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ΘΔΜΑ: Πξόζιεςε πδξνλνκέα ΄Αξδεπζεο ζην Γήκν Γπηηθήο άκνπ.  

 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 22
ελ

  Ινπλίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 

ψξα 19:30΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, ζπλήιζε 

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

ηελ 6740/17-06-2022 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 ηελ ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.34692  ΚΤΑ 

(ΦΔΚ Β΄ 3004/14-06-2022). 

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

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) ζπκβνχισλ  ήηαλ παξφληεο (21) 

ζχκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

 

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.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

12.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

13.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

14.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

15.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

16.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

17.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

18.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

19.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

20.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

21.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΓ3646ΜΦΟ8-ΖΟΞ



 

 

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

3.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

4.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

5.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

 

6.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ  - ΑΠΟΥΩΡΖΔΗ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο θαη ψξα 21:35΄κ.κ απνρψξεζε 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 θαη 

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

ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο Γεψξγηνο θαη ν  πξφεδξνο ηεο 

Κνηλφηεηαο Αγίσλ Θενδψξσλ  θ.Παπαθσλζηαληίλνπ  Κπξηάθνο.  

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.Κνληνξνχδαο Ισάλλεο θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ 

θ.Παηξψλε Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

Πξηλ ηελ έλαξμε ζπδεηήζεσο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε πξφεδξνο έζεζε 

ππφςε ηνπ ψκαηνο ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852 /10, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/18 νξίδνληαη ηα εμήο: 

«7. Ο πξφεδξνο θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη φια ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλεη ν δήκαξρνο, ε 

εθηειεζηηθή επηηξνπή, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή πνηφηεηαο 

δσήο. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, κεηά απφ ζρεηηθή 

πξφηαζε εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ δεκάξρνπ ή ζπκβνχινπ επηθεθαιήο 

δεκνηηθήο παξάηαμεο θαη ρσξίο ζπδήηεζε, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ 

ηνπ, φηη έλα ζέκα ην νπνίν δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε είλαη 

θαηεπείγνλ, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γη' απηφ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Καηά πξνηεξαηφηεηα θαη πάληα 

κεηά ηνλ δήκαξρν εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ, 

ζχκθσλα κε ηε ζεηξά εθινγήο». 
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Σν παξφλ ζέκα έξρεηαη πξνο ζπδήηεζε εθηφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη φκσο 

απαξαίηεηε ε ιήςε απφθαζεο ιφγσ ην φηη θξίλεηε απαξαίηεηε ε πξφζιεςε 

πδξνλνκέα άξδεπζεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, ρσξίο 

δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαξαζνθάκπνπ, ζα πξέπεη φκσο 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα απνθαλζεί ην 

ψκα πεξί ηεο αλαγθαηφηεηαο ζπδήηεζεο ηνπ.  

Αθνινύζεζε ςεθνθνξία θαη νκόθσλα ην ζώκα ελέθξηλε ην θαηεπείγνλ θαη ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.   
 

 

ΘΔΜΑ 1νλ: Πξόζιεςε πδξνλνκέα ΄Αξδεπζεο ζην Γήκν Γπηηθήο άκνπ.  

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (1
ν
) πξψην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ θ.Γεκήηξην Βνιαθάθε θαη ν 

νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Με ηελ αξ. 12/2021 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο 

Άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ θαη κε ην άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ ε αξδεπηηθή 

πεξίνδνο νξίδεηαη απφ 1 Μαΐνπ  θαη ιήγεη 31 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο. Καηφπηλ ηνπ αξ. 

πξση.4212/25-5-2022 εγγξάθνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 

4795/2021 ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξ. 91/2022 Απφθαζή ηεο ελέθξηλε ηελ 

πξφζιεςε ελφο (1) πδξνλνκέα γηα ηα αξδεπηηθά δίθηπα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

Μαξαζνθάκπνπ. ηελ ζπλέρεηα εθδφζεθε ε αξ. πξση. 6688/16-6-2022 (ΓΑ 

9ΝΛΝ46ΜΦΟ8-3Ω8) Πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε πδξνλνκέα 

άξδεπζεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο έσο 31-10-2022.  

 

Η Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηελ ππ’ αξηζ.5624/25-5-2022 Βεβαίσζε ηνπ 

Πξντζηακέλεο, βεβαηψλεη ηελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ  ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, νηθ. έηνπο 2022. 

Δπεηδή ην πξνζσπηθφ απηφ απνηειεί εηδηθή απφ ηε θχζε θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο 

ηνπ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ, δελ εκπίπηεη ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ 24 κελώλ 

αλώηαηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο απαζρόιεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πδ 164/2004. (ΤΠΔ Αξηζ. Πξση. 30958/05.06.08). 

Ο θαζνξηζκφο ησλ κηθηψλ απνδνρψλ γηα θάζε πδξνλνκέα, αλά κήλα εξγαζίαο, 

ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Σα πδξνλνκηθά φξγαλα εθιέγνληαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πξόζθιεζε εθδήισζε ελδηαθέξνλ θαη ππέβαιιε 

αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ν εμήο κνλαδηθόο αηηώλ: 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000002563_S0000015177
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1) ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ     ΚΑΠΗΟΛΓΑΖ  (θαηνηθία Μαξαζόθακπνο, 

έγγακνο κε  ζπλερή αλεξγία 23 κελώλ) 

  

Σν Γ. θαιείηαη λα ιάβεη απόθαζε γηα ηελ πξόζιεςε πδξνλνκέα άξδεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, γηα ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο έσο 31-10-2022 γηα ηελ  Γεκνηηθή  Δλόηεηα Μαξαζνθάκπνπ,  ζχκθσλα 

κε ην άξζ.4 παξ.1 & 2 ηνπ Β.Γ 28.3/15-04-1957, (ΦΔΚ 60 Α’), «Πεξί αζηπλνκίαο επί 

ησλ αξδεπηηθψλ πδάησλ». 

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 αλσηέξσ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ θ.Γ. Βνιαθάθε. 

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

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4940/2022 (ΦΔΚ 112
Α
΄) 

4. Σελ  ππ΄ αξηζ. 39167/02-06-2022 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, κε 21 ςήθνπο ππέξ, ζε ζχλνιν 21 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δπηιέγεη ηνλ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΠΗΟΛΓΑΖ  ηνπ  ΒΤΡΩΝΑ   ππάιιειν 

εηδηθφηεηαο ΤΔ πδξνλνκέα γηα ηα αξδεπηηθά δίθηπα ηεο Κνηλφηεηαο Μαξαζνθάκπνπ 

κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη 

κέρξη 31-10-2022 ζχκθσλα κε ην άξζ.4 παξ.1 & 2 ηνπ Β.Γ 28.3/15-04-1957, (ΦΔΚ 

60 Α’), «Πεξί αζηπλνκίαο επί ησλ αξδεπηηθψλ πδάησλ». 

 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:17΄ . 

 

 Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  46/22-06-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΔΓΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΔΛΖ 
    ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΤΠΡΑΗΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

 

                                                                    Καξιόβαζη   22  Ηνπλίνπ  2022 

                                   Αθξηβέο απόζπαζκα  

 

                                                                               Ο   Πξόεδξνο  ηνπ Γ.. 

         ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΤΠΡΑΗΟΤ 
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