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ΘΕΜΑ: ΄Εγκριζη διοργάνωζης αθληηικής εκδήλωζης με ηην επωνσμία «5
ο
 

ΣΡΟΠΑΘΟ ΛΤΚΟΤΡΓΟ ΛΟΓΟΘΕΣΗ». 

 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 27
ελ

  Απξηιίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε 

θαη ψξα 19:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 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 απφ 

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

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

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

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

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «χγθιεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ ησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, 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 Δζσηεξηθψλ «Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

αληηκεηψπηζεο 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 Δζσηεξηθψλ « Δλεκέξσζε 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ 

Γήκσλ» φπνπ   α) δηα δψζεο ζχγθιηζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθαξκνγή έρνπλ 

νη εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 12 ηεο θνηλήο 

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

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

2020 (Β’ 1988) , ελψ θαη νη ζπλεδξηάζεηο εμαθνινπζνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ  θαη  χζηεξα  απφ ηελ 4256/20-04-2022 πξφζθιεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη 

δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ 

Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ 

Ν.4555/2018. 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξφεδξν, φηη ππήξρε ε 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) ζπκβνχισλ  ήηαλ παξφληεο (20) 

ζχκβνπινη, 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 ψξα 19:22΄κ.κ πξνζήιζε ν 

Αληηδήκαξρνο θ.Γεψξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 
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Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Λέθαο θ.Μαζηφο Κσλ/λνο 

θαη ν  πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καζηαλέαο  θ.Υαηδεπαλαγηψηνπ Κπξηάθνο.  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ε  πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Υηψηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε 

Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10ον: ΄Εγκριζη διοργάνωζης αθληηικής εκδήλωζης με ηην επωνσμία «5
ο
 

ΣΡΟΠΑΘΟ ΛΤΚΟΤΡΓΟ ΛΟΓΟΘΕΣΗ». 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (10
ν
)  δέθαην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ θ.Γεψξγην Γηαθνζηακάηε 

θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 

Κχξηε Γήκαξρε, θ. Πξφεδξε θ. Γεκνηηθνί χκβνπινη,  

     Ο Γήκνο καο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ ζηήξημε ηνπ αζιεηηθνχ 

ηδεψδνπο ζθνπεχεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αζιεηηθή εθδήισζε κε ηελ επσλπκία 

 « 5
ο
 ΣΡΟΠΑΘΟ ΛΤΚΟΤΡΓΟ ΛΟΓΟΘΕΣΗ » 

   Ο Αζιεηηζκφο θνηλσληθνπνηεί θαη ζπλδέεη κε δεζκνχο θηιίαο ηνπο ζπλαγσληδφκελνπο , 

ηνπο ζπλεζίδεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ αληηπάισλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζεβαζκνχ 

   ηφρνο ηεο εθδήισζεο απηήο απνηειεί ε θαζηέξσζε ελφο αζιεηηθνχ δξψκελνπ πνπ ζα 

γίλεη ζεζκφο παλζακατθήο εκβέιεηαο. Δπηπξνζζέησο ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζα ηνλψζεη 

θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία καο κε ηελ πξνζέιθπζε ζπκκεηνρψλ αιιά θαη επηζθεπηψλ απφ 

φιν ην λεζί 

   Η εθδήισζε πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 22/5/2022  θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο 

θαησζη  θαηεγνξίεο αγψλσλ δξφκσλ 

1. 350                      κέηξα    γηα ΑΜΔΑ 

2. 1000                   κέηξα γηα παηδηά Γεκνηηθνχ 

3. 5000                   κέηξα  γηα παηδηά Γπκλαζίνπ θαη ελήιηθεο 

4. 12000                 κέηξα γηα παηδηά Γπκλαζίνπ θαη ελήιηθεο 
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   Η εθδήισζε ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  ηελ 79 ΑΓΣΔ 

ηνλ ΠΔΦΑ  ΡΙΒΑ , ηελ Δζεινληηθή Οκάδα Γηάζσζεο (παξάξηεκα άκνπ). 

Οη ζπκκεηνρέο  κε ηελ εκπεηξία πξνεγνχκελσλ εηψλ πξνβιέπεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 

500 άηνκα 

       χκθσλα κε ηα παξαπάλσ  εηζεγνχκαζηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

 Σν άξζξν 75 ηνπ Ν. 3463/2006 ηνπ Γ.Κ.Κ. 

 Σν άξζξν 94 ηνπ Ν. 3852/2010 

 Σν  αξζξν,74  Ν. 4555/2018 

      Όπσο  εγθξίλεη ηελ δηνξγάλσζε ηεο αζιεηηθήο εθδήισζεο κε ηελ επσλπκία 

«5
ν
  ΣΡΟΠΑΘΟ ΛΤΚΟΤΡΓΟ ΛΟΓΟΘΕΣΗ » πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ζην 

 Καξιφβαζη    ηελ 22/5/2022  

     Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο  ηεο εθδήισζεο ζα αλέιζεη πεξίπνπ ζην πνζφ  ησλ 

3.500€ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15/6472.0001 φπνπ ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε. 

    ηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ Κνξσλνηνπ θαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηζρχνπλ ηα εθαξκνδφκελα κέηξα ζα νξίδεηαη ε παξνπζία ησλ ζεαηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ εθαζηνηε ηζρχνπζα ΚΤΑ πεξί θαλφλσλ ηήξεζεο απνζηάζεσο θαη 

άιισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ covid -19  

 

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ, θ.Γ. Γηαθνζηακάηε. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

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

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

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

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Δγθξίλεη ηελ δηνξγάλσζε ηεο αζιεηηθήο εθδήισζεο κε ηελ επσλπκία 

«5
ο
  ΣΡΟΠΑΘΟ ΛΤΚΟΤΡΓΟ ΛΟΓΟΘΕΣΗ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ζην 

 Καξιφβαζη   ζηηο  22/5/2022 . 

Η εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 3.500,00 Δπξψ πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15/6472.0001  ζα 

γίλεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 
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Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:27΄ . 

 

 

  Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  33/27-04-2022 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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