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ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 25
ελ

  Mατνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 

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

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, χζηεξα απφ 

ηελ 5352/20-05-2022 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 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα 

άξζξα 177 θαη 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη ηεο ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.23983/29-04-

2022 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 2369/14-05-2022). 

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

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) ζπκβνχισλ  ήηαλ παξφληεο (15) 

ζχκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

3.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

4.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

5.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

6.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

7.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

9.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

10.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

11.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

12.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

13.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

14.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

15.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

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

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

6.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

7.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

8.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

9.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

10.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

11.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

12.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

 

 

  

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο θαη ψξα 19:31΄κ.κ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεκήηξηνο Βνιαθάθεο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ.  

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

ζηνλ νπνίν  ν  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 3ον: ΄Εγκριζη ζσνδιοργάνωζης ηοσ Φεζηιβάλ Φωηόνηζος. 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (4
ν
)  ηέηαξην  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, κε ην ππ. αξηζ. 919/22-1-2022 

ε Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «Φσηφλεζνο Σερλψλ θαη πνιηηηζκνχ», καο 

πξνηείλεη ηελ ζπλδηνξγαλσζε ηνπ 3
νπ

 Φεζηηβάι Σερλψλ άκνπ –Αλαηνιηθφ Αθξν, ην 

νπνίν πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε άκν απφ ηελ 20
ε
 Ινπιίνπ εσο θαη ηελ 20

ε
 

επηεκβξίνπ 2022. 

 

Οη εθδειψζεηο ηνπ Φεζηηβάι ζα αλαπηπρζνχλ ζε επηά ρσξηά ηεο Γπηηθήο άκνπ θαη 

ζε ζεκεία ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηεο πφιεο ηνπ Καξινβαζίνπ, κε γλψκνλα ηνλ 
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αμηαθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, απφ 

ρψξνπο ρακειήο ζπκβνιηθήο αμίαο (πεξηνρέο ρσξηψλ) θαη κεδεληθήο ή δηάθνξεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο (επηιεγκέλα ζεκεία ζην Καξιφβαζη) ζε ρψξνπο ζπκβνιηθήο 

αλάδεημεο θαη επαλάρξεζεο.  

Οη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ, ηεο πφιεο ηνπ Καξινβαζίνπ, νη ππφινηπνη θάηνηθνη ηνπ 

λεζηνχ θαη νη θαινθαηξηλνί επηζθέπηεο θαινχληαη λα βηψζνπλ κία πξαγκαηηθφηεηα, 

φπνπ νη αμηαθέο ζεκαζίεο αλαθαηαλέκνληαη, αλαπξνζαξκφδνληαο ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ λεζηνχ, φρη κφλν θαηά ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ηνπ Φεζηηβάι, 

αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, αιιάδνληαο ηνλ ζπκβνιηθφ πνιηηηζηηθφ ράξηε 

ηνπ λεζηνχ.  

Σα επηά ρσξηά ηεο Γπηηθήο άκνπ ζηα νπνία ζα αλαπηπρζεί ην Φεζηηβάι είλαη ηα 

Κνληαθαίηθα, ηα Κνληαίηθα, ε Τδξνχζζα, ν Πιάηαλνο, ε Καιιηζέα, ε Λέθθα θαη ν 

Όξκνο Μαξαζνθάκπνπ, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθζέζεηο θαη δξάζεηο 

πνιηηηζκνχ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο.  

ηε θεηηλή δηνξγάλσζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθδειψζεσλ είλαη αθηεξσκέλν ζηα 

100 ρξφληα απφ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνπ 1922.  

 

 

Επιδιωκόμενα αποηελέζμαηα: 

Σν Φεζηηβάι Σερλψλ άκνπ – Αλαηνιηθφ Άθξν έρεη σο πξνηεξαηφηεηά ηνπ λα θέξεη 

ζε επαθή ηνπο θαηνίθνπο ηεο αθξηηηθήο λεζησηηθήο επαξρίαο κε ηα πξντφληα ηεο 

ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, ηα νπνία παξάγνληαη θαηεμνρήλ ζηα 

κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο ρψξαο καο, αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Δπηδηψθεη ηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ – εθήβσλ θαη 

ελειίθσλ θαηνίθσλ ζηα αγαζά ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ κέζσ απφ ηε εκπινθή ηνπο 

ζηηο δξάζεηο ηνπ Φεζηηβάι, είηε κέζσ ηεο άκεζεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηε δηεμαγσγή 

ηνπ (κέιε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ζπιιφγσλ) είηε κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο 

ησλ δξάζεψλ ηνπ σο ζεαηέο.  

Παξάιιεια ζθνπεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνο ην λεζί ηεο 

άκνπ, απεπζπλφκελν ζε επηζθέπηεο ηνπ θαινθαηξηνχ νη νπνίνη θξνληίδνπλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο δηαθνπέο κε γεγνλφηα θαη εθδειψζεηο πνιηηηζκνχ, 

έρνληαο σο δεδνκέλν πσο ν πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ πιένλ αλεξρφκελε 

θαηεγνξία ηνπξηζκνχ παγθνζκίσο.  

Σέινο, ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν ψζηε, αλάκεζα ζηηο πνηθίιεο δξάζεηο ηνπ, λα 

πεξηιακβάλεηαη ε πξνβνιή λέσλ δεκηνπξγηψλ θαιιηηερλψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζήκεξα ζην λεζί ηεο άκνπ, αιιά θαη ε αλάδεημε ηνπ παξειζφληνο ηνπ λεζηνχ, είηε 

κε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηνπηθήο ηζηνξίαο, είηε δεηψληαο απφ θαιιηηέρλεο 

ηεο ππφινηπεο Διιάδαο λα εκπλεπζηνχλ απφ ζέκαηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιεια.  

Περιγραθή ηων γενικών και ειδικών ζηότων ηης δράζης:  

 

Γενικοί ζηότοι:  

 Η παξαθνινχζεζε ησλ εθδειψζεσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο θαιιηηέρλεο, ζηελ 
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θαηεχζπλζε ηεο άκεζεο επαθήο ηνπο κε ζχγρξνλα πνιηηηζηηθά πξντφληα θαη 

δεκηνπξγνχο.  

 Η θαζηέξσζε ηνπ λεζηνχ ηεο άκνπ ζηε ζθέςε ησλ ππνςήθησλ επηζθεπηψλ 

ηνπ θαινθαηξηνχ σο έλαο ηφπνο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αμηφινγεο 

εθδειψζεηο πνιηηηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζή ηνπο ζην αθξηηηθφ λεζί.  

 

Ειδικοί ζηότοι:  

 Η εκπινθή ησλ κειψλ ησλ θνηλνηήησλ θαη ζπιιφγσλ ηνπ λεζηνχ, ησλ ρσξηψλ 

θαη ηεο πφιε ηνπ Καξινβαζίνπ, σο ζπλεξγάηεο ζηελ παξαγσγή εθδειψζεσλ 

ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ.  

 Η αιιαγή ηνπ πνιηηηζηηθνχ ράξηε ηνπ λεζηνχ, κεηαηξέπνληαο ρψξνπο ησλ 

ρσξηψλ ζε ζεκεία θηινμελίαο θαη έθθξαζεο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο.  

 Η θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο θνηλφηεηεο θαη ηνπο 

ζπιιφγνπο ηνπ λεζηνχ.  

 Η θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο ηνπ εζεινληηζκνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφνδν ηνπ λεζηνχ.  

 Η πξφζθιεζε θαη ππνδεηγκαηηθή θηινμελία δηαθεθξηκέλσλ θαιιηηερλψλ, νη 

νπνίνη επηζηξέθνπλ ζηνπο ηφπνπο ηνπο σο πξεζβεπηέο ησλ αξεηψλ ηνπ λεζηνχ.  

 Η επίηεπμε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ θαηνίθσλ άιισλ πεξηνρψλ ηνπ λεζηνχ πξνο 

ηνπο ηα ρσξηά θαη ηελ πφιε ησλ εθδειψζεσλ.  

       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 

. λα εγθξίλεη κε ηελ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «Φσηφλεζνο Σερλψλ θαη 

πνιηηηζκνχ, ηελ ζπλδηνξγαλσζε ηνπ 3
νπ

 Φεζηηβαι Σερλψλ ακνπ –Αλαηνιηθφ 

Αθξν,ην νπνίν πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε άκν απφ ηελ 20
ε
 Ινπιίνπ εσο 

θαη ηελ 20
ε
 επηεκβξίνπ 2022 

     Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Φεζηηβαι ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 67.590€ 

Δθφζνλ εγθξηζεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε ζπλδηνξγαλσζε απηή, πξνηείλνπκε λα 

αλαιάβνπκε ηελ δηακνλή 20 αηφκσλ γηα ηξεηο ήκεξεο ζε μελνδνρείν ηεο πφιεο καο ηεο 

εθδήισζεο ΓΙΔΘΝΔ WORKSHOP ΙΣΟΡΙΑ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 έσο 

θαη 3 Απγνχζηνπ 2022, ε νπνία   δαπάλε ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 3.000,00€ κε ΦΠΑ 

θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15/6471 νπνχ ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε.  

     Η ζπγθεθξηκέλε  εθδήισζε –εηθαζηηθή δξάζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ηνλ Αχγνπζην 

ζην Καξιφβαζη ζε ζπλεξγαζία κε ην centre for Hellening studies, king College 

London, university College Ireland, ην Παληεην παλεπηζηήκην θαη ην Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ. 
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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 ηνπ Γήκνπ θ.Γεσξγίνπ 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 ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 3
νπ

 Φεζηηβάι Σερλψλ άκνπ –Αλαηνιηθφ Αθξν  κε 

ηελ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «Φσηφλεζνο Σερλψλ θαη πνιηηηζκνχ», πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε άκν απφ ηελ 20
ε
 Ινπιίνπ έσο θαη ηελ 20

ε
 επηεκβξίνπ 

2022. 

Η εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 3.000,00 Δπξψ πνπ ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α. 15/6471     

 ζα γίλεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  22:37΄ . 

 

  Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  39/25-05-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

          

                                                                    Καρλόβαζι   25  Μαϊοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
                                                                          

ΑΔΑ: 6ΛΗΠ46ΜΦΟ8-Ο5Θ
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