
       
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκόο Απνθάζεσο:  31/2022 

  Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 4
ης

 σνεδρίαζης ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ 

ηης  27
ης

  Απριλίοσ  2022. 

 

 

ΘΕΜΑ: σγκρόηηζη επιηροπής εκηίμηζης ακινήηων, κινηηών πραγμάηων για 

εκποίηζη, αγορά, εκμίζθωζη και μίζθωζη. 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 27
ελ

  Απξηιίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε 

θαη ώξα 19:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, η οποία 

λόγω ηων καηεπειγόνηων μέηρων ποσ έτοσν ληθθεί για ηην αποθσγή ηης 

διάδοζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19   πραγμαηοποιήθηκε      ΚΕΚΛΕΘΜΕΝΩΝ 

ΣΩΝ ΘΤΡΩΝ   θαη ΄εθαξκνγή  : α)  ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο από 

11/3/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020) 

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνπ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», β) ηεο κε 

αξηζκ. πξση. 18318/13-03-2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «ύγθιεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ ησλ 

πεξηθεξεηώλ θαη ησλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, θαηά ην δηάζηεκα 

ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID-19» θαη γ) ηεο 

παξ.1 ηεο ππ αξηζκ. 40/31-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)    εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ 

αληηκεηώπηζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID 19, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ»   δ) ηεο παξ. 4 ηεο ππ αξηζκ. 163/29-5-2020 (ΑΓΑ: 

Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7)   εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ « Δλεκέξσζε 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ 

Γήκσλ» όπνπ   α) δηα δώζεο ζύγθιηζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, εθαξκνγή έρνπλ 

νη εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 12 ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο αξηζ. Γ1α/ ΓΠ. νηθ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) θαη ε παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ14 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 32009/23-05-

2020 (Β’ 1988) , ελώ θαη νη ζπλεδξηάζεηο εμαθνινπζνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη 

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ  θαη  ύζηεξα  από ηελ 4256/20-04-2022 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. 

Πξηλ από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηελ πξόεδξν, όηη ππήξρε ε 

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) ζπκβνύισλ  ήηαλ παξόληεο (20) 

ζύκβνπινη, δειαδή: 
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ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

7.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  Αντ/ρχος 

8.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

9.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

10.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

11.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

12.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

14.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

15.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

16.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

17.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

18.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

19.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

20.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 

        ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

3.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

4.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

5.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

6.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

 

7.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο 

θαη ώξα 19:22΄κ.κ πξνζήιζε ν 

Αληηδήκαξρνο θ.Γεώξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 
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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 Λέθαο θ.Μαζηόο Κσλ/λνο 

θαη ν  πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Καζηαλέαο  θ.Υαηδεπαλαγηώηνπ Κπξηάθνο.  

 

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.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Υηώηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξώλε 

Ησάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8ον: σγκρόηηζη επιηροπής εκηίμηζης ακινήηων, κινηηών πραγμάηων 

για εκποίηζη, αγορά, εκμίζθωζη και μίζθωζη. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

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: 

 

ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5  ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 3463 ΦΔΚ 114/Α/8.6.2006 

νξίδνληαη ηα εμήο:   

«…Εκποίηζη ακινήηων 
5. Σν ηίκεκα ησλ αθηλήησλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη από 

επηηξνπή, πνπ  ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο 

θαη απνηειείηαη από δύν  δεκνηηθνύο ή θνηλνηηθνύο ζπκβνύινπο, πνπ ππνδεηθλύνληαη 

από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό  ζπκβνύιην θαη από έλαλ κεραληθό, πνπ νξίδεηαη από ην 

δήκαξρν ή ηνλ πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο θαη πξνέξρεηαη από ηελ ηερληθή ππεξεζία 

ηνπ  Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εθόζνλ ππάξρεη ή αλ δελ ππάξρεη από ηελ 

Σερληθή  Τπεξεζία Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Τ.Γ.Κ) ή από άιιε δεκόζηα ππεξεζία. 

Πξόεδξνο ηεο  επηηξνπήο, νξίδεηαη έλαο από ηνπο δεκνηηθνύο ή θνηλνηηθνύο 

ζπκβνύινπο κε ηελ απόθαζε  ζπγθξόηεζεο. Με ηελ ίδηα απόθαζε νξίδεηαη 

δεκνηηθόο ή θνηλνηηθόο ππάιιεινο γξακκαηέαο ηεο  επηηξνπήο. ηνπο Οξγαληζκνύο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ηνπηθά ζπκβνύιηα θαη  πάξεδξνη ζηελ 

επηηξνπή κεηέρεη αληί ηνπ δεπηέξνπ ζπκβνύινπ, ν πξόεδξνο ηνπ νηθείνπ  ηνπηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ή ν νηθείνο πάξεδξνο. [Ε2]».  

 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαιείηε ην ζπκβνύιην λα πξνβεί ζηελ ζύζηαζε ηεο 

αλσηέξσ επηηξνπήο πξνηείλνληαο ηελ  δηάξθεηα ηεο, έσο ην ηέινο ηεο δεκνηηθήο 

πεξηόδνπ.      . 
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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 παξάγξαθν 5  ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 3463 ΦΔΚ 114/Α/8.6.2006  

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

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

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

Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

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

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Οξίδεη κέιε ηεο επηηξνπήο εθηίκεζεο αθηλήησλ, θηλεηώλ πξαγκάησλ γηα εθπνίεζε, 

αγνξά, εθκίζζσζε θαη κίζζσζε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, ηνπο θάησζη: 

  

1. Βαθάθε Νηθόιαν,  Γεκνηηθό ύκβνπιν 

      2. Καιαηδή Αλαζηάζην, Γεκνηηθό ύκβνπιν 

      3. Καξαγηαλλίδε Ησάλλε ΠΔ Μεραλνιόγσλ  Γ/ληή ηερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 

 Ζ δηάξθεηα ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο είλαη από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο  έσο 

ην ηέινο ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ. 

 

 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:27΄ . 

 

 

  Ζ   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  31/27-04-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

                 

                                                                    Καρλόβαζι   27  Απριλίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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