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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 12ον: Εηήζια έκθεζη πεπραγμένων έηοσς 2021 Ε.Π.Ζ. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (12
ν
)  δσδέθαην  ζέκα ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θαη πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ  θ.Γεώξγην Γηαθνζηακάηε θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα 

κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ κε ηελ ππ΄ αξηζ. 2/2022 

απόθαζε ηεο, πξνέβεη ζηελ ζύληαμε ηεο εηήζηαο ‘εθζεζεο πεπξαγκέλσλ έηνπο 2021  

θαη ζπγθεθξηκέλα:  

Σύκθωλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο 
ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλωλ ζηνπο ηνκείο αξκνδηόηεηάο ηεο, ε νπνία 
ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην.  

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ έιαβε ππόςε: 

1.Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε 

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

2.Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Συντάςςει την ετήςια έκθεςη πεπραγμένων έτουσ 2021 ωσ κάτωθι: 

 

ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2021  

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ 

 

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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Ζ παξνύζα Έθζεζε πεπξαγκέλωλ απνηππώλεη ηηο ελέξγεηεο ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εωήο γηα ην έηνο 2021, αλά ηνκέα αξκνδηόηεηάο ηεο, ωο εμήο: 
 
 Ειζήγηζη ζηο δημοηικό ζσμβούλιο ζτεδίοσ κανονιζηικών αποθάζεων 
άρθρων 79 και 82 ηοσ Κ.Δ.Κ.: 
 Ζ Δ.Π.Ε. εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην θαηά ην έηνο 2021 ηηο 
παξαθάηω θαλνληζηηθέο απνθάζεηο: 

1. Απόθ. ππ.αξ. 1/18-1-2021 κε ζέκα: «Έγθξηζε θαλνληζκνύ άξδεπζεο 
Γήκνπ Γπηηθήο Σάκνπ» 

2. Απόθ. ππ.αξ. 17/23-7-2021 κε ζέκα: «Τξνπνπνίεζε θαλνληζκνύ 
ιεηηνπξγίαο θνηκεηεξίωλ ηνπ δήκνπ». 

 
 
 Προζηαζία ηοσ περιβάλλονηος: 
Ζ Δ.Π.Ε. εηζεγείηαη ζην δεκνηηθό Σπκβνύιην ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Γηα 
ην ιόγν απηό έιαβε ηηο θάηωζη απνθάζεηο: 

1. Απόθ. ππ.αξ. 3/12-3-2021 κε ζέκα: «Κνπή ηεζζάξωλ δέληξωλ επί ηεο 
πιαηείαο Λπθνύξγνπ Λνγνζέηε Καξινβάζνπ». 

2. Απόθ. ππ.αξ. 12/17-6-2021 κε ζέκα: «Κνπή δέληξωλ ζηελ 
Κνηλ.Καξινβάζνπ». 

3. Απόθ. ππ.αξ. 24/1-12-2021 κε ζέκα: «Πεξί θνπήο ηξηώλ δέληξωλ ζην 
δεκ.ΣηάδηνΚαξινβάζνπ». 

 
 Έγκριζη ΤΣΔΑ: 
Σύκθωλα κε ηελ παρ. 1 άρ 56 ηοσ Ν.4319/21 ορίδεηαη ηο Τοπηθό Στέδηο Δηατείρηζες 
Αποβιήηωλ (ΤΣΔΑ) ως ηο επητεηρεζηαθό ζτέδηο ποσ θαηαρηίδεηαη από ηοσς Ο.Τ.Α. α’ 
βαζκού γηα ηε δηατείρηζε ηωλ ΑΑ, ζύκθωλα κε ηοσς ζηότοσς ηοσ οηθείοσ ΠΕΣΔΑ.  
Το ΤΣΔΑ εγθρίλεηαη κε απόθαζε ηες Επηηροπής Ποηόηεηας Ζωής ηοσ Ο.Τ.Α. α’ 
βαζκού,κεηά από παροτή γλώκες ηοσ οηθείοσ ΦοΔΣΑ κέζα ζε έλαλ(1) κήλα από ηελ 
αποζηοιή ηοσ ζτεηηθού ερωηήκαηος. 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο γηα ην ιόγν απηό, έιαβε ηελ θάηωζη απόθαζε: 
 1.Απόθ. ππ.αξ. 19/09-11-2021 κε ζέκα: «Έγθξηζε ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ 
Γηαρείξηζεο Απνβιήηωλ (ΤΣΓΑ) Γήκνπ Γπηηθήο Σάκνπ». 
 
  

Προζωρινή ή οριζηική ανάκληζη αδειών ΚΥΕ: 
Αλάθιεζε/νξηζηηθή αθαίξεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάηωλ 

επηρεηξήζεωλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεωλ θαη δξαζηεξηνηήηωλ αξκνδηόηεηαο ηνπ 
δήκνπ: 
Έπεηηα από ηε δηελέξγεηα ηωλ απαξαίηεηωλ ειέγρωλ δηαπηζηώζεθαλ παξαβάζεηο ζε 
έλα θαηάζηεκα, νη νπνίεο απνηεινύλ ιόγν πξνζωξηλήο απαγόξεπζεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ελ ιόγω θαηαζηήκαηνο.  
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο γηα ην ιόγν απηό, έιαβε ηελ θάηωζη απόθαζε: 

1. Απόθ. ππ.αξ. 25/28-12-2021 κε ζέκα: «Πξνζωξηλή απαγόξεπζε 
ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο». 

 
Κσκλοθοριακές ρσθμίζεις: 
1. Απόθ. ππ.αξ. 2/12-3-2021 κε ζέκα: «Κάζεηε ζεκαηνδόηεζε ζηε Λάθθα 

Κνληαηίθωλ». 
2. Απόθππ.αξ. 4/12-3-2021 κε ζέκα: «Έγθξηζε εηζόδνπ εμόδνπ ζε 

κειηζζνθνκηθή επηρείξεζε» 
3. Απόθ. ππ.αξ. 5/12-3-2021 κε ζέκα: «Κπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο 

Καξινβάζνπ (πιεζίνλ Νεπηαγωγείνπ θαη Παηδηθνύ Σηαζκνύ)» 
4. Απόθ. ππ.αξ. 10/21-5-2021 κε ζέκα: «Έγθξηζε εηζόδνπ εμόδνπ 

νηλνπνηείνπ, εκθηαιωηεξίνπ ηδηνθηεζίαο Δπκνξθίαο Κωζηάθε» 

ΑΔΑ: 92ΟΗ46ΜΦΟ8-6ΙΟ



5 

 

5. Απόθ. ππ.αξ. 11/21-5-2021 κε ζέκα: «Τνπνζέηεζε θαηόπηξνπ νδηθήο 
θπθινθνξίαο ζηελ Κ.Αγ.Θενδώξωλ» 

6. Απόθ. ππ.αξ. 14/17-6-2021 κε ζέκα: «Παξάηαζε ηζρύνο ηεο ππ.αξ. 
28/2020 απόθ. ηεο Δ.Π.Ε. γηα: «Κπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηε 
ιεηηνπξγία πξνζωξηλνύ πεδόδξνκνπ ζηελ πιαηεία ΒαιαζθαηδήΚαξ/ζνπ». 

7. Απόθ. ππ.αξ. 18/16-7-2021 κε ζέκα: «Αλάθιεζε ηεο ππ.αξ. 142021 
απόθ. Δ.Π.Ε.» 

8. Απόθ. ππ.αξ. 20/1-12-2021 κε ζέκα: «Τνπνζέηεζε πηλαθίδαο 
θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο ζηελ Κνηλ.Κνζκαδαίωλ» 

9. Απόθ. ππ.αξ. 22/1-12-2021 κε ζέκα: «Πεξί αθαίξεζεο πηλαθίδαο 
θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο ζηελ Κνηλ.Αγ.Θενδώξωλ» 

 
Λοιπά θέμαηα: 
1. Απόθ. ππ.αξ. 6/22-4-2021 κε ζέκα: «Δπέθηαζε Γεκ. θωηηζκνύ ζηελ Τ.Κ. 

Καξινβαζίωλ» 
2. Απόθ. ππ.αξ. 7/22-4-2021 κε ζέκα: «Δπέθηαζε Γεκ. θωηηζκνύ ζηελ 

πεξηνρή Καζηάλεδεο Καξινβαζίνπ» 
3. Απόθ. ππ.αξ. 8/22-4-2021 κε ζέκα: «Γηεπθξίληζε πεξί παξαρώξεζεο 

θνηλ.ρώξνπ ηνπ Γήκνπ» 
4. Απόθ. ππ.αξ. 9/22-4-2021 κε ζέκα: «Μίζζωζε αθηλήηωλ γηα δεκηνπξγία 

πάξθηγθ» 
5. Απόθ. ππ.αξ. 13/17-6-2021 κε ζέκα: «Πεξί δηαηήξεζεο ή κε ζέζεο 

θελωζέληνο πεξηπηέξνπ ζηελ πιαηεία Κνηλ.Λέθαο» 
6. Απόθ. ππ.αξ. 15/17-6-2021 κε ζέκα: «Μεηαθίλεζε θάδωλ απνξξηκκάηωλ 

ζηελ Κνηλ.Μαξαζνθάκπνπ» 
7. Απόθ. ππ.αξ. 16/17-6-2021 κε ζέκα: «Παξαρώξεζε ρξήζεο 

θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ πιαηείαο Κνη.Λέθαο γηα πξώηε θνξά βάζεη ηνπ άξ.8 
ηνπ Καλνληζκνύ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ» 

8. Απόθ. ππ.αξ. 21/1-12-2021 κε ζέκα: «Χνξήγεζε γξακκήο internet ζηελ 
πιαηεία Κνληαηίθωλ» 

9. Απόθ. ππ.αξ. 23/1-12-2021 κε ζέκα: «Πεξί δηαηήξεζεο ή θαηάξγεζεο 
θελωζέληωλ πεξηπηέξωλ Γήκνπ Γπηηθήο Σάκνπ». 

 

 

2.Ζ αλωηέξω Έθζεζε Πεπξαγκέλωλ λα ππνβιεζεί ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην πξνο 
ζπδήηεζε θαη έγθξηζε. 

 

                            Ζ απόθαζε απηή  πήξε αύμνληα αξηζκό 2/2022. 

 

 

 

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 Αληηδεκάξρνπ θαη πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο  

ηνπ Γήκνπ, θ.Γ. Γηαθνζηακάηε. 

2. Σελ ππ΄ αξηζ.     2/2022 απόθαζε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ. 
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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 

  

Δγθξίλεη ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ έηνπο 2021 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ. 

 

 

 

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  35/27-04-2022 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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