π.Δ. 267/1998 και σε 
συνδυασμό με τον Ν. 4014/2011 θα κατεδαφίζονται και θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 
του Ν.4014/2011 ή/και την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία που αφορά την προστασία των δημοσίων κτημάτων που εφαρμόζεται κατ’ 
αναλογίαν από τους Δήμους ή εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση. Τυχόν καταστροφή σε εξοπλισμό ή υλικά φύτευσης επιφέρει 
την υποχρέωση σε πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς με τα ίδια ακριβώς υλικά και είδη. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης από τον 
υπαίτιο η βλάβη αποκαθίσταται από το Δήμο και στον υπεύθυνο της βλάβης επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο με το τιμολόγιο αποκατάστασης της 
βλάβης. Σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους, θα αφαιρείται η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 
και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών, όπως κάθε φορά ισχύουν». 

 
Βάσει των ανωτέρω,  παρατίθεται η από 07-06-2021 εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής σχετική με το θέμα, η 
οποία αποστάλθηκε στο Σώμα και  έχει ως  εξής: 
 

Θέμα: «Εισήγηση Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ως προς το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  της από 08-06-2021  
τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής». 
Σχετ.: «Το υπ’αριθμ. πρωτ. 25528/27-05-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 6Ω4ΜΟΡ1Ι-
02Θ)». 
 
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, επικυρώθηκε μερικώς η υπ’αριθμ. 30/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας αναφορικά 
με την «Έγκριση του σχεδίου κανονιστικής απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σύμης» εκτός του άρθρου 7 «Αυθαίρετη 
Χρήση – Κυρώσεις – Πρόστιμα» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό και το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί – αντικατασταθεί 
με νεώτερη απόφασή μας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω,  σας παραθέτουμε  το άρθρο 7 τροποποιημένο ως εξής:  

 

 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου 
κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου 
χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας, είτε τους λοιπούς όρους & προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα. 
 
 Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 
13 του Β.Δ. 24-09/20-10-1958 (Α’ 171) επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο 
πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της 
χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της 
παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-09/20-10-1958 (Α’ 171)  για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για 
όμοια χρήση. 
 
 Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές μετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην 
οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα 
αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. 
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 Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστημα σε κάθε άλλη 
περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε 
είδους αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της επιδόσεως. 
 
 Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, 
προς το σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών. 
 
 Τα αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που 
τα απομακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το 
οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-09/20-10-1958 (Α’ 171). Αν 
το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα 
κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων. 
 
 Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για 
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του 
χρονικού διαστήματος αυτού.». 

                                                                                                             O πρόεδρος               
                                                                                                      της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                                 

                                                                                                     Παπακαλοδούκας  Ελευθέριος  

 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά. 
 Το θέμα  εγκρίνουν οι: 1. Παπακαλοδούκας Ελευθέριος, 2. Δερμιτζάκης Φίλιππος, 3. Σπανουδάκης Αλέξανδρος, 4. Τσουβαλλάς 
Ιωάννης, 5. Χάσκας Ηλίας – Πανορμίτης, 6. Σκιαθίτης Αγαπητός και 7. Τσίγκος Γεώργιος.  
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40, παρ. 1, του Ν. 

4735/2020 
- τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 
- το υπ’αριθμ. πρωτ. 25528/27-05-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 6Ω4ΜΟΡ1Ι-02Θ). 
- την υπ’αριθμ.  80/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 966ΧΩΗΠ-9Ω0) 
- τις απόψεις των μελών του Σώματος 

με επτά (7) ψήφους υπέρ, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την τροποποίηση – αντικατάσταση του άρθρου 7 «Αυθαίρετη Χρήση – Κυρώσεις – Πρόστιμα»  του σχεδίου 
κανονιστικής απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σύμης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του 
Β.Δ. 24-09/20-10-1958 (Α’ 171) όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 55 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’/31-07-2017) και 
την υπ’αριθμ. πρωτ. 25528/27-05-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το οποίο έχεις ως 
εξής: 

 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
 
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου, καθώς και η χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή 
την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας, είτε τους λοιπούς όρους & προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην παρούσα. 
 
 Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της 
παρ. 2 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-09/20-10-1958 (Α’ 171), επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, 
το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε 
αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά 
τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-09/20-10-1958 (Α’ 
171), για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση. 
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 Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές μετά από διενέργεια 
αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το 
είδος της χρήσης, και τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, 
φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. 
 
 Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστημα 
σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου 
χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της 
επιδόσεως. 
 
 Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί 
να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών. 
 
 Τα αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του 
Δήμου που τα απομακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς 
και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 
του Β.Δ. 24-09/20-10-1958 (Α’ 171). Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την 
ημερομηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να 
καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 
 Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού 
έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο 
ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού». 

                                                                                                             
2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση – αντικατάσταση του άρθρου 7 «Αυθαίρετη Χρήση – Κυρώσεις – 

Πρόστιμα» του σχεδίου κανονιστικής απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σύμης» όπως επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση για τελική έγκριση. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 81/2021. 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                         Τα Μέλη 
υπ. Παπακαλοδούκας Ελευθέριος                                                    υπ. Σπανουδάκης Αλέξανδρος   

     υπ. Τσουβαλλάς Ιωάννης 
    υπ. Δερμιτζάκης Φίλιππος 
    υπ. Χάσκας Ηλίας - Πανορμίτης                                                                              
    υπ. Σκιαθίτης Αγαπητός  

  Ακριβές Απόσπασμα                                                                        υπ.  Τσίγκος Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                                                   
                                                                   

      
 

 

                                                                                                                                      

 
                                                                                      

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα  Σεβαστή Λούπη  κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει 

σχετικά και να ψηφίσει την έγκριση της τροποποίησης του  άρθρου 7 της υπ΄αριθμ 30/2021 απόφασης ΔΣ 

που αφορά το σχέδιο κανονιστικής απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σύμης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 περ 8 του ΒΔ 24-9/20-10-1958 (Α’ 171) όπως έχει αντικατασταθεί  

με το άρθρο 55 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄/31.07.2017) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25528/27-05-2021(ΑΔΑ: 

6Ω4ΜΟΡ1Ι-02Θ) απόφαση του συντονιστή Α.Δ Αιγαίου.   
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω εγκρίνουν οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι :  

1.Λούπη Σεβαστή, 2.Σπανουδάκης Αλέξανδρος, 3.Τσουβαλλάς Ιωάννης, 4. Γρύλλης Νικήτας, 5.Δερμιτζάκης 

Φίλιππος, 6. Τσαουσέλλης Μιχαήλ, 7. Τσαβαρής Βασίλειος, 8. Κουμεντάκος Βασίλειος,  9.Χάσκας Ηλίας 

Πανορμίτης, 10.Πέτρου Πανορμίτης –Κλεάνθης 11. Σκιαθίτης Αγαπητός, 12.Μακράκης Χρυσοβαλάντης, 

13.Κρητικού Μαρία, 14. Τσίγκος Γεώργιος, 15. Τσαβαρής Ηλίας.  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, όλες  τις αναφερόμενες διατάξεις, 

 τις διατάξεις των άρθρων 79 και 93 του Ν.3463/2006, 

 το Νόμο 3852/2010, 

 το Νόμο 4555/2018,  

 την υπ’αριθ 46/2021  (ΑΔΑ:ΨΕΑΣΩΗΠ-ΧΦΠ)Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 

 την υπ’ αριθμ. 30/2021 (ΑΔΑ:ΨΕΓΤΩΗΠ-ΑΗΩ) απόφαση του ΔΣ 

 την υπ αριθμ πρωτ. 25528/27-05-2021 απόφαση του συντονιστή Α.Δ Αιγαίου   

 τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ 
φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ 
φύλλου 75/30-3-2020), στις εγκύκλιους του ΥΠΕΣ με αριθμ πρωτ. 18318/13-03-2020, αριθμ.40 με 
Α.Π.20930/31-03-2020, αριθμ.163 ΑΠ 33282/29-05-2020, αριθμ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: 
Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 με ΑΠ:77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4) & του άρθρου 184 
του Ν. 4635/2019  

 την υπ’ αριθμ. 81/2021 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   
 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ομόφωνα 

Α. Την τροποποίηση- αντικατάσταση του άρθρου 7 «Αυθαίρετη  Χρήση –Κυρώσεις- Πρόστιμα»  της 
υπ΄αριθμ 30/2021 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του σχεδίου κανονιστικής απόφασης παραχώρησης 
κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 περ. 8 του ΒΔ 24-9/20-
10-1958 (Α’ 171) όπως έχει αντικατασταθεί  με το άρθρο 55 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄/31.07.2017) και 
την υπ’ αριθμ πρωτ. 25528/27-05-2021 απόφαση του συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
 
«Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου, καθώς και 
η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το 
είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας, είτε τους 
λοιπούς όρους & προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα. 
 
 Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει  επιτραπεί  με την 
απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20-10-1958 (Α’ 171) επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με 
απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται 
πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης 
δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με 
την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 13  του ΒΔ 24-9/20-10-1958 (Α’ 171) για τους χώρους για τους 
οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση. 
 
 Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές μετά από 
διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεμβάσεις 
που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε 
σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. 
 
Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή 
θυροκολλείται στο κατάστημα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να 
άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν 
τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της επιδόσεως. 
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Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου, 
ο οποίος μπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών. 
 
Τα αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής 
του συνεργείου του Δήμου που τα απομακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί 
ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20-10-1958. Αν το ανωτέρω ειδικό 
πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα 
αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, 
σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 
Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν 
συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν 
χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του 
χρονικού διαστήματος αυτού». 
 

Β .Η  παρούσα  απόφαση  να  δημοσιευτεί  υποχρεωτικά,  κατά  το  πλήρες κείμενό  της,  στο    
δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου,  σύμφωνα  με  τη διαδικασία  που  προβλέπεται  από  το  
άρθρο  284. 

    Γ. Περίληψη    της    παρούσας    να    δημοσιευτεί    σε    ημερήσια  τοπική εφημερίδα.  
    Δ.  

α. Η  απόφαση  να  παραμείνει  συνεχώς  εκτεθειμένη  σε  χώρο  του δημοτικού  καταστήματος,  που  
είναι  προσιτός  στο  κοινό,   
β. Η  απόφαση,  με  φροντίδα  του  προέδρου  του  δημοτικού συμβουλίου,  να  καταχωρηθεί  στην  
ιστοσελίδα  του  Δήμου,  
γ. Εξουσιοδοτείται  η  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  όπως  λάβει  τα  απαραίτητα μέτρα  για  την  όσο  το  
δυνατόν  ευρύτερη  δημοσιοποίηση  της παρούσας  απόφασης  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η 30/2021 απόφαση Δ.Σ., όπως επικυρώθηκε εν μέρη με  την υπ’  αριθμ πρωτ. 25528/27-
05-2021 απόφαση του συντονιστή Α.Δ Αιγαίου   

 
 Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 41/2021 

       Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση 
       Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
               Η Πρόεδρος του Δ Σ                                                                                                       Τα Μέλη 

ΛΟΥΠΗ ΣΕΒΑΣΤΗ                                                                        υπ. Σπανουδάκης Αλέξανδρος 
                                                                                                       υπ. Τσουβαλλάς Ιωάννης 
                                                                                                       υπ. Χάσκας Ηλίας- Πανορμίτης 

                                 υπ. Τσαουσέλλης Μιχαήλ  
                                 υπ. Γρύλλης Νικήτας 
                                 υπ. Τσαβαρής Βασίλειος 
                                 υπ. Δερμιτζάκης  Φίλιππος 

  υπ. Κουμεντάκος Βασίλειος  
                                 υπ. Σκιαθίτης Αγαπητός    
                                 υπ. Μακράκης Χρυσοβαλάντης  
                                 υπ. Κρητικού Μαρία   
     υπ. Τσαβαρής Ηλίας  
                                 υπ. Πέτρου Πανορμίτης  

Ακριβές Απόσπασμα      
Η Πρόεδρος του συμβουλίου                                                                                       Ο Γραμματέας  

                            ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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