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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ  

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α   Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  

 
Ρεο από  30/03/2021  Ρακηικήρ  Πςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού 

Πςμβοςλίος ηος Γήμος Οόδος 
 

 
Αξηζ. Ξξαθηηθνύ: 10/30-03-2021    Αξηζ. Απόθαζεο:  066 /2021 

 
Πηε Οόδν ζήκεξα ηελ 30η Καπηίος  ηος  2021  εκέξα  Ρπίηη  θαη ώξα 17.00 

ηο Γημοηικό Πςμβούλιο ζπλήιζε με ηηλεδιάζκετη ζε Ρακηική Πςνεδπίαζη  
ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ Οόδνπ, 
ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ Δγθύθιην 163/33282/29.05.2020 ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηηο εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα 
ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απόθαζεο αξ.Γ1α/ΓΞ 

νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Θνηλήο 
πνπξγηθήο Απόθαζεο νηθ.Γ1α/Γ.Ξ. νηθ.32009/23.05.2020 (Β 1988),θαζώο θαη 

ηελ ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β) θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ νξίδεη όηη «Με 
ηην ηηλεδιάζκευη δίνεηαι η δσναηόηηηα ζε ένα ή περιζζόηερα ή ζε όλα ηα μέλη 
ενός ζσλλογικού οργάνοσ, αλλά και ζε πρόζφπα ποσ ζσμμεηέτοσν ή καλούνηαι 

από ζσλλογικά όργανα, να λαμβάνοσν μέρος ζε μία διάζκευη τφρίς να είναι 
απαραίηηηη η θσζική ηοσς παροσζία ζηο τώρο ζσνεδρίαζης ηφν σπόλοιπφν 

μελών ηοσ ζσλλογικού οργάνοσ» θαη ηελ εγθύθιην 426/2020 κε αξ. πξση. 
77233/13-11-2020 ηνπ ΞΔΠ, παποςζία ηος Γημάπσος Οόδος κ. Ανηώνη Β. 
Θαμποςπάκη. 

 
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/14305/26.03.2021  

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεύζεθε 
θαη θνηλνπνηήζεθε λνκόηππα ζε όινπο ηνπο Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) 
θαη 95 ηνπ Λ.3463/2006. 

 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

1. ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ -

Ανηιδήμαπσορ 

 

29.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΩΡΗΝΠ- 

Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ 

ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» 

2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ- 

Ανηιδήμαπσορ   

30.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

3. ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

31.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

4. ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 32.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠ-

Ανηιππόεδπορ Γ.Π.  

5. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

33.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

6. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

34.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 

7.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

35.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ 

8. ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ  
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9. ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

10.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ 

ΡΠΑΚΞΗΘΑ -Ανηιδήμαπσορ 

36.ΘΝΟΩΛΑΗΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

11.ΘΝΙΗΑΓΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
 

12.ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΩΟΝΠ- 

Ανηιδήμαπσορ    

 

13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 37.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

14.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   

15.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

16.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ 38.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ- 

Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ 

ΑΜΗΩΛ» 

 

17.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ 39. ΗΩΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-Γπαμμαηέαρ 

Γ.Π 

18.ΠΔΪΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ   

 

19.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙ-

Ξπόεδπορ Γ.Π. 

 

20.ΠΞΑΛΝΠ– ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ  

40.ΞΝΡΠΝΠ  ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπικεθαλήρ 

παπάηαξηρ  

«ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΟΝΓΝ 

21.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  41.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

22.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
 

 23.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ    

 

24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ  

26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   

27.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

28.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ   

 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1. ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 5. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ 

 2.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 6.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ 

 3.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ 7.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

 4.ΚΞΗΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 8. ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠ- 

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 
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Ξαξνύζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οόδνπ θα Θπξηαθή 
Ληθνιατδνπ,  

 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, θαζόζνλ επί ζαξάληα ελλέα 

(49) Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ παξίζηαληαη  νη ζαξάληα έλαο (41), ν Ξξόεδξνο ηνπ 
Γ.Π. θ. Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.  
 

 

Θ Δ Κ Α εκηόρ Ζ/Γ:  Έγκπιζη ηηρ απ. 205/2021 Απόθαζηρ ηηρ 

Νικονομικήρ Δπιηποπήρ πος αθοπά «Ξαπάηαζη καηαβολήρ δόζευν 
αιγιαλού & παπαλίαρ. Ρο θέμα αςηό θευπείηαι καηεπείγον ππορ 
διεςκόλςνζη ηυν οθειλεηών αιγιαλού & παπαλίαρ, λόγυ COVID-19». 

 
 

Ν  Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθώλ θ. Ρειέκαρνο Θακπνύξεο εηζεγνύκελνο ην 

αλσηέξσ  ζέκα  ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο θαηεπείγνλ ζύκθσλα κε ηελ 

ππ’αξ.064/2021 Απόθαζε ηνπ Γ.Π (Α.Γ.Α: ΩΛΓΠΩ1Ο-Ε6Θ), ζέηεη ππόςε ηνπ 

Πώκαηνο ηελ ππ’αξηζ. 205/2021 Απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  ,ε  νπνία 

έρεη σο εμήο: 

   

Αθνύ ελεκεξώζεθαλ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ειεθηξνληθά - κε 

email, γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, επί ζπλόινπ ηπιάνηα οκηώ (38) 

θαη γηα ηελ ύπαξμε πένηε (05) θαηεπεηγόλησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, δεηήζεθε λα ππνβάινπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην παξαθάησ ζέκα, 

ζύκθσλα κε ηελ  ππ΄αξ. 2/14626/29-03-2021 εηζήγεζε ηεο Noκηθήο πεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ Οόδνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
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Ζ  Δπιηποπή 
λαμβάνονηαρ ςπ’ ότιν, 

 Ρελ ππ΄αξ. 2/14626/29-03-2021 εηζήγεζε ηεο Noκηθήο πεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Οόδνπ 
 Ρελ θαηάζηαζε ςεθνθνξίαο κε ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 08εο 

Ραθηηθήο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο 2021, ε νπνία ζηάιζεθε ειεθηξνληθά 
- κε email ζε όια ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,  

 Ρν άξζξν 184 ηνπ Λ. 4635/2019. 

 Ρν άξζξν 10 ηεο Ξξάμεο Λνκνζεηηθνύ Ξεξηερνκέλνπ «Θαηεπείγνληα κέηξα 
αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ εκθάληζεο Θνξσλατνύ COVID 19 

θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο ηνπ (αξ. θύιινπ 55/11-3-
2020). 

 Ρελ κε αξ. 18318/13-3-2020 εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πξνο 

ηνπο Γήκνπο ηεο Σώξαο. 
 Ρηο Δγθπθιίνπο κε αξ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 κε 

αξ. πξση.: 20930/31-3-2020  
 Ρν κε αξ. πξση.: 60249/22-9-2020 έγγξαθν θαη ηελ εγθύθιην 426/2020 

κε αξ. πξση.: 77233/13-11-2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ 
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ Θνξσλντνύ. 

 Ρν Λόκν 3463/2006. 
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018. 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72  εδ.1 παξαγξ. 1 θαη παξαγξ. 3 ηνπ Λ. 
3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηήζεθε κε ην άξζξν 3, ηνπ Λ. 
4623/2019 θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Λ. 4735/20 (ΦΔΘ 197/12.10.2020 

ηεύρνο Α'). 
 Ρελ δηαπηζησηηθή πξάμε κε εκεξνκελία 30-09-2020 γηα ηελ ζύλζεζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 Ρελ κε αξ. 155/2021 (Α.Γ.Α.: ΩΓΣΖΩ1Ο-6Ω) γηα ηελ έληαμε ησλ εθηόο 

εκεξήζηαο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 8εο Ραθηηθήο θαη Γηα 

Ξεξηθνξάο Ππλεδξίαζεο 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ  
 
Δγκπίνει ηελ παξάηαζε θαηαβνιήο δόζεσλ αηγηαινύ & παξαιίαο ζύκθσλα κε 

ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο, εηδηθόηεξα: 

Α) Δγθξίλεη ηελ δίκελν παξάηαζε εθάζηεο ησλ εκεξνκεληώλ θαηαβνιήο ησλ 

δόζεσλ ηνπ αληαιιάγκαηνο Αηγηαινύ – παξαιίαο ηνπ έηνπο 2021 απνθιεηζηηθά 

θαη κόλνλ γηα ην ππέξ ηνπ Γήκνπ πνζόλ αληαιιάγκαηνο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη 

απηό ηνπ Γεκνζίνπ. 

Β) Απνδέρεηαη ηελ ςεθηζκέλε ζρεηηθή δηάηαμε ηξνπνπνίεζεο ηνπ αληαιιάγκαηνο 

Αηγηαινύ – παξαιίαο θαη ηνπ απνδηδόκελνπ ζην Γήκν, πνζνζηνύ κε ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο ζην ΦΔΘ 

 

 

Πηη ζςνέσεια ο Ξπόεδπορ ηος Γ.Π. κ. Κισαήλ Ποκοπέλορ, κάλεζε ηο Πώμα 
να αποθαζίζει ζσεηικά. 
 

Ρο Γημοηικό Πςμβούλιο αθού έλαβε ςπότη ηος: 
 

 Ρελ ππ’αξηζ. 205/29-03-2021 Απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,  
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 Ρελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Οόδνπ θ.Αληώλε Β. Θακπνπξάθε,  ηηο 
ηνπνζεηήζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
Ππκβνπιίνπ, θαη ησλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

αλαιπηηθό απνκαγλεηνθσλεκέλν πξαθηηθό ηεο Ππλεδξίαζεο,  
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 

ην άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018),ηνπ άξζξνπ 93 
ηνπ Λ.3463/2006 , 

 Κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο, ήηνη επί 

ζαξάληα ελόο (41) παξόλησλ κειώλ ςήθηζαλ  «ΞΔΟ»  θαη ηα ζαξάληα 

έλα (41) κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
 

 

     ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΝΚΝΦΩΛΑ 

 
1. Δγκπίνει ηελ εθηόο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα 

ην ζέκα ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο θαηεπείγνλ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

064/2021 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ (Α.Γ.Α: ΩΛΓΠΩ1Ο-Ε6Θ). 

 

2. Δγκπίνει ηελ ςπ.απιθ.205/29-03-2021 Απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ παξάηαζε θαηαβνιήο δόζεσλ αηγηαινύ & παξαιίαο 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ.πξση.2/14626/2021  εηζήγεζε ηεο Λνκηθήο 

πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Οόδνπ θαη εηδηθόηεξα: 
α) εγθξίλεη ηελ δίκελν παξάηαζε εθάζηεο ησλ εκεξνκεληώλ θαηαβνιήο 
ησλ δόζεσλ ηνπ αληαιιάγκαηνο Αηγηαινύ – παξαιίαο ηνπ έηνπο 2021 

απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ γηα ην ππέξ ηνπ Γήκνπ πνζόλ αληαιιάγκαηνο, 
ρσξίο λα επεξεάδεηαη απηό ηνπ Γεκνζίνπ. 

β) απνδέρεηαη ηελ ςεθηζκέλε ζρεηηθή δηάηαμε ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
αληαιιάγκαηνο Αηγηαινύ – παξαιίαο θαη ηνπ απνδηδόκελνπ ζην Γήκν, 
πνζνζηνύ κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζην ΦΔΘ. 

 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

                                                                                                             

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ                                               Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

 

                                                                                                                                 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π. ΗΩΠΖΦ                                ΚΗΣΑΖΙ Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ 
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