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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 

Ησάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11ον: Κοπή δένηροσ ζηον οικιζμό Αγίοσ Νικολάοσ (Λιμανάκι) 

Κονηακαιίκων. 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (11
ν
)  εληέθαην  ζέκα ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θαη πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ  θ.Γεψξγην Γηαθνζηακάηε θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα 

κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ κε ηελ ππ΄ αξηζ. 3/2022 

απφθαζε ηεο, απνθάζηζε ηελ θνπή  ελφο (1) πεχθνπ ζηνλ νηθηζκφ Αγίνπ Νηθνιάνπ 

(Ληκαλάθη) Κνληαθαηίθσλ  θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 Με ηελ ηελ ππ.αξ. 11110 αίηεζε ηεο θ. Λάκπξνπ Γήκεηξαο, κε ηελ νπνία αηηείηαη 

ηελ θνπή δέληξνπ πιεζίνλ ηεο νηθίαο ηεο ζηνλ νηθηζκφ Αγ.Νηθφιανο (Ληκαλάθη) 

Κνληαθαηίθσλ, επεηδή κε ην ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα έρεη δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζην 

νδφζηξσκα θαη επηπιένλ επεηδή ηα θιαδηά ηνπ πεξλνχλ απφ ειεθηξνθφξα θαιψδηα 

θαη ππάξρεη θίλδπλνο πξφθιεζεο ππξθαγηάο. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο: 

1
νλ

) Σελ απηνςία ηεο γεσπφλνπ ηνπ δήκνπ σο θάησζη: 

«ΔΚΘΔΖ ΑΤΣΟΦΗΑ 

ηηο 03/09/2021, εκέξα Παξαζθεπή, ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μαθξή Δπαγγειία, 

γεσπφλνο Π.Δ.9, δηελήξγεζα απηνςία ζην Ληκαλάθη Κνληαθαηίθσλ, κεηά απφ ζρεηηθφ 

αίηεκα ηεο θ.Λάκπξνπ Γήκεηξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δεκφζην δξφκν έμσ απφ ηελ 

νηθία ηεο. 

ην δξφκν ππάξρεη έλα κεγάιν πεχθν ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη αθελφο πξφβιεκα 

ζην νδφζηξσκα κε ην ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα, αθεηέξνπ επεηδή κέζα απφ ηα θιαδηά ηνπ 

πεξλνχλ ειεθηξνθφξα θαιψδηα ππάξρεη θίλδπλνο πξφθιεζεο ππξθαγηάο. 
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ηελ απηνςία πνπ δηελεξγήζεθε δελ δηαπηζηψζεθε πξφβιεκα απφ θπηνυγεηνλνκηθήο 

άπνςεο πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ θνπή ηνπ δέληξνπ. 

Ζ θνπή ηνπ δέληξνπ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κφλν ιφγσ πξνβιεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγεί κε ην ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα θαη κε ηα θαδηά ηνπ. 

Πξνηείλεηαη ινηπφλ: 

Α) Ζ απηνςία απφ αξκφδην ππάιιειν ηεο Σερλ.Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα 

εηζεγεζεί ην ζέκα ηεο θνπήο ή φρη ηνπ δέληξνπ ζηελ Δ.Π.Ε. 

Β) Ζ πξνψζεζε ηεο αίηεζεο ζηε ΓΔΓΓΖΔ επεηδή ην ζέκα αθνξά ειεθηξνθφξα 

θαιψδηα». 

 

2
νλ

) Σελ απηνςία ηνπ κεραληθνχ ηεο Σερλ.Τπεξεζίαο ηνπ δήκνπ θ.Σδνχια Γεσξγίνπ, 

σο θάησζη: 

«ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΚΟΠΖ ΓΔΝΣΡΟΤ ΣΟ ΛΗΜΑΝΑΚΗ ΚΟΝΣΑΚΑΗΗΚΧΝ 

ηηο 04/03/2022 εκέξα Παξαζθεπή ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο Σδνχιαο Γεψξγηνο 

Μεραληθφο ΣΔ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ ,δηελέξγεζα 

απηνςία ζην Ληκαλάθη Κνληαθαηίθσλ , κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Κ. Λάκπξνπ 

Γήκεηξαο. 

ηελ απηνςία δηαπίζησζα φηη ην πεχθν πνπ ππάξρεη  εθάπηεηαη ηεο αζθαιηηθήο 

ζηξψζεο ,θαη θξάδεη  ην νπηηθφ πεδίν ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ δεκηνπξγψληαο 

εκπφδην .Δπηπξνζζέησο ην ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα έρεη πξνθαιέζεη βιάβεο ζην 

νδφζηξσκα θαη ζηελ παξαθείκελε κάληξα. 

Χο εθ ηνχηνπ εηζεγνχκαη ψζηε λα θνπεί ην πεχθν    

Παξαθαιείζζε  φπσο γλσκνδνηήζεηε ζρεηηθά κε ην ζέκα». 

 

Σέινο νΠξφεδξνο ηεο  Δπηηξνπήο  Πνηφηεηαο Εσήο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο 

επηηξνπήο ηελ ππ.αξ. 4/14-3-2022 απφθ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο 

Κνληαθαηίθσλ κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε θνπή ηνπ δέληξνπ θαη θάιεζε ην ζψκα λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, κεηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε θαη αθνχ 

έιαβε ππφςε: 

1. Σελ παξαπάλσ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

2.Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4735/20) 

3. Σελ ππ΄αξηζ. 4/14-3-2022 απφθαζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο 

Κνληαθαηίθσλ,  Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ  

4.Σελ απηνςία ηεο γεσπφλνπ θ.Δπαγγειίαο Μαθξή, 

5. Σελ απηνςία ηνπ κεραληθνχ θ.ΓεσξγίνπΣδνχια, 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 
1. Εγκρίνει την κοπή του πεφκου ςτον οικιςμό Αγ.Νικολάου (Λιμανάκι) Κοντακαιίκων. 

 

2. Ειςηγείται το θέμα ςτο Δημοτικό Συμβοφλιο για τη λήψη ςχετικήσ απόφαςησ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή  πήξε αχμνληα αξηζκφ 3/2022. 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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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 θαη πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο  

ηνπ Γήκνπ, θ.Γ. Γηαθνζηακάηε. 

2. Σελ ππ΄ αξηζ. 3/2022 απφθαζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ. 

3. Σελ ππ΄αξηζ. 4/14-3-2022 απφθαζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο 

Κνληαθαηίθσλ,  Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ  

4. Σελ απηνςία ηεο γεσπφλνπ θ.Δπαγγειίαο Μαθξή 

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

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

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

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

7. 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 θνπή ηνπ πεχθνπ πνπ βξίζθεηε πιεζίνλ ηεο νηθίαο ηεο θ. Λάκπξνπ 

Γήκεηξαο ζηνλ νηθηζκφ Αγ.Νηθφιανο (Ληκαλάθη) Κνληαθαηίθσλ, γηα ην ιφγν φηη ην 

ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα έρεη δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζην νδφζηξσκα θαη επηπιένλ επεηδή 

ηα θιαδηά ηνπ πεξλνχλ απφ ειεθηξνθφξα θαιψδηα θαη ππάξρεη θίλδπλνο πξφθιεζεο 

ππξθαγηάο. 

 

 

 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

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

 

 

  Ζ   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  34/27-04-2022 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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