
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκόο Απνθάζεσο:  85/2022 

  Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 10
ηρ

 ςνεδπίαζηρ ηος δημοηικού ζςμβοςλίος 

ηηρ  29
ηρ

  επηεμβπίος  2022. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοσή σπημαηοδόηηζηρ από ηο ππόγπαμμα «ΦΘΛΟΔΗΜΟ ΘΘ» με 

ηίηλο: «Ππομήθεια αποππιμμαηοθόπων οσημάηων, μησανημάηων έπγος 

και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού». 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 29
ελ

  επηεκβξίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε 

θαη ώξα 18:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, 

ύζηεξα από ηελ 11715/22-09-2022 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 (18) 

ζύκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

5.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

6.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

7.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

8.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

9.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

10.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

11.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

12.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

14.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

15.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

16.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

17.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

18.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

3.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

4.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

5.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

6.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

 

7.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

8.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

9.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 18:17΄κ.κ πξνζήιζαλ νη δεκνηηθνί 

ζύκβνπινη θ.Γεκήηξηνο Αλδξεαδάθεο θαη ν θ.Αξηέκηνο Παλνύζνο. 

 

 

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 Μαξαζνθάκπνπ 

θ.Καιβίλνο Παξαζθεπάο, ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο 

Γεώξγηνο θαη ν  πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Τδξνύζζαο  θ.Δπγεληθόο Υξηζηόδνπινο.  

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.ηηδίκε Γηαζεκώ θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξώλε 

Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

ΘΕΜΑ 4ον: Αποδοσή σπημαηοδόηηζηρ από ηο ππόγπαμμα «ΦΘΛΟΔΗΜΟ ΘΘ» 

με ηίηλο: «Ππομήθεια αποππιμμαηοθόπων οσημάηων, μησανημάηων 

έπγος και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού». 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

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 Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ θ.Λεσλίδα ηακνύιν  θαη ν 
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νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Ο Γήκνο Γπηηθήο άκνπ είλαη δηθαηνύρνο πίζησζεο 150.000,00 €, κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ»  ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο «Η ηνπηθή αλάπηπμε 

θαη ε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» κε ηίηιν «απνξξηκκαηνθόξσλ νρεκάησλ, 

κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ». 

 ύκθσλα κε ην άξζξν 65 παξ.1 ηνπ Ν. 3852/2010: «Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην 

απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δήκν, εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ 

εθ ηνπ λόκνπ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην 

ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ» θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72: 

«1. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη όξγαλν παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: α) 

(…), δ) απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ, εθηόο από εθείλεο πνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

απνθαζίδεη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, θαζώο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα 

ηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ (…) ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο 

πεξηπηώζεηο, (…)».  

 Μεηά ηελ ηζρύ ηνπ λ. 3852/2010, ην Γεκνηηθό πκβνύιην είλαη θαηαξρήλ 

αξκόδην γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε, κεηαμύ άιισλ, πξνκήζεηαο 

ζε ηξίην θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ βάζεη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ, ελώ ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ην αξκόδην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο σο άλσ απόθαζεο ηνπ 

Γ.. όξγαλν, ε νπνία εθδίδεη όιεο ηηο ζε εθηέιεζε ηεο απόθαζεο απηήο πξάμεηο ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο από ηελ πξώηε, πνπ είλαη ε ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, έσο θαη ηελ ηειεπηαία, δειαδή ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 

(Δι. πλ. Κιηκ. Σκ. 7 Πξάμεηο 326/2013, 33/2012 θ.α.).  

 Με ηελ ελ ιόγσ πίζησζε ν Γήκνο πξόθεηηαη λα πξνκεζεπηεί έλα 

απνξξηκκαηνθόξν όρεκα ηύπνπ πξέζαο  ρσξεηηθόηεηαο 8-10 θπβηθώλ κέηξσλ, κε 

ζύζηεκα αλύςσζεο θάδσλ.  Σν ελ ιόγσ απνηειεί ύςηζηε πξνηεξαηόηεηεο γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπιινγήο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, ηεο 

Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηόινπ ηνπ 

Γήκνπ κε είδνο νρήκαηνο πνπ έσο ζήκεξα ν Γήκνο δελ δηαζέηεη.    

 Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ 

ηύπνπ πξέζαο» αλέξρεηαη έσο ην πνζό ησλ 170.000,00 €, ζύκθσλα κε έξεπλα αγνξάο 

πνπ έρεη δηελεξγεζεί από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

άκνπ.  

 Η αλάζεζε ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ην Ν.4412/16.  

 Παξαθαιείηε ην Γ λα πξνβεί: 

 ηελ απνδνρή ηεο κε αξηζκ. 50300/28-7-2022 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ: 6Φ0Ι46ΜΣΛ6-ΦΒΦ). 

 Σελ εγγξαθή ηεο δαπάλεο ζε αληίζηνηρν ΚΑ Δμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2022. 

 Σελ έγθξηζε ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, κε ηελ δηελέξγεηα 

αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ  δηαγσληζκνύ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016. 
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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 ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ θ.Λ. ηακνύινπ 

2. Σελ ππ αξηζκ. 50300/28-7-2022 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ: 

6Φ0Ι46ΜΣΛ6-ΦΒΦ). 

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 18 ςήθνπο ππέξ, ζε ζύλνιν 18 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Απνδέρεηαη ηελ πίζησζε πνζνύ 150.000,00 € από ην ΤΠ.Δ. κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ»  ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο «Η ηνπηθή αλάπηπμε 

θαη ε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» κε ηίηιν «απνξξηκκαηνθόξσλ νρεκάησλ, 

κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ». 

 

 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  20:40΄ . 

 

 Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  85/29-09-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καπλόβαζι   29  επηεμβπίος  2022 

                                   Ακπιβέρ απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Ππόεδπορ  ηος Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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