
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκόο Απνθάζεσο:  119/2022 

  Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 12
εο

 πλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

ηεο  30
εο

  Ννεκβξίνπ  2022. 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Φήθηζκα – Δηακαξηπξία Δήκνπ Δπηηθήο άκνπ γηα ηελ εμαίξεζε ηνπ 

Δήκνπ από ηελ πνιηηηθή ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ. 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 30
ελ

  Ννεκβξίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε 

θαη ώξα 17:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, 

ύζηεξα από ηελ 14556/23-11-2022 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 (16) 

ζύκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 
1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

5.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

6.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

7.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

9.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

10.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

11.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

12.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

13.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

14.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

15.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

16.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

2.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

3.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

4.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

5.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

6.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

7.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

8.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

9.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

10.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

11.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

 

 

 

 

  

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΧΡΗΕΘ 

 

Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 17:32΄κ.κ πξνζήιζε ν δεκνηηθόο 

ζύκβνπινο θ.Γεκήηξηνο Αλδξεαδάθεο. 

Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 19:55΄κ.κ απνρώξεζε ν δεκνηηθόο 

ζύκβνπινο θ.Βαζίιεηνο Κνζκάο. 

Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 12
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 21:20΄ κ.κ απνρώξεζε ν Αληηδήκαξρνο 

ηνπ δήκνπ θ.Γεώξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λόκηκα θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ. 

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

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

Παξεπξέζεθε επίζεο, ε ππάιιεινο ηνπ δήκνπ θ.Καηόγινπ Γήκεηξα ε νπνία θιήζεθε 

σο εηζεγήηξηα ζεκάησλ . 

 

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

ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852 /10, όπσο 

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

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

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

εθηειεζηηθή επηηξνπή, θαζώο θαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή πνηόηεηαο 

δσήο. Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, κεηά από ζρεηηθή 

πξόηαζε εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ δεκάξρνπ ή ζπκβνύινπ επηθεθαιήο 

δεκνηηθήο παξάηαμεο θαη ρσξίο ζπδήηεζε, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ 

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

θαηεπείγνλ, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γη' απηό πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο 
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ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Καηά πξνηεξαηόηεηα θαη πάληα 

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

ζύκθσλα κε ηε ζεηξά εθινγήο». 

Σν παξόλ ζέκα έξρεηαη πξνο ζπδήηεζε εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη όκσο 

απαξαίηεηε ε ιήςε απόθαζεο ιόγσ ην όηη ν Γήκνο Γπηηθήο άκνπ εμαηξέζεθε από 

ηελ πνιηηηθή ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ, ζα 

πξέπεη όκσο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα 

απνθαλζεί ην ώκα πεξί ηεο αλαγθαηόηεηαο ζπδήηεζεο ηνπ.  

Αθνινύζεζε ςεθνθνξία θαη νκόθσλα ην ζώκα ελέθξηλε ην θαηεπείγνλ θαη ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.   
 

 

ΘΕΜΑ 3νλ: Φήθηζκα – Δηακαξηπξία Δήκνπ Δπηηθήο άκνπ γηα ηελ εμαίξεζε 

ηνπ Δήκνπ από ηελ πνιηηηθή ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (3
ν
) ηξίην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

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

πκβνπιίνπ ηα εμήο:  

«Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ εθθξάδεη ηελ έληνλε δπζαξέζθεηά 

ηνπ κε ηελ πνιηηηθή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Αζύινπ πξνο ηα λεζηά πνπ απνδέρνληαη θαη θηινμελνύλ κεηαλάζηεο  

(πξνζθπγνλήζηα). 

Η άκνο όια απηά ηα ρξόληα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο έρεη ππνβαζκηζηεί κε όηη 

απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

Η ινγηθή ζαο λα εμαθνινπζείηε λα ζηεξίδεηαη κόλν ηνλ έλα δήκν ηνπ λεζηνύ (Γήκν 

Αλαηνιηθήο άκνπ ) είλαη άδηθε θαη παξάινγε. 

Οη επηπηώζεηο βαξαίλνπλ όιν ην λεζί ρσξίο όξηα αλαηνιηθά θαη δπηηθά. 

Πξέπεη λα θαηαλνήζεηε όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείηαη ζην ίδην ην λεζί 

δήκνπο, δύν θαηεγνξηώλ θαη  δύν ηαρπηήησλ δηράδνληαο έηζη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

ηα πξνζθπγνλήζηα : Κσ, Λέξν θαη Υίν πνπ έρνπλ εληαίν δήκν , νη ρξεκαηνδνηήζεηο 

θαη θαη΄ επέθηαζε ηα έξγα πνπ ζα εθηειεζηνύλ αληηζηαζκηζηηθά πξνο ζηήξημε ηεο 

θνηλσλίαο ζα σθειήζνπλ όιν ην λεζί, ελώ ζηελ πεξίπησζή καο ζα πεξηνξηζηνύλ ζηα 

όξηα ηνπ ελόο δήκνπ θαη κόλν. Η άκνο ινηπόλ θαηά ηελ άπνςή ζαο είλαη 

πξνζθπγνλήζη θαηά ην ήκηζπ..; 

Δίλαη εύινγν όηη απηό κπνξεί λα εθιεθζεί  θαη ζαλ «πνηλή» ιόγσ ηνπ όηη δελ 

θηινμελνύκε κεηαλάζηεο ή αθόκε θαη σο «ηηκσξία», ιόγσ ηνπ όηη απνζπαζηήθακε 

από ηνλ πξώελ εληαίν δήκν. 

Σνλίδνπκε όηη εκείο έσο ζήκεξα έρνπκε αληαπνθξηζεί ζε όηη καο έρεηε δεηήζεη ζηα 

κέηξα πάληα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δήκνπ καο. 

ήκεξα ζηηο παξαιίεο καο απνβηβάδνληαη ηαθηηθά  κεηαλάζηεο. 

ην Βηνινγηθό θαζαξηζκό Καξινβάζνπ  δερόκαζηαλ ιύκαηα ηνπ παιαηνύ Κ.Τ.Σ. θαη 

εμαθνινπζνύκε λα δερόκαζηε ηα ιύκαηα ηεο  λέαο Γνκήο Τπνδνρήο θαη 

Σαπηνπνίεζεο ρσξίο θαλέλα αληάιιαγκα  αλ θαη κε ηηο επηζηνιέο καο  κε  ππ΄αξηζ.  
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πξση. 9571/08.08.2022 θαη 14179/14.11/2022  έρνπκε αηηεζεί αληίζηνηρε 

ρξεκαηνδόηεζε-απνδεκίσζε. 

Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ θαηαιήγνπκε όηη  ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ην 

δήκν Αλαηνιηθήο άκνπ ζε ζύγθξηζε κε εκάο μεπεξλνύλ ηα όξηα ηεο 

πξνθιεηηθόηεηαο!!!! 

Δίλαη πέξα γηα πέξα αλαιεζέο όηη νη Γήκνη ηεο άκνπ έρνπλ ιάβεη ζπλνιηθά 12 

εθαηνκκύξηα ρξεκαηνδνηήζεηο από ην Σακείν Αιιειεγγύεο  θαη δηαςεύδνπκε ην 

αληίζηνηρν  δεκνζίεπκα ηεο ERTNEWSηεο 13/10/2022 δειώλνληαο  όηη δελ έρνπκε 

πάξεη νύηε έλα επξώ! 

Πξνο απνθπγήλ θάζε παξεμήγεζεο δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε γηα ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο άκνπ, αληηζέησο πηζηεύνπκε όηη είλαη 

ρξήκαηα πνπ επελδύνληαη ζην λεζί καο. 

Απαηηνύκε όκσο ηελ αλάινγε ζηήξημε ηνπ δήκνπ καο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

θαηαγγέιινπκε θάζε  ινγηθή δηραζηηθήο  πνιηηηθήο».  

 

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 εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ 

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, κε 10 ςήθνπο ππέξ, ζε ζύλνιν 16 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  θαηά πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεη ην αλσηέξσ ςήθηζκα – Γηακαξηπξία  γηα ηελ εμαίξεζε ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

άκνπ από ηελ πνιηηηθή ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Αζύινπ. 

Γηαθώλεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.Γεκήηξηνο Καινγεξήο θαη θ.Γεκήηξηνο 

Καινγεξήο. 

Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.Βαζίιεηνο Κνζκάο, θ.Υξήζηνο Παλνύζνο, θ.Γεκήηξηνο 

Μ. Απνζηόινπ, θ.Αξηάδλε Γήκνπ – Ρίγιε ςήθηζαλ παξόλ. 

 

Η παξνύζα απόθαζε λα θνηλνπνηεζεί: 

1] ην γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνύ 

2] ην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ (Γξαθείν Τπνπξγνύ) 

3] Βνπιεπηή άκνπ 

4] Ιζηνζειίδα Γήκνπ 

5] ΜΜΔ 
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Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επόκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  21:50΄ 

κ.κ . 

 

 Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  119/30-11-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καξιόβαζη   30  Ννεκβξίνπ  2022 

                                   Αθξηβέο απόζπαζκα  

 

 

                                                                               Ο   Πξόεδξνο  ηνπ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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