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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              
                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 54 

======================= 

(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 4) 

=============================== 

Περίληψη: Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης 

«Ηράκλειο... Η πόλη που Μαθαίνει», στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης 

μας στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων μάθησης της UNESCO (GNLC) και 

κανονισμός λειτουργίας της. 
=================================================================== 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 

παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-

3-2020) άρθρο 10, το άρθρο 1 ΚΥΑ 429/12-3-2020 ( ΦΕΚ 850Β/13-3-2020), καθώς και την υπ. 

αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης 

για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης σήμερα Δευτέρα  15 Φεβρουαρίου  2021 και ώρα 17:55, 

ύστερα από την αριθμ. 12.646/11-02-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου. 
 

                                                                   

                                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ  

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           ======================================== 

Αγαπάκης Δημήτριος, Αγγελάκης Νικόλαος, Αγριμανάκης Γεώργιος, Αθανασάκης Αριστείδης, 

Αναστασάκης Ιωάννης, Αρχοντάκη - Καλογεράκη Στυλιανή, Βαρδαβάς Κωνσταντίνος,  

Βασιλάκης Εμμανουήλ, Βατσινάς Φανούριος, Βουρεξάκης Γεώργιος, Βρύσαλης Δημήτριος, 

Γιαλιτάκης Νικόλαος,  Γιαουρτάς Δημήτριος, Δημόπουλος Νικόλαος, Δοκιανάκης Σπυρίδων, 

Δροσίτης Ιωάννης, Ζαμπετάκης Φανούριος, Ινιωτάκης Πέτρος, Καλονάκη Ιωάννα, Καλουδιώτη 

Μαρία, Καναβάκη Μαρία, Καραντινός Γεώργιος, Καραπιδάκης Γεώργιος,   Κασαπάκης Μιχαήλ, 

Κασωτάκης Στέφανος, Κόκκορη - Παπαδάκη  Ελένη, Κουκιαδάκης Ευριπίδης, Κουράκης 

Ιωάννης, Κώνστας Χρήστος, Λεμονή Θεοδώρα, Λυγερός Ηλίας, Μακαρόνας Γρηγόριος, 

Μανδαλάκης Γεώργιος, Μεραμβελλιωτάκης Νικόλαος, Νιωτάκης Γεώργιος, Ξυλούρη - Ξημέρη 

Μαρία, Παπαδάκη - Σκαλίδη Ειρήνη, Πασπάτης Γρηγόριος, Παττακός Μαρίνος, Περισυνάκης 

Αντώνιος, Πλεύρη Αριστέα, Σενετάκη Ειρήνη, Σισαμάκης Γεώργιος, Σπανάκη - Κοχιαδάκη 

Αθηνά, Στειακάκης Γεώργιος, Σχοιναράκη - Ηλιάκη Ευαγγελία, Τσατσάκης Αναστάσιος, 

Χαιρέτης Εμμανουήλ,  Ψαρράς Ιωάννης. 
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Οι απόντες κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 12.646/11-02-2021  πρόσκληση του κ. Προέδρου 

και είναι οι κ.κ.: Βουρεξάκης Γεώργιος,  Βρύσαλης Δημήτριος, Καλονάκη Ιωάννα, Μακαρόνας 

Γρηγόριος και Σπανάκη - Κοχιαδάκη Αθηνά.  

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος 

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Κεφάκη Εμμανουήλ και από την υπάλληλο του ανωτέρω 

τμήματος Σμυρνάκη Αγγελική.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο βρισκόμενο  σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 

 

Θ Ε Μ Α:   16ο    Ημερήσιας Διάταξης  

 

      Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η αριθμ. πρωτ. 8.277/01-02-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς (Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) του Δήμου, η 

οποία έχει ως εξής:  

 

«ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης «Ηράκλειο…Η πόλη που 

Μαθαίνει», στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης μας στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων μάθησης 

της UNESCO (GNLC) και κανονισμός λειτουργίας της». 

 

Κυρίες και Κύριοι,  

 

Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Agenda 2030 για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη. Το παγκόσμιο όραμα για το μέλλον της Δια Βίου Μάθησης συζητείται σε διεθνές 

επίπεδο, καθώς περιφερειακοί και εθνικοί πολιτικοί ηγέτες εργάζονται με στόχο τη δημιουργία 

των κατάλληλων νομοθετικών πλαισίων. Παγκοσμίως όλο και περισσότεροι Δήμοι 

αναλαμβάνουν και υλοποιούν δράσεις, οικοδομούν πόλεις που μαθαίνουν,  πόλεις που δίνουν τη 

δυνατότητα στους πολίτες τους να μαθαίνουν, να αναπτύσσονται  καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους. Παράλληλα, δίνουν φωνή και δύναμη σε φορείς να αλληλεπιδράσουν, να συμμετέχουν στον 

σχεδιασμό δράσεων και τελικά να συλλάβουν και να υλοποιήσουν πρωτότυπες ιδέες που 

παρεμβαίνουν στον κοινωνικό ιστό, με στόχο την κοινωνική συνοχή, την οικονομική και 

πολιτιστική ευημερία, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη.  

 Όπως γνωρίζετε η πόλη μας, το Ηράκλειο είναι μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου 

Μαθησιακών Πόλεων της UNESCO από τον Οκτώβριο 2016. Το δίκτυο αυτό που απαριθμεί 

πάνω από 230 πόλεις από 64 χώρες, είναι ένα καινοτόμο σχέδιο που έχει ως σκοπό να παρέμβει 

δυναμικά στο επίπεδο της Δια Βίου Μάθησης.  

Από την ένταξή μας έως σήμερα προχωρήσαμε στην υλοποίηση μιας σειράς δράσεων και 

ενεργειών στο πλαίσιο της συμμετοχής μας και με στόχο την προώθηση ευκαιριών μάθησης και 

εξέλιξης για τους δημότες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

της ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής ένταξης για τους αδύναμους εξακολουθούν να 

είναι ζητούμενα.  

Ο Δήμος Ηρακλείου υιοθέτησε τις βασικές αρχές που διαπνέουν τη Δια Βίου Μάθηση, 

συμμετέχει ενεργά στο παγκόσμιο δίκτυο και το Ηράκλειο είχε την τιμή να βραβευτεί το 2019 

από την Διεθνή κριτική επιτροπή της UNESCO με το βραβείο «UNESCO LEARNING CΙΤΥ 

2019», για τις καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις της, για την υποδειγματική της πρόοδο και 

δέσμευση για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης μέσω πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και 

αθλητικών διαδρομών.  

 Με αυτή τη Διεθνή αναγνώριση του Δήμου Ηρακλείου στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης, 

προωθείται η εξωστρέφεια της πόλης σε διεθνές επίπεδο. Η πόλη συνομιλεί, δικτυώνεται, 

συνδιαλέγεται και συνεκπαιδεύεται με άλλες «πόλεις που μαθαίνουν», αναδεικνύει τα συγκριτικά 
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της πλεονεκτήματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ανταλλάσσει καλές εκπαιδευτικές 

καινοτόμες πρακτικές, στηρίζει και προωθεί σημαντικές συνεργασίες. 

Με την υπ΄ αριθμ. 935/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε το  Τοπικό 

Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δια Βίου Μάθηση του Δήμου Ηρακλείου «Ηράκλειο η πόλη που 

μαθαίνει» και για την υλοποίησή του συγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή «Ηράκλειο… 

η πόλη που μαθαίνει» (ΑΔΣ:925/2018, ΑΔΣ: 1090/2018).  

  Σημαντική δράση της επιστημονικής επιτροπής, η διοργάνωση του 1ου Επιστημονικού 

Συνεδρίου «Συνέργειες για την προώθηση της ΔΒΜ,  που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 2-3 

Μαρτίου 2019 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Στο επόμενο διάστημα 

προχωρήσαμε με την διοργάνωση του 3ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού  Φεστιβάλ, το πιλοτικό 

πρόγραμμα «Η Σεισμολογία στο Σχολείο» και προετοιμάσαμε την συμμετοχή μας στο 4ο Διεθνές 

Συνέδριο της UNESCO, όπου η πόλη μας εκπροσωπήθηκε, βραβεύτηκε,  συμμετείχε με τους 

εκπροσώπους της στις εργασίες του συνέδριου και στα φόρουμ δημάρχων, όπου καθορίστηκαν 

οι στόχοι και οι στρατηγικές του δικτύου, για τη διετία 2020-2021.  

Σε συνέχεια και προκειμένου να προχωρήσουμε σε νέες δράσεις που θα ωφελήσουν 

την πόλη και τους δημότες της, θεωρούμε απαραίτητο το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει 

απόφαση:  

Α) για τη συγκρότηση/σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για τη Δια Βίου Μάθηση 

«Ηράκλειο…η Πόλη που μαθαίνει», που θα έχει ως στόχο την κατάρτιση ενός πλάνου δράσεων 

για την προώθηση της δια βίου μάθησης στην πόλη μας, σύμφωνα με τις αρχές του δικτύου και 

με τα όσα ειπώθηκαν και με τα όσα δεσμευτήκαν οι σύνεδροι εκπρόσωποι των πόλεων μελών 

του δικτύου, στο Μεδεγίν, κατά την διάρκεια του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Ινστιτούτου 

Δια Βίου Μάθησης της UNESCO.  

Ο σκοπός της επιτροπής θα είναι επιστημονικός - συμβουλευτικός για τη διατύπωση 

προτάσεων συνεργασίας και υλοποίησης στρατηγικών στόχων σύμφωνα με τον ετήσιο 

σχεδιασμό.  

Ο Δήμος Ηρακλείου με τους εκπροσώπους του θα έχει συντονιστικό κεντρικό ρόλο, 

δεδομένου ότι εκπροσωπεί την πόλη στο Δίκτυο Πόλεων μάθησης της UNESCO (GNLC).   

Η επιτροπή θα έχει δημόσιο ανοιχτό χαρακτήρα, έτσι ώστε να επιτρέπει την συμμετοχή 

όλων όσων θέλουν και μπορούν να προσφέρουν στην οικοδόμηση μιας μαθησιακής πόλης.  

Β) για τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής για τη Δια Βίου Μάθηση 

«Ηράκλειο…Η πόλη που Μαθαίνει». 

 

 Άρθρο 1 Συγκρότηση - Σύνθεση της επιστημονικής επιτροπής.  

Στο Δήμο Ηρακλείου συγκροτείται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, επιστημονική επιτροπή 

για τη Δια Βίου Μάθηση: «Ηράκλειο…Η πόλη που Μαθαίνει». Η επιτροπή θα αποτελεί:   

1.1. Συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την επεξεργασία και την εισήγηση θεμάτων που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη της κοινωνικής ευαισθησίας, την προώθηση της δημοκρατίας, τη 

συνεργασία και τη συμμετοχή των φορέων και των πολιτών, την προώθηση του πολιτισμού και 

της γνώσης των πολιτών, την προώθηση ζητημάτων εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

 1.2. Μέσον προώθησης και συνεργασίας όλων των φορέων μάθησης της πόλης, της 

αναβάθμισης του ρόλου του ενεργού πολίτη, του εθελοντισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, 

της ανάπτυξης και του πολιτισμού. 

Άρθρο  2 Θητεία 

2.1. Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής θα ακολουθεί τη διάρκεια της θητείας του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  
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2.2. Η επιτροπή θα αποτελείται από  δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους φορέων των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της πόλης, εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και 

καταξιωμένους επιστήμονες.  

2.3. Μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας από την 

συμπολίτευση και δύο από την αντιπολίτευση. Υπηρεσιακός παράγοντας του αρμόδιου τμήματος 

για τη δια βίου μάθηση συμμετέχει και  ως γραμματέας της επιτροπής.  

2.4. Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής ασκεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα διά βίου 

μάθησης.  

2.5. Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να έχουν 

την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.  

2.6. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.  

2.7. Ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών μεταξύ των μελών του δημοτικού 

συμβουλίου γίνεται με εισήγηση καθεμιάς Δημοτικής Παράταξης.  

Άρθρο 3  Έργο - Αρμοδιότητες  

 Το έργο της επιτροπής, είναι συμβουλευτικό και έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

3.1. Σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων για τον συντονισμό των φορέων της πόλης για τον 

προγραμματισμό δράσεων με εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιεχόμενο στο πλαίσιο 

της γενικότερης πολιτικής του Δήμου για την Πόλη που Μαθαίνει.   

3.2 Προώθηση της ιδέας της Δια Βίου Μάθησης στην τοπική κοινωνία και προβολή των δράσεων 

στον τομέα αυτό.  

3.3. Διαμόρφωση πλάνου δράσεων και συμμετοχή στις εργασίες του δικτύου (δια ζώσης και εξ 

αποστάσεως). Επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης, την ενίσχυση της δημοκρατίας και της ιδιότητας του 

ενεργού πολίτη, τη συνεργασία και τη συμμετοχή των φορέων και των πολιτών προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου, την προώθηση του πολιτισμού, ζητημάτων εκπαίδευσης, Δια Βίου 

Μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα αναγκαία 

μέτρα για την αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων παρεμβάσεων και λαμβάνει μέριμνα για την 

αξιολόγησή τους, ώστε να ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.  Προτείνει τις 

κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων στη βάση της Δια  Βίου Μάθησης.  

3.4. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχει διά του προέδρου της και 

άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφασή της, στις εκπροσωπήσεις του Δήμου σε 

συνέδρια, ημερίδες, συνδιασκέψεις για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την προώθηση της 

έννοιας της Διά Βίου Μάθησης, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό και διεθνές επίπεδο.   

3.5. Η επιτροπή συμμετέχει με εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της στις συνεδριάσεις του δημοτικού 

συμβουλίου κάθε φορά που συζητείται θέμα σχετικό με το αντικείμενο της.  

Άρθρο 4 Σύγκλιση της Επιστημονικής επιτροπής «Ηράκλειο…Η πόλη που μαθαίνει»  

4.1. Η Ολομέλεια της επιτροπής συνεδριάζει δημόσια και συγκαλείται μετά από πρόσκληση του 

προέδρου της: Η επιτροπή συνεδριάζει α. τακτικά δύο φορές το χρόνο: Τον Σεπτέμβριο και τον 

Μάρτιο. β. Έκτακτα μετά από πρόσκληση του προέδρου ή μετά από πρόταση προς τον Πρόεδρο 
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του (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της με γραπτή αίτηση, όπου 

αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα  που υπέβαλλαν την αίτηση. γ. Όποτε υπάρχουν 

κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση της επιτροπής ή όταν 

παραπέμπεται σε αυτή θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου προς διατύπωση γνώμης μετά από 

πρόσκληση του προέδρου της.  

4.2. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά) με 

έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη 

συνεδρίαση. Περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της 

συνεδρίασης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του δήμου. 

4.3. Στις κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιηθεί ή να επιδοθεί την 

ημέρα της συνεδρίασης και αναφέρει τον λόγο της συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση, η 

επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.  

4.4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τακτικού μέλους για την συμμετοχή του σε 

προγραμματισμένη συνεδρίαση, μπορεί να συμμετάσχει το αναπληρωματικό μέλος, του οποίο 

θα πρέπει να  ενημερώνεται και αυτό. 

 4.5. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου οι κατά περίπτωση 

αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου καθώς και – εφόσον κρίνεται αναγκαίο- οι κατά περίπτωση 

εκπρόσωποι αρμόδιων τοπικών φορέων, που θα μπορούσαν λόγω εμπειρίας ή ειδικότητας να 

βοηθήσουν στην επίλυση συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Άρθρο 5 Τόπος συνεδρίασης – Απαρτία - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών  

5.1. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο δημαρχείο ή κατά 

περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας του δήμου ή σε οίκημα του φορέα των μελών 

της επιτροπής. 

 5.2. Η επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να 

έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου για να μετάσχουν στη 

συνεδρίαση.  

5.3. Η επιτροπή έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη της. Αν 

κάποιο μέλος της επιτροπής προσέλθει και αποχωρήσει κατά την διάρκεια της συνεδρίασης 

θεωρείται παρών έως το τέλος της συνεδρίασης.  

5.4. Λαμβάνουν από τις υπηρεσίες του Δήμου  στοιχεία και  πληροφορίες που ζητούν για τη 

διευκόλυνση του έργου τους δια του προέδρου της επιτροπής.  

5.5. Ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της, τις οποίες 

και διευθύνει, φροντίζοντας να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της.  

5.6. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας αιρετού εκπροσώπου του δημοτικού συμβουλίου 

από δύο (2) συνεδριάσεις της επιτροπής ενημερώνεται το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο 

προβαίνει στην αντικατάστασή του, με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθ. 1 του παρόντος 

κανονισμού. 

 5.7. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου. Δικαιούνται επίσης 

πρόσβαση στα πρακτικά και τα υλικά των προηγούμενων συνεδριάσεων.  
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Άρθρο 6 Διαδικασία λειτουργίας  

6.1. Η επιτροπή επεξεργάζεται εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις και τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητάς 

της, σύμφωνα με το άρθ.2 του παρόντος, οι οποίες είτε αποτελούν πρωτοβουλία της ίδιας της 

επιτροπής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και του σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί, είτε 

διαβιβάζονται απ’ ευθείας από το δημοτικό συμβούλιο και την δημοτική αρχή, ως σχέδια προς 

εξέταση και διερεύνηση. 

 6.2. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική εισήγηση μέλους της ή μέλους του 

δημοτικού συμβουλίου ή του αρμοδίου αντιδημάρχου και συζήτηση μεταξύ των μελών της.  

6.3. Η διαμόρφωση της τελικής θέσης της επιτροπής γίνεται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα 

ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται τα μέλη της ονομαστικά και τάσσονται υπέρ ή κατά.  

Άρθρο 7 Πρακτικά συνεδριάσεων – Δημοσιότητα αποφάσεων – Διοικητική υποστήριξη 

επιτροπής  

7.1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται 

πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι γνώμες που διατυπώνονται, οι 

ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες θέσεις για κάθε θέμα.  

7.2. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με την ευθύνη του υπηρεσιακού στελέχους του Δήμου 

που ορίζεται ως “γραμματέας”. Στο τέλος της συνεδρίασης, τα συνοπτικά πρακτικά διαβάζονται 

και, κατόπιν τυχόν διορθώσεων, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. 

Η άρνηση υπογραφής από μέλος της επιτροπής και η αιτία αυτής αναφέρονται στα πρακτικά. Η 

μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 

 Άρθρο 8 Ισχύς - Τροποποίηση κανονισμού  

8.1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στα θέματα, που δεν ρυθμίζονται από αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως 

ισχύει και  οι διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις») καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.  

8.2. Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου». 

 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία, την αξία και την επίδραση της Δια Βίου Μάθησης στο 

κοινωνικό σύνολο παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση: 

Α) για τη συγκρότηση/σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για τη Δια Βίου Μάθηση 

«Ηράκλειο…Η πόλη που Μαθαίνει» και  

Β)  τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής.  

 

Θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή και τη συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά, 

Ερευνητικά Ιδρύματα, την εκπαιδευτική κοινότητα, τα μουσεία, τα επιμελητήρια, τα ΚΕΚ, τους 

Εθελοντές, καθώς και άλλες συλλογικότητες και προσωπικότητες του τόπου μας με εμπειρία στη 

Δια Βίου Μάθηση,  προτείνουμε να σταλεί στους φορείς επιστολή για το ορισμό των 

εκπροσώπων τους και καλούμε κάθε Δημοτική παράταξη να ορίσει άμεσα εκπρόσωπό της. 

Προτεινόμενοι φορείς: 

• Πανεπιστήμιο Κρήτης  

• Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  

• Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

• Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
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• Μουσεία (Αρχαιολογικό, Ιστορικό, Φυσικής Ιστορίας)  

• Σωματείο ξεναγών Κρήτης Σαντορίνης, Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών 

Γραφείων Κρήτης.  

• Επαγγελματικοί Σύλλογοι (Ιατρικός Σύλλογος, Σύλλογος ιδιοκτητών φροντιστηρίων 

ξένων γλωσσών PALSO)  

• ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου 

• Εκπρόσωποι Νέων  

• Εκπρόσωποι Εθελοντικών Ομάδων παιδείας και κοινωνικής πολιτικής».  

        

       

      Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»  κ. Κασαπάκης 

Μιχαήλ δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.                                                                          

 

              Η εισήγηση της Υπηρεσίας έγινε δεκτή από τα μέλη του Συμβουλίου και ο κ. Πρόεδρος 

παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.   

ΤΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

      Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 

3852/2010 όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, το άρθρο 1 ΚΥΑ 429/12-

3-2020 ( ΦΕΚ 850Β/13-3-2020) καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών  

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α) Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για τη Δια Βίου Μάθηση 

«Ηράκλειο…η Πόλη που μαθαίνει», που θα έχει ως στόχο την κατάρτιση ενός πλάνου δράσεων 

για την προώθηση της δια βίου μάθησης στην πόλη μας, σύμφωνα με τις αρχές του δικτύου και 

με τα όσα ειπώθηκαν και με τα όσα δεσμευτήκαν οι σύνεδροι εκπρόσωποι των πόλεων μελών 

του δικτύου, στο Μεδεγίν, κατά την διάρκεια του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Ινστιτούτου 

Δια Βίου Μάθησης της UNESCO.  

 

Ο σκοπός της επιτροπής θα είναι επιστημονικός - συμβουλευτικός για τη διατύπωση 

προτάσεων συνεργασίας και υλοποίησης στρατηγικών στόχων σύμφωνα με τον ετήσιο 

σχεδιασμό. 

  

Ο Δήμος Ηρακλείου με τους εκπροσώπους του θα έχει συντονιστικό κεντρικό ρόλο, 

δεδομένου ότι εκπροσωπεί την πόλη στο Δίκτυο Πόλεων μάθησης της UNESCO (GNLC).   

 

Η επιτροπή θα έχει δημόσιο ανοιχτό χαρακτήρα, έτσι ώστε να επιτρέπει την συμμετοχή 

όλων όσων θέλουν και μπορούν να προσφέρουν στην οικοδόμηση μιας μαθησιακής πόλης.  

 

 

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους : 

 

Πρόεδρος, ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. 

 

Μέλη, εκπρόσωποι Δημοτικών παρατάξεων και συγκεκριμένα : 
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1. Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σενετάκη Ειρήνη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό 

μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιαλιτάκη Νικόλαο. 

2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραπιδάκης Γεώργιος ως τακτικό μέλος, με 

αναπληρωματικό μέλος την Δημοτική Σύμβουλο κ. Καλουδιώτη Μαρία, 

 

καθώς και από εκπροσώπους των προτεινόμενων φορέων σύμφωνα με την εισήγηση, ως εξής: 

 

• Πανεπιστήμιο Κρήτης  

• Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  

• Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

• Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

• Μουσεία (Αρχαιολογικό, Ιστορικό, Φυσικής Ιστορίας)  

• Σωματείο ξεναγών Κρήτης Σαντορίνης, Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών 

Γραφείων Κρήτης.  

• Επαγγελματικοί Σύλλογοι (Ιατρικός Σύλλογος, Σύλλογος ιδιοκτητών φροντιστηρίων 

ξένων γλωσσών PALSO)  

• ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου 

• Εκπρόσωποι Νέων  

• Εκπρόσωποι Εθελοντικών Ομάδων παιδείας και κοινωνικής πολιτικής».  

 

 

Β) Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής για τη Δια Βίου Μάθηση 

«Ηράκλειο…Η πόλη που Μαθαίνει», όπως παρακάτω : 

 

 Άρθρο 1 Συγκρότηση - Σύνθεση της επιστημονικής επιτροπής.  

Στο Δήμο Ηρακλείου συγκροτείται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, επιστημονική επιτροπή 

για τη Δια Βίου Μάθηση: «Ηράκλειο…Η πόλη που Μαθαίνει». Η επιτροπή θα αποτελεί:   

1.1. Συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την επεξεργασία και την εισήγηση θεμάτων που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη της κοινωνικής ευαισθησίας, την προώθηση της δημοκρατίας, τη 

συνεργασία και τη συμμετοχή των φορέων και των πολιτών, την προώθηση του πολιτισμού και 

της γνώσης των πολιτών, την προώθηση ζητημάτων εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

 1.2. Μέσον προώθησης και συνεργασίας όλων των φορέων μάθησης της πόλης, της 

αναβάθμισης του ρόλου του ενεργού πολίτη, του εθελοντισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, 

της ανάπτυξης και του πολιτισμού. 

Άρθρο  2 Θητεία 

2.1. Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής θα ακολουθεί τη διάρκεια της θητείας του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

2.2. Η επιτροπή θα αποτελείται από  δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους φορέων των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της πόλης, εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και 

καταξιωμένους επιστήμονες.  

2.3. Μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας από την 

συμπολίτευση και δύο από την αντιπολίτευση. Υπηρεσιακός παράγοντας του αρμόδιου τμήματος 

για τη δια βίου μάθηση συμμετέχει και  ως γραμματέας της επιτροπής.  
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2.4. Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής ασκεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα διά βίου 

μάθησης.  

2.5. Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να έχουν 

την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.  

2.6. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.  

2.7. Ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών μεταξύ των μελών του δημοτικού 

συμβουλίου γίνεται με εισήγηση καθεμιάς Δημοτικής Παράταξης.  

Άρθρο 3  Έργο - Αρμοδιότητες  

 Το έργο της επιτροπής, είναι συμβουλευτικό και έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

3.1. Σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων για τον συντονισμό των φορέων της πόλης για τον 

προγραμματισμό δράσεων με εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιεχόμενο στο πλαίσιο 

της γενικότερης πολιτικής του Δήμου για την Πόλη που Μαθαίνει.   

3.2 Προώθηση της ιδέας της Δια Βίου Μάθησης στην τοπική κοινωνία και προβολή των δράσεων 

στον τομέα αυτό.  

3.3. Διαμόρφωση πλάνου δράσεων και συμμετοχή στις εργασίες του δικτύου (δια ζώσης και εξ 

αποστάσεως). Επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης, την ενίσχυση της δημοκρατίας και της ιδιότητας του 

ενεργού πολίτη, τη συνεργασία και τη συμμετοχή των φορέων και των πολιτών προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου, την προώθηση του πολιτισμού, ζητημάτων εκπαίδευσης, Δια Βίου 

Μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα αναγκαία 

μέτρα για την αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων παρεμβάσεων και λαμβάνει μέριμνα για την 

αξιολόγησή τους, ώστε να ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.  Προτείνει τις 

κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων στη βάση της Δια  Βίου Μάθησης.  

3.4. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχει διά του προέδρου της και 

άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφασή της, στις εκπροσωπήσεις του Δήμου σε 

συνέδρια, ημερίδες, συνδιασκέψεις για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την προώθηση της 

έννοιας της Διά Βίου Μάθησης, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό και διεθνές επίπεδο.   

3.5. Η επιτροπή συμμετέχει με εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της στις συνεδριάσεις του δημοτικού 

συμβουλίου κάθε φορά που συζητείται θέμα σχετικό με το αντικείμενο της.  

Άρθρο 4 Σύγκλιση της Επιστημονικής επιτροπής «Ηράκλειο…Η πόλη που μαθαίνει»  

4.1. Η Ολομέλεια της επιτροπής συνεδριάζει δημόσια και συγκαλείται μετά από πρόσκληση του 

προέδρου της: Η επιτροπή συνεδριάζει α. τακτικά δύο φορές το χρόνο: Τον Σεπτέμβριο και τον 

Μάρτιο. β. Έκτακτα μετά από πρόσκληση του προέδρου ή μετά από πρόταση προς τον Πρόεδρο 

του (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της με γραπτή αίτηση, όπου 

αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα  που υπέβαλλαν την αίτηση. γ. Όποτε υπάρχουν 

κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση της επιτροπής ή όταν 

παραπέμπεται σε αυτή θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου προς διατύπωση γνώμης μετά από 

πρόσκληση του προέδρου της.  
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4.2. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά) με 

έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη 

συνεδρίαση. Περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της 

συνεδρίασης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του δήμου. 

4.3. Στις κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιηθεί ή να επιδοθεί την 

ημέρα της συνεδρίασης και αναφέρει τον λόγο της συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση, η 

επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.  

4.4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τακτικού μέλους για την συμμετοχή του σε 

προγραμματισμένη συνεδρίαση, μπορεί να συμμετάσχει το αναπληρωματικό μέλος, του οποίο 

θα πρέπει να  ενημερώνεται και αυτό. 

 4.5. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου οι κατά περίπτωση 

αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου καθώς και – εφόσον κρίνεται αναγκαίο- οι κατά περίπτωση 

εκπρόσωποι αρμόδιων τοπικών φορέων, που θα μπορούσαν λόγω εμπειρίας ή ειδικότητας να 

βοηθήσουν στην επίλυση συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Άρθρο 5 Τόπος συνεδρίασης – Απαρτία - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών  

5.1. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο δημαρχείο ή κατά 

περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας του δήμου ή σε οίκημα του φορέα των μελών 

της επιτροπής. 

 5.2. Η επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να 

έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου για να μετάσχουν στη 

συνεδρίαση.  

5.3. Η επιτροπή έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη της. Αν 

κάποιο μέλος της επιτροπής προσέλθει και αποχωρήσει κατά την διάρκεια της συνεδρίασης 

θεωρείται παρών έως το τέλος της συνεδρίασης.  

5.4. Λαμβάνουν από τις υπηρεσίες του Δήμου  στοιχεία και  πληροφορίες που ζητούν για τη 

διευκόλυνση του έργου τους δια του προέδρου της επιτροπής.  

5.5. Ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της, τις οποίες 

και διευθύνει, φροντίζοντας να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της.  

5.6. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας αιρετού εκπροσώπου του δημοτικού συμβουλίου 

από δύο (2) συνεδριάσεις της επιτροπής ενημερώνεται το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο 

προβαίνει στην αντικατάστασή του, με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθ. 1 του παρόντος 

κανονισμού. 

 5.7. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου. Δικαιούνται επίσης 

πρόσβαση στα πρακτικά και τα υλικά των προηγούμενων συνεδριάσεων.  

Άρθρο 6 Διαδικασία λειτουργίας  

6.1. Η επιτροπή επεξεργάζεται εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις και τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητάς 

της, σύμφωνα με το άρθ.2 του παρόντος, οι οποίες είτε αποτελούν πρωτοβουλία της ίδιας της 

επιτροπής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και του σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί, είτε 
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διαβιβάζονται απ’ ευθείας από το δημοτικό συμβούλιο και την δημοτική αρχή, ως σχέδια προς 

εξέταση και διερεύνηση. 

 6.2. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική εισήγηση μέλους της ή μέλους του 

δημοτικού συμβουλίου ή του αρμοδίου αντιδημάρχου και συζήτηση μεταξύ των μελών της.  

6.3. Η διαμόρφωση της τελικής θέσης της επιτροπής γίνεται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα 

ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται τα μέλη της ονομαστικά και τάσσονται υπέρ ή κατά.  

Άρθρο 7 Πρακτικά συνεδριάσεων – Δημοσιότητα αποφάσεων – Διοικητική υποστήριξη 

επιτροπής  

7.1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται 

πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι γνώμες που διατυπώνονται, οι 

ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες θέσεις για κάθε θέμα.  

7.2. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με την ευθύνη του υπηρεσιακού στελέχους του Δήμου 

που ορίζεται ως “γραμματέας”. Στο τέλος της συνεδρίασης, τα συνοπτικά πρακτικά διαβάζονται 

και, κατόπιν τυχόν διορθώσεων, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. 

Η άρνηση υπογραφής από μέλος της επιτροπής και η αιτία αυτής αναφέρονται στα πρακτικά. Η 

μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 

 Άρθρο 8 Ισχύς - Τροποποίηση κανονισμού  

8.1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στα θέματα, που δεν ρυθμίζονται από αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως 

ισχύει και  οι διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις») καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.  

8.2. Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

       Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κασαπάκη Μιχαήλ ο οποίος δε συμφωνεί με 

τη λήψη της απόφασης αυτής.  

 

 

                                                             ΄Εγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 

                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     

                                                      Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία 

                                                              Ηράκλειο   04 / 03 / 2021 

                                                              Ο Γραμματέας 
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