
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκόο Απνθάζεσο:  11/2022 

  Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 2
ηρ

 ςνεδπίαζηρ ηος δημοηικού ζςμβοςλίος 

ηηρ  07
ηρ

  Φεβποςαπίος  2022. 

 

 

ΘΕΜΑ: Αίηηζη Πολιηιζηικού και Εξωπαϊζηικού ςλλόγος «Παλαιό 

Καπλόβαζι». 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 07
ελ

  Φεβξνπαξίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο 

Γεπηέξα, ύζηεξα από ηελ 974/01-02-2022 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 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 ηελ πξόεδξν, όηη ππήξρε ε 

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

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο πιαηθόξκαο epresence.gov.gr  (21) κέιε. 

ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

ςμμεηέσονηερ  

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

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

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

5.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

7.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

8.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

9.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

10.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

11.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

12.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

13.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

14.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

15.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

16.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

17.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

18.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

19.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

20.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

21.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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        Μη ζςμμεηέσονηερ 

 

1.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

2.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

3.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

4.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

5.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

6.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

Πποζελεύζειρ  - Αποσωπήζειρ 

 Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 18:33΄ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεώξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 

 

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 Τδξνύζζαο θ.Δπγεληθόο Υξηζηόδνπινο, ν 

πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Κνληαηίθσλ θ.Παγσλδηώηεο ηακάηηνο, ν πξόεδξνο ηεο 

Κνηλόηεηαο Κνζκαδαίσλ θ.Καξαγηαλλάθεο ηαύξνο, ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο 

Γξαθαίσλ θ.Καξακαξνύδεο Κσλ/λνο θαη ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Καιηζέαο 

θ.Παπαγεσξγίνπ ηαύξνο.  

 

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.Κνληνξηάλνο Βαζίιεηνο,    

θ.Καξαγηαλλίδεο Ισάλλεο, θ.Κεξακηηδήο Ισάλλεο, θ.Κηινπθηώηεο Δκκαλνπήι θαη ε 

Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξώλε Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο 

ζεκάησλ θαη Β] ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ.Αλδξεάδνπ νπιηάλα θαη ν εηδηθόο 

ζπλεξγάηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

θ.αθειιάξεο Υξηζηόδνπινο. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ον: Αίηηζη Πολιηιζηικού και Εξωπαϊζηικού ςλλόγος «Παλαιό 

Καπλόβαζι». 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 
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Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (8
ν
)  όγδνν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

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

εμήο: 

Με ηελ ππ΄ αξηζ. 16274 από 06-12-2021 αίηεζε ηνπ, ν Πνιηηηζηηθόο θαη 

Δμσξατζηηθόο ύιινγνο «Παιαηό Καξιόβαζη» καο έθαλε γλσζηό όηη: 

(Γηαβάζηεθε ην αίηεκα σο έρεη………..) 

«Μεηά από ην θαηαζηξνθηθό ζεηζκό ηεο 30/10/2020 ην θηίξην ηνπ ρνιείνπ Παιαηνύ 

Καξινβάζνπ όπνπ ζηεγάδεηαη ν Πνιηηηζηηθόο θαη Δμσξατζηηθόο ύιινγνο «Παιαηό 

Καξιόβαζη» έρεη ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο, νη νπνίεο δελ επηηξέπνπλ ζην Γ. ηνπ 

πιιόγνπ λα έρεη έλα ρώξν γηα λα ζπλεδξηάδεη αιιά θαη ην ηκήκα ησλ θπξίσλ ηνπ 

πιιόγνπ πνπ αζρνιείηαη κε πιέμηκν θαη ρεηξνηερλίεο λα έρεη ρώξν ζπλάληεζεο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο αηηνύκαζηε εγγξάθσο ηελ παξαρώξεζε ηνπ πξώελ 

θπιηθείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία Παιαηνύ Καξινβαζίνπ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ πιιόγνπ, κέρξηο όηνπ λα παξζεί απόθαζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ από ηνλ 

Γήκν Γπηηθήο άκνπ ή ηελ Κνηλόηεηα Καξινβαζίνπ. Παξαθαινύκε όπσο ην ζέκα 

απηό ζπδεηεζεί ζην ακέζσο επόκελν Γεκνηηθό πκβνύιην γηα λα παξζεί ε απόθαζε 

ρξήζεο ηνπ ελ ιόγσ θηηξίνπ από ηνλ ύιινγν καο. 

Δπηπξνζζέησο δεζκεπόκαζηε όηη εθόζνλ γίλεη ε παξαρώξεζε ηνπ ελ ιόγσ θηηξίνπ, ην 

Γ. ηνπ πιιόγνπ ζα πξνρσξήζεη ζε εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη δηακόξθσζεο ηνπ 

κε δηθά ηνπ έμνδα (βάςηκν εζσηεξηθά – εμσηεξηθά, ζέξκαλζε θαη όηη άιιν 

ρξεηαζηεί). 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζε ζαο θαη ηηο άκεζεο ελέξγεηεο ζαο».  

       

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. Σελ αξηζ. πξση. 16274/06-12-2021     αίηεζε ηνπ πιιόγνπ «Παιαηό Καξιόβαζη» 

3. Σελ ππ΄ αξηζ. 21/2021 απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Καξινβαζίσλ. 

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

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

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

Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

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

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα 
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ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Να κελ παξαρσξεζεί ην ελ ιόγσ αθίλεην  ζην Πνιηηηζηηθό θαη Δμσξατζηηθό ύιινγν 

«Παιαηό Καξιόβαζη» δηόηη ππάξρεη ζέκα λνκηκόηεηαο ηνπ θηεξίνπ. 

 

 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:00΄ . 

 

 

  Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   11/07-02-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                    Καπλόβαζι   07  Φεβποςαπίος  2022 

                                   Ακπιβέρ απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Ππόεδπορ  ηος Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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