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ΘΕΜΑ: Πεπί ηηρ ένηαξηρ ηος Δήμος Δςηικήρ άμος ζηον ύνδεζμο Δήμων 

Θαμαηικών Πηγών Ελλάδαρ (ΔΘΠΕ). 

 

 

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 4ον: Πεπί ηηρ ένηαξηρ ηος Δήμος Δςηικήρ άμος ζηον ύνδεζμο Δήμων 

Θαμαηικών Πηγών Ελλάδαρ (ΔΘΠΕ). 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (4
ν
)  ηέηαξην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Γεσιόγν ηνπ Γήκνπ θ.Ισάλλε Κνληνξνύδα θαη ν 

νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Έρνληαο ππόςε όηη:  

α) ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ καο ππάξρεη Ιακαηηθή Πεγή (θπζηθόο πόξνο ζην 

Πνηάκη Καξινβαζίνπ- άκνπ) πξηλ ηνλ Ν. 3498/2006.   
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β) κεηά από ζπλεξγαζία ζηειερώλ ηνπ Γήκνπ καο κε ζηειέρε ηνπ ΓΙΠΔ 

θαηαζέζακε θάθειν  γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ θπζηθνύ πόξνπ Πνηάκη, σο ηακαηηθνύ. 

γ) Η δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ζπλερίδεηαη θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηπιένλ 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο από ηνλ ΓΙΠΔ ζε ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη εμσηεξηθνύο 

ζπλεξγάηεο. 

δ) Μεηά ηελ αλαγλώξηζε ηνπ θπζηθνύ πόξνπ σο ηακαηηθνύ απνξξένπλ από ηνλ λόκν 

θαη άιιεο απαηηήζεηο νη νπνίεο θαζηζηνύλ απαξαίηεηε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΓΙΠΔ κε 

ηνλ Γήκν Γπηηθήο άκνπ, πάληνηε ζηνλ άμνλα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηακαηηθνύ θπζηθνύ 

πόξνπ Πνηάκη Καξινβαζίνπ- άκνπ επ’ σθειεία ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

ε) Ο ΓΙΠΔ είλαη Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ – Φνξέαο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ζπκκεηέρεη ζε όιεο ηηο Δπηηξνπέο θαη ηεο Οκάδεο Δξγαζίαο όισλ 

ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Φνξέσλ (π.ρ. Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο Ιακαηηθώλ Φπζηθώλ 

Πόξσλ - ΔΠΙΦΠ  ηνπ Τπ. Σνπξηζκνύ θ.α.) πνπ αζρνινύληαη κε ηα δεηήκαηα ησλ 

ηακαηηθώλ πεγώλ, όπσο επίζεο θαη ζηνλ Δπξσπατθό ύλδεζκν Ιζηνξηθώλ 

Λνπηξνπόιεσλ (European Historic Thermal Towns Association - EHTTA).  

 

Ο ΓΙΠΔ έρεη κέιε ηνπ 59 Γήκνπο κε ηακαηηθνύο θπζηθνύο πόξνπο ζηα 

δηνηθεηηθά ηνπο όξηα, αζρέησο ηνπ ηξόπνπ δηαρείξηζήο ηνπο (θξάηνο, ΟΣΑ, ηδηώηεο). 

Μεηαμύ ησλ ηδξπηηθώλ ηνπ ζθνπώλ, ην 1983, ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ν 

εθζπγρξνληζκόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Ιακαηηθώλ Φπζηθώλ Πόξσλ (ΙΦΠ) θαη ε 

αλάπηπμή ηνπο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ Θεξκαιηζκνύ, δειαδή ελόο επξέσο πεδίνπ 

ζεξαπεπηηθώλ θαη πξνιεπηηθώλ γηα ηελ Τγεία εθαξκνγώλ, νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε ρξήζε ησλ Ιακαηηθώλ Φπζηθώλ Πόξσλ. 

 

Καηόπιν ηυν ανυηέπυ,  καλείηαι ηο Γημοηικό Σςμβούλιο να  εγκπίνει ηην ένηαξη ηος 
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ζηον Σύνδεζμο Γήμυν Ιαμαηικών Πηγών Δλλάδαρ (ΣΓΙΠΔ),ζύμθυνα και με ηην 

ιδπςηική ππάξη ηος ΣΓΙΠΔ όπυρ αςηή δημοζιεύθηκε ζηο ΦΔΚ Β΄755/28-12-83 και 

ηιρ ηποποποιήζειρ επ’ αςηήρ ζσεηικά με ηην έδπα ηος ΣΓΙΠΔ (ΦΔΚ 468/25-7-85), ηην 

αύξηζη ηηρ εηήζιαρ ειζθοπάρ ηυν μελών ηος ΣΓΙΠΔ (ΦΔΚ Β΄ 924/29-12-89), ηην 

παπάηαζη διάπκειαρ και ηη διεύπςνζη ηων ζκοπών ηος (ΦΔΚ Β΄265/13-4-94), 

καθώρ και ηιρ νέερ αςξήζειρ ηηρ εηήζιαρ ειζθοπάρ ΦΔΚ Β΄560/8-5-2002, ΦΔΚ 

Β΄631/19-5-2006 και ΦΔΚ Β΄882/14-5-2008. 

 

- Να εγγπάτει ζηον ΚΑ: 00.6721.0002      ηος πποϋπολογιζμού ηος ηπέσονηορ οικον. 

έηοςρ ηο ποζό ηυν 2.500,00€, πος αθοπά ζηη δαπάνη για ηην εηήζια ειζθοπά ζηον 

ΣΔΙΠΕ για ηο 2022 και για ηην επόμενη ηεηπαεηία ηο ποζό ηων 10.000,00€, δηλαδή 

από 2.500,00€ για κάθε ένα από ηα έηη 2023, 2024, 2025 και 2026, ζύμθυνα με ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 90 ηος ΠΓ 63/2005 (ΦΔΚ Α΄98/2005). 

 

Καηόπηλ όισλ ησλ παξαπάλσ παξαθαιώ λα απνθαζίζεηε  ηελ έληαμε ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ ζηνλ ύλδεζκν Γήκσλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ Διιάδαο.  
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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 ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 245 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κώδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (Πξόγξακκα «Καιιηθξάηεο»). 

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

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

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

6. 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 
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ζηον Σύνδεζμο Γήμυν Ιαμαηικών Πηγών Δλλάδαρ, ηην ιδπςηική ππάξη ηος ΣΓΙΠΔ 

όπυρ αςηή δημοζιεύθηκε ζηο ΦΔΚ Β΄755/28-12-83 και ηιρ ηποποποιήζειρ επ’ αςηήρ 

ζσεηικά με ηην έδπα ηος ΣΓΙΠΔ (ΦΔΚ 468/25-7-85), ηην αύξηζη ηηρ εηήζιαρ 

ειζθοπάρ ηυν μελών ηος ΣΓΙΠΔ (ΦΔΚ Β΄ 924/29-12-89), ηην παπάηαζη διάπκειαρ 

και ηη διεύπςνζη ηων ζκοπών ηος (ΦΔΚ Β΄265/13-4-94), καθώρ και ηιρ νέερ 

αςξήζειρ ηηρ εηήζιαρ ειζθοπάρ ΦΔΚ Β΄560/8-5-2002, ΦΔΚ Β΄631/19-5-2006, ΦΔΚ 

Β΄882/14-5-2008 και ΦΔΚ Β’ 1980/30-05-2019. 

-Εγγπάθει ζηον ΚΑ.: 00.6721.0002 ηος Πποϋπολογιζμού ηος ηπέσονηορ οικον. έηοςρ ηο 

ποζό ηυν 2.500,00€, υρ δαπάνη για ηην εηήζια ειζθοπά ζηον ΣΔΙΠΕ γηα ην  2022 

θαη γηα ηελ  επόκελε ηεηξαεηία ην πνζό ησλ 10.000,00 €, δειαδή από 2.500,00 € γηα 

θάζε έλα από ηα έηε 2023, 2024, 2025 θαη 2026,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 90 ηνπ ΠΓ 63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98/2005). 

 

Η απόθαζη αςηή να ζηαλεί ζηην Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη και ζηον ΣΓΙΠΔ. 

 

 

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  49/22-06-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καπλόβαζι   22  Θοςνίος  2022 

                                   Ακπιβέρ απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Ππόεδπορ  ηος Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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