
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      
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  Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 7
ηρ

 ςνεδπίαζηρ ηος δημοηικού ζςμβοςλίος 

ηηρ  22
ηρ

  Θοςνίος  2022. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Φήθιζμα Δημοηικού ςμβοςλίος για ηην λειηοςπγία ηος ηοπικού 

γπαθείος εξςπηπέηηζηρ θοπολογούμενων ΓΕΦ Καπλοβάζος. 

 

 

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  - ΑΠΟΥΧΡΗΕΘ 

 

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 8ον: Φήθιζμα Δημοηικού ςμβοςλίος για ηην λειηοςπγία ηος ηοπικού 

γπαθείος εξςπηπέηηζηρ θοπολογούμενων ΓΕΦ Καπλοβάζος. 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (8
ν
)  όγδνν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Αλαζηάησζε θαη πξνβιεκαηηζκόο θπξηαξρεί ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ηεο 

Γπηηθήο άκνπ ιόγσ ηεο απόθαζεο ηεο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ Σνπηθνύ γξαθείνπ 

εμππεξέηεζεο θνξνινγνπκέλσλ ζην ΓΔΦ Καξινβάζνπ ηηο εκέξεο από Σξίηε κέρξη 

θαη Πέκπηε. 
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Λόγσ ηεο ρηιηνκεηξηθήο απνζηάζεσο ε επίζθεςε ζην θεληξηθό Καηάζηεκα ηεο ΓΟΤ 

άκνπ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δύζθνιε, ρξνλνβόξα θαη θνζηνβόξα γηα ηνπο 

θνξνινγνύκελνπο  ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ λεζηνύ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζεξηλή 

πεξίνδν πνπ απμάλεηαη θαηά πνιύ ε επίζθεςε θαηνίθσλ εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ. 

ηελ Γπηηθή πιεπξά ηεο άκνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη πνιιέο επηρεηξήζεηο θαζώο θαη 

πιήζνο θπζηθώλ πξνζώπσλ επηζθέπηνληαη ζπρλά ην ΓΔΦ γηα επίιπζε θνξνινγηθώλ 

ζεκάησλ.  

Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη  γηα ηελ πξνζέιεπζε θαηνίθσλ από ηηο πεξηνρέο ηνπ 

Μαξαζνθάκπνπ, ζηα θεληξηθά ηεο ππεξεζίαο ζην Βαζύ άκνπ (απόζηαζε 

κεγαιύηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ). 

Γηεθδηθνύκε, λα επαλέιζεη ε πξνγελέζηεξε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ΓΔΦ 

Καξινβάζνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηεο άκνπ.  

 

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 Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από 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 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Με ςήθνπο 20 ππέξ, ζε ζύλνιν 20 ςεθηζάλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ ζπληάζζεη ςήθηζκα σο θάησζη: 

 

«ΦΗΦΙΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ» 

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ δειώλεη ηελ πιήξε αληίζεζή ηνπ 

ζηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΦ Καξινβάζνπ (παξάξηεκα ΓΟΤ άκνπ) θαηά ηηο 

εκέξεο Σξίηε έσο θαη Πέκπηε. Σν γεγνλόο απηό εληάζζεηαη ζηελ πεξαηηέξσ 

ζπξξίθλσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ε νπνία έρεη πιήμεη ζε κεγάιν βαζκό θαη ην Γήκν 

καο, κε θαηάξγεζε ππεξεζηώλ όπσο νη ΓΟΤ, ΙΚΑ, ΟΑΔΓ θ.α. πνπ εμππεξεηνύζαλ 

κεγάιν αξηζκό πνιηηώλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

Ο ζηόρνο ηεο ζπξξίθλσζεο απηήο δελ είλαη άιινο παξά ε κείσζε δαπαλώλ, ε κείσζε 

πξνζσπηθνύ θαη ε ειαζηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο, ζε βάξνο ηόζν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζ’ απηέο, όζν θαη ζπλνιηθά ηνπ ιανύ ηεο πεξηνρήο. Η απνδπλάκσζε 
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ησλ θξαηηθώλ ππεξεζηώλ ζπλνιηθά εμππεξεηεί ηελ ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, 

ζηνλ νπνίν πξνσζείηαη θαη ε εθρώξεζε αληηθεηκέλσλ ησλ ΓΟΤ. 

Η αλαζηάησζε θαη ν πξνβιεκαηηζκόο πνπ θπξηαξρνύλ ζηνπο δεκόηεο ηεο Γπηηθήο 

άκνπ ιόγσ ηεο απόθαζεο  απηήο, είλαη πνιύ έληνλα. Λόγσ ηεο ρηιηνκεηξηθήο 

απόζηαζεο, ε επίζθεςε ζην θεληξηθό θαηάζηεκα ηεο ΓΟΤ άκνπ θαζίζηαηαη 

ηδηαίηεξα δύζθνιε έσο θαη αδύλαηε, γηα πνιιέο πεξηπηώζεηο, θαζώο είλαη πνιύ 

ρξνλνβόξα θαη θνζηνβόξα. 

ηε Γπηηθή άκν ππάξρεη κεγάινο όγθνο θνξνινγνύκελσλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

θπζηθώλ πξνζώπσλ, νη νπνίνη επηζθέπηνληαη θαζεκεξηλά ην ΓΔΦ γηα ηα θνξνινγηθά 

ηνπο δεηήκαηα. Αθόκε πην δύζθνιε ζα είλαη ε θαηάζηαζε ησλ πην απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ καο, όπσο ν Μαξαζόθακπνο θαη ηα ρσξηά, κε απνζηάζεηο αθόκα 

θαη άλσ ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απ’ ηελ πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ. 

Βξηζθόκαζηε ζην πιεπξό ησλ πνιηηώλ, όπσο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πιήηηνληαη 

από αληίζηνηρεο απνθάζεηο θαη ζα αγσληζηνύκε ελάληηα ζηνπο ζρεδηαζκνύο απηνύο, 

θαιώληαο ην ιαό ηεο Γπηηθήο άκνπ λα βξεζεί δίπια καο ζηελ πξνζπάζεηα απηή. 

Αηηνύκαζηε ηελ επαλαθνξά ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΦ Καξινβάζνπ, 

θαζώο θαη ηελ θάιπςε όισλ ησλ θελώλ ζέζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, ηνλ 

εθζπγρξνληζκό θαη ηελ αλαβάζκηζή ηνπο. 

 

Σν παξόλ ςήθηζκα λα θνηλνπνηεζεί: 

1] Βνπιεπηή άκνπ 

2] Γ/ληή ΓΟΤ άκνπ 

3] ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:17΄ . 

 

 

  Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  53/22-06-2022 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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