
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκφο Απνθάζεσο:  41/2022 

  Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 5
ης

 σνεδρίαζης ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ 

ηης  25
ης

  Μαχοσ  2022. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παρατώρηζη τώρφν τολικών κηιρίφν για ηην διοργάνφζη 

εκδηλώζεφν. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΗΦΤ46ΜΦΟ8-ΘΕΛ



 

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 6ον: Παρατώρηζη τώρφν τολικών κηιρίφν για ηην διοργάνφζη 

εκδηλώζεφν. 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (6
ν
)  έθην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ 

Γήκνπ θ.Φαλνχξην Κνπθνχιε θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα 

εμήο: 

Έρνπκε δερζεί αηηήζεηο 

1. Αίηεκα ηνπ PALSO γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ Καξινβάζνπ 

γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ Δμεηάζεσλ Γισζζνκάζεηαο ESB,EUROPALSO γηα ηηο 

εκεξνκελίεο, άββαην θαη Κπξηαθή 28 θαη 29 Μαΐνπ θαη άββαην θαη Κπξηαθή 4 

θαη 5 Ινπλίνπ 2022. Η Γ/ληξηα ηνπ ρνιείνπ καο έρεη δηαβηβάζεη παξαρσξεηήξην 
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έγγξαθν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αίηεζε. Οη δηνξγαλσηέο ησλ εμεηάζεσλ ζα 

αλαιάβνπλ θαη ηα έμνδα γηα ηελ ηαθηνπνίεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ αηζνπζψλ. 

2. Αίηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ 1
νπ

 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Καξινβάζνπ (Πνξθπξηάδα) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ηειεηψλ απνλνκήο πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην άββαην 18 Μαΐνπ 

θαη ηελ Παξαζθεπή 17 Ινπλίνπ 2022 θαη ζα ρξεηαζηνχλ ην ρψξν ηελ Παξαζθεπή 27 

Μαΐνπ κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη ην άββαην 28 Μαΐνπ θαζψο θαη 

ηελ Παξαζθεπή 17 Ινπλίνπ 2022. Η Γ/ληξηα ηνπ ρνιείνπ καο έρεη δηαβηβάζεη 

παξαρσξεηήξην έγγξαθν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αίηεζε θαη γηα φιεο ηηο εθδειψζεηο 

πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν θαη σο ηελ 31
ε
 

Απγνχζηνπ 2022. 

3. Αίηεκα ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Δμσξατζηηθνχ ςπραγσγηθνχ & Αζιεηηθνχ πιιφγνπ Η 

ΡΙΒΑ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηεο Πνξθπξηάδαο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηήζηαο ρνξεπηηθήο ηνπο εθδήισζεο κε ζέκα «Αθηέξσκα ζηε 

Μηθξά Αζία γηα ηελ επέηεην ησλ 100 ρξφλσλ’ γηα ην άββαην θαη ηελ Κπξηαθή 18 

θαη 19 Ινπλίνπ 2022. 

ηελ ζπλέρεηα θάιεζε ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ φπσο απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

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 Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ Γήκνπ. 

2. Σελ ππ΄ αξηζ. 2/2022 απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο άκνπ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 & 50 ΠΑΡ.3 κ. 1566/1985 

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

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

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

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

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

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, Καηά Πλειουηθία 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

1.- Δγθξίλεη ηελ παξαρψξεζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ 1
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Καξινβάζνπ (Πνξθπξηάδα) ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ηειεηψλ απνλνκήο πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην άββαην 28 Μαΐνπ θαη 
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ηελ Παξαζθεπή 17 Ινπλίνπ 2022 θαη ζα ρξεηαζηνχλ ην ρψξν ηελ Παξαζθεπή 27 

Μαΐνπ κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη ην άββαην 28 Μαΐνπ θαζψο θαη 

ηελ Παξαζθεπή 17 Ινπλίνπ 2022. 

 

2.- Δγθξίλεη ηελ παξαρψξεζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηεο Πνξθπξηάδαο ζηνλ Πνιηηηζηηθφ 

Δμσξατζηηθφ ςπραγσγηθφ & Αζιεηηθφ χιινγν Η ΡΙΒΑ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο εηήζηαο ρνξεπηηθήο ηνπο εθδήισζεο κε ζέκα «Αθηέξσκα ζηε Μηθξά Αζία γηα 

ηελ επέηεην ησλ 100 ρξφλσλ» γηα ην άββαην θαη ηελ Κπξηαθή 18 θαη 19 Ινπλίνπ 

2022, κε ηελ πξνυπφζεζε λα παξαδνζεί ν ρψξνο θαζαξφο. 

 

3.-  Σελ παξαρψξεζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ Καξινβάζνπ ζηελ PALSO γηα ηελ 

δηεμαγσγή ησλ Δμεηάζεσλ Γισζζνκάζεηαο ESB,EUROPALSO γηα ηηο εκεξνκελίεο, 

άββαην θαη Κπξηαθή 28 θαη 29 Μαΐνπ θαη άββαην θαη Κπξηαθή 4 θαη 5 Ινπλίνπ 

2022. Οη δηνξγαλσηέο ησλ εμεηάζεσλ ζα αλαιάβνπλ θαη ηα έμνδα γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ αηζνπζψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο νδεγίεο ηνπ 

ΔΟΓΤ. 

 

Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο κεηνςεθίαο θ.Βαζίιεηνο Κνζκάο, θ.Υξήζηνο Παλνχζνο 

θαη θ.Γεκήηξηνο Ν. Απνζηφινπ δηαθψλεζαλ κε ηελ παξαρψξεζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

Γπκλαζίνπ Καξινβάζνπ ζηελ PALSO. 

 

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  41/25-05-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

          

                                                                    Καρλόβαζι   25  Μαχοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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