
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκόο Απνθάζεσο:  47/2022 

  Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 7
εο

 πλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

ηεο  22
εο

  Θνπλίνπ  2022. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Απόθαζε γηα ηε πκκεηνρή ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο άκνπ σο λέν Σαθηηθό 

Μέινο ζην Δίθηπν Ειιεληθώλ Πόιεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη έγθξηζε 

πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζπκκεηνρήο. 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 22
ελ

  Ινπλίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 

ώξα 19:30΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, ύζηεξα από 

ηελ 6740/17-06-2022 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 θαη ηξνπνπνηήζεθε από 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 από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηνλ πξόεδξν, όηη ππήξρε ε 

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) ζπκβνύισλ  ήηαλ παξόληεο (21) 

ζύκβνπινη, δειαδή: 

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.- 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 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

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 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 21:35΄κ.κ απνρώξεζε ν 

Αληηδήκαξρνο θ.Γεκήηξηνο Βνιαθάθεο. 

 

 

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, 

ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο Γεώξγηνο θαη ν  πξόεδξνο ηεο 

Κνηλόηεηαο Αγίσλ Θενδώξσλ  θ.Παπαθσλζηαληίλνπ  Κπξηάθνο.  

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

ζηνλ νπνίν  ν  πξόεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Κνληνξνύδαο Ισάλλεο θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ 

θ.Παηξώλε Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

ΘΕΜΑ 2νλ: Απόθαζε γηα ηε πκκεηνρή ηνπ Δήκνπ Δπηηθήο άκνπ σο λέν 

Σαθηηθό Μέινο ζην Δίθηπν Ειιεληθώλ Πόιεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη 

έγθξηζε πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζπκκεηνρήο. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (2
ν
)  δεύηεξν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ.Γήκαξρν θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηα εμήο: 
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Βξηζθόκαζηε ζε κία πεξίνδν κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

αθνύ ήδε δηαλύνπκε ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021 - 2027.  

Η αγσλία όισλ ησλ Απηνδηνηθεηηθώλ, αλεμαξηήησο ησλ ππαξθηώλ πνιηηηθώλ 

δηαθνξώλ πνπ ππάξρνπλ, είλαη θνηλή, ηόζν γηα ηελ πνξεία ηεο ρώξαο όζν θαη γηα ην 

ζεζκό πνπ ππεξεηνύκε. Βαζηθόο καο ζηόρνο παξακέλεη ην πώο ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα είλαη έλαο από ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο Αλαζπγθξόηεζεο 

ηεο ρώξαο.  

Γηα λα κελ ράζνπκε ηελ επθαηξία αλάπηπμεο ελ όςε θαη ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηόδνπ, όηη έρνπκε αληηκεησπίζεη ζε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο, ζα πξέπεη, απηή ηε 

θνξά, λα πξνεηνηκαζηνύκε εγθαίξσο.  

Σν λέν ΔΠΑ ζα είλαη πνιύ δηαθνξεηηθό ζηε θηινζνθία ηνπ. Δκπεξηέρεη πνιιέο 

απαηηήζεηο θαη δίλεη έκθαζε ζηελ πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηεο «έμππλεο εμεηδίθεπζεο», ηεο απαζρόιεζεο, ζε δξάζεηο 

θνηλσληθνύ ραξαθηήξα θαη ζε νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο.  

O Γήκνο καο πξέπεη λα «ηξέμεη», ώζηε λα απνθηήζεη πξνβάδηζκα θαη λα έρεη έλα 

ζαθέο πιενλέθηεκα ζηε δηεθδίθεζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπκε ήδε 

δξνκνινγήζεη, αιιά θαη λα δηεθδηθήζνπκε πξσηαγσληζηηθό ξόιν πξνο όθεινο ησλ 

ζπκπνιηηώλ καο. 

Σν κνληέιν ησλ δηαδεκνηηθώλ ζπλεξγαζηώλ κπνξεί λα απνδεηρζεί θαζνξηζηηθόο 

πνιιαπιαζηαζηήο ηζρύνο ζηελ πξνζπάζεηά καο λα γίλνπκε απνηειεζκαηηθόηεξνη ζηηο 

δηεθδηθήζεηο καο θαη ρξεζηκόηεξνη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Η δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία, εκπιέθεη έλαλ αξηζκό ηνπηθώλ αξρώλ πνπ ελώλνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο, κε ζηόρν λα αλαπηύμνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνύλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηηο 

δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη ηηο ππνδνκέο θαη λα αληαπνθξηζνύλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό 

ηξόπν ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ, παξέρνληαο θαιύηεξεο πνηόηεηαο ππεξεζίεο θαη 

εληζρύνληαο ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. 

Έρνληαο ππόςε ηνπο ζθνπνύο, ηνπο ζηόρνπο θαη ην θαηαζηαηηθό ηνπ Γηθηύνπ 

Διιεληθώλ Πόιεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε, πξνηείλσ λα αμηνπνηεζνύλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο θαη λα γίλεη θαη ν Γήκνο καο κέινο.  

Γη’ απηό ρξεηάδεηαη απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη κηα αίηεζε εγγξαθήο ε 

νπνία ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Γήκαξρν. 

Θεσξώ όηη ηα νθέιε γηα ηνλ Γήκν καο από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαδεκνηηθό 

Γίθηπν Πόιεσλ «Γ.Δ.Π.ΑΝ.» ζην νπνίν είλαη ήδε κέιε πάλσ από 60 Γήκνη από όιε 

ηελ Διιάδα, ζα είλαη πνιιά, θαη θπξίσο γηα ηνπο θάησζη ιόγνπο:  

 

1. Ο Γήκνο ιακβάλεη πξνζσπηθή θαζνδήγεζε γηα ην πώο ρηίδεη ηελ δηθή ηνπ 

ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο. 

2. Απνθηά ηελ δπλαηόηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθώλ ηνπ ζε επηζηεκνληθό 

πξνζσπηθό γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ. 
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3. Αλαθαιύπηεη λέεο θαιέο πξαθηηθέο θαη δηεπξύλεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ κε 

άιινπο Σνπηθνύο Φνξείο αληαιιάζζνληαο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο 

θαζηεξώλνληαο έλαλ ηζρπξό δεζκό κε ηα ππόινηπα Μέιε ηνπ Γηθηύνπ. 

4. Δίλαη δηαξθώο ελεκεξσκέλνο γηα πξνζθιήζεηο πνπ αλνίγνπλ θαζώο θαη γηα 

άιιεο επθαηξίεο εξγαιείσλ ρξεκαηνδόηεζεο. 

5. Απνθηά πξόζβαζε ζε θαηλνηόκα ςεθηαθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο θαη 

αμηνπνηεί ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. 

6. Δπηηπγράλεη ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε 

ησλ πόξσλ θαη πινπνίεζε έξγσλ. 

7. Επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε ζε Δζληθό θαη 

Δπξσπατθό επίπεδν. 

8. πκκεηέρεη ζε Δπξσπατθά θαη Γηεζλή έξγα βηώλνληαο λέεο εκπεηξίεο ζηνλ 

ηξόπν δηνίθεζεο.  

9. Λακβάλεη κεληαίεο ειεθηξνληθέο εθζέζεηο κε παξαδείγκαηα θαιώλ 

πξαθηηθώλ από όιε ηελ Δπξώπε. 

10. Πξνσζεί ηηο δξάζεηο θαη ην έξγν ηνπ Δήκνπ κέζα από ην πεξηνδηθό καο 

CON.AGAZINE, ην website CCNEWS θαη ην εηήζην ζπλέδξην ηνπ 

Γηθηύνπ CITY CONNECT FORUM. 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ ζα κπνξεί λα ιακβάλεη ν Γήκνο καο είλαη: 

 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Σν Γ.Δ.Π.ΑΝ. παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή ζηήξημε ζε θνξείο 

πινπνίεζεο αλαπηπμηαθώλ έξγσλ θαη δξάζεσλ, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο, ηελ σξίκαλζε θαη ππνβνιή 

πξνηάζεσλ γηα έληαμε έξγσλ ζε ηνκεαθά θαη πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα, 

θαζώο θαη ηε δηαρείξηζε απηώλ σο θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

Ξεθηλώληαο από ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ ζηελ εθπόλεζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ θαη ηνλ ηξαηεγηθό ρεδηαζκό γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ 

θνξέα έσο θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε 

πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Πξάμεσλ, Δπξσπατθώλ & Γηεζλώλ Πξνγξακκάησλ 

θαη ζε πκπξάμεηο έξγσλ & έξγσλ Παξαρώξεζεο. 

2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Απνηηκώληαο ηελ ηζρύνπζα θαηάζηαζε ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο, αθόκε θαη ζε 

πεξηπηώζεηο όπνπ δηαζέηνπλ επάξθεηα ηερληθνύ πξνζσπηθνύ, εληνπίζηεθε όηη 

ζηεξνύληαη ζπρλά ησλ αλαγθαίσλ, γηα ηελ αλάιεςε ησλ αληίζηνηρσλ 

ππεξεζηώλ, εηδηθνηήησλ, κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνύλ ηόζν ηππηθά όζν θαη 

θαη’ νπζία λα αζθήζνπλ ηηο ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο. 
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ην πιαίζην απηό, ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γηθηύνπ, πέξα από ηελ δπλαηόηεηα 

ζηειέρσζεο ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ κε επαξθέο θαη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό, παξέρεη ππεξεζίεο ύληαμεο θαη Θεώξεζεο κειεηώλ, Δπίβιεςεο 

θαη Παξαιαβήο έξγσλ θαζώο θαη πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγίαο έξγσλ θαη 

εμνπιηζκνύ. 

3. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΔΧΝ 

Σν Γ.Δ.Π.ΑΝ. αμηνπνηώληαο ηελ Γηαρεηξηζηηθή ηνπ Δπάξθεηα θαη Ιθαλόηεηα, 

δύλαηαη λα παξέρεη  ηελ ππεξεζία Τπνθαηάζηαζεο Φνξέα ζην ξόιν ηνπ 

Γηθαηνύρνπ εθόζνλ απηόο ζηεξείηαη δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, ώζηε κέζσ ηεο 

νξγαλσηηθήο θαη ζηειερηαθήο ππνδνκήο ηνπ Γηθηύνπ λα κελ απνιέζεη ηελ 

επθαηξία λα εληάμεη έξγα ηνπ γηα ρξεκαηνδόηεζε ζε πγρξεκαηνδνηνύκελα 

θαη Δπξσπατθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. 

Δπηπιένλ ην Γίθηπν Γηεθδηθεί από ηελ θεληξηθή θαη πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε 

ρξεκαηνδνηηθνύο πόξνπο ζην πιαίζην πξνζθιήζεσλ, σο Γηθαηνύρνο Πξάμεσλ 

απηνηειώο γηα ηελ πινπνίεζε, έξγσλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζην πιαίζην ηεο 

ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο  αλάπηπμεο. 

Με ηνλ ίδην ηξόπν δηεθδηθεί ζπκπιεξσκαηηθή ρξεκαηνδόηεζε κέζσ 

επξσπατθώλ θαη δηεζλώλ πξνγξακκάησλ, γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ εθηόο 

πιαηζίνπ ΔΠΑ, απηόλνκα σο Γηθαηνύρνο Δπξσπατθώλ & Γηεζλώλ 

Πξνγξακκάησλ απηνηειώο, ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο από ηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε. 

4. ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

Με ηελ αμηνπνίεζε δνθηκαζκέλσλ θαη αμηόπηζησλ ηερλνινγηώλ, ην Γίθηπν 

αλαπηύζζεη ςεθηαθέο εθαξκνγέο, ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα θαιύπηνπλ ηόζν ηηο 

εζσηεξηθέο αλάγθεο ησλ Φνξέσλ, όζν θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ηνπο 

πνιίηεο, πξνζθέξνληαο νινθιεξσκέλεο ιύζεηο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληώλ. 

Δπηιέγεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε κηα εμειηζζόκελε πξαγκαηηθόηεηα θαη ζε 

απηό πνπ νλνκάδνπκε ελ γέλεη cloud, ζέηνληαο ζε δεύηεξν πιάλν ην θνκκάηη 

ηνπ hardware θαη αλαδεηθλύνληαο ηελ αμία ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ησλ ππεξεζηώλ, 

δίλνληαο κεγαιύηεξε επειημία ζηελ πξνζθνξά ιύζεσλ ινγηζκηθνύ σο 

ππεξεζία (Software as a Service – SaaS). 

5. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σν Γ.Δ.Π.ΑΝ. ππνζηεξίδεη ηνπο θνξείο ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ζρεδηαζκνύ 

θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο δηαδηθαζηώλ ελώ παξάιιεια πξνηείλεη 

πηζαλέο αλαδηαξζξώζεηο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ θνξέα έπεηηα από 

ραξηνγξάθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη εληνπηζκνύ ησλ 

επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ. 

ην πιαίζην απηό ππνζηεξίδεη ηεο ππεξεζίεο ζηελ εθπόλεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

ηερλννηθνλνκηθώλ εθζέζεσλ, κειεηώλ θαη εξεπλώλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ 

εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο αιιά θαη πξνζζήθε ππεξαμίαο ζηηο 

επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο ηνπ θνξέα. 
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Δπηπιένλ ην Γίθηπν δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπλερηδόκελε επηκόξθσζε θαη 

θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη εθπαηδεύεη ηα ζηειέρε ησλ θνξέσλ, κέζα από 

εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, παξαγσγή ρξεζηηθώλ νδεγώλ θαη κε ηελ 

ρξήζε ελόο ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο ηειεθπαίδεπζεο (e-learning), 

επηθεληξώλνληαο ζηηο ηερληθέο γλώζεηο θαη ηε δηάρπζε ηερλνγλσζίαο. 

 

Γηα όια ηα παξαπάλσ εηζεγνύκαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ σο λέν 

Σαθηηθό Μέινο ζην «Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Πόιεσλ» θαη δεηάσ από ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ηελ έγθξηζε πίζησζεο 4.000 € επξώ εηεζίσο από ηνλ Κ.Α. 006739.0003 

«πκκεηνρή Δήκνπ ζην Δίθηπν Ειιεληθώλ Πόιεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε» γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δαπάλεο ζπκκεηνρήο. 

           

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 αλσηέξσ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

2. Σν Καηαζηαηηθό ζύζηαζεο ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «Γίθηπν Διιεληθώλ Πόιεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

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

5. Σελ  ππ΄ αξηζ. 39167/02-06-2022 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, κε 21 ςήθνπο ππέξ, ζε ζύλνιν 21 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.- Δγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ σο λέν Σαθηηθό Μέινο ζην 

«Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Πόιεσλ»  

2.- Δγθξίλεη ηελ πίζησζε πνζνύ 4.000,00 € εηεζίσο από ηνλ Κ.Α. 006739.0003 

«πκκεηνρή Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ ζην Γίθηπν Διιεληθώλ Πόιεσλ γηα ηελ 

Αλάπηπμε» γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζπκκεηνρήο  θαη  

3.- Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο εγγξαθήο ζην 

«Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Πόιεσλ».  

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επόκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:17΄ . 
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  Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  47/22-06-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καξιόβαζη   22  Θνπλίνπ  2022 

                                   Αθξηβέο απόζπαζκα  

 

 

                                                                               Ο   Πξόεδξνο  ηνπ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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