
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ    ΣΑΜΟΥ                                       Αναρτητέα στο διαδίκτυο                  
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ                      

       Αριθµός Αποφάσεως:  23/2022 
  Απόσπασµα από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου 
της  31ης  Μαρτίου  2022. 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση – Ενηµέρωση για τις παιδικές χαρές (Μαραθοκάµπου - 
΄Ορµου – Κάµπου) σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 7/2022 απόφαση της 
Κοινότητας Μαραθοκάµπου. 

Στο Καρλόβασι, σήµερα την 31ην  Μαρτίου  2022 , ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη, 
ύστερα από την 2981/24-03-2022 πρόσκληση του προέδρου του Δηµοτικού 
Συµβουλίου κ.Δηµητρίου Κυπραίου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 67 του Ν.3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά 
αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 74 του Ν.4555/2018 και τις αριθ. πρωτ. 
18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ. «περί σύγκλισης 
συλλογικών οργάνων κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής και διάδοσης 
του κορωνοϊού». 
Πριν από την  έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την πρόεδρο, ότι υπήρχε η 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου (27) µελών, συµµετέχουν στη 
τηλεδιάσκεψη µέσω της πλατφόρµας epresence.gov.gr  (21) µέλη. 
Στη τηλεδιάσκεψη συµµετέχουν οι εξής: 

Συµµετέχοντες  

1.- ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ µέλος 
2.-ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µέλος 
3.-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ .Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ µέλος 
4.-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ .Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ µέλος 
5.- ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µέλος 
6.-ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντ/ρχος 
7.-ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντ/ρχος 
8.-ΓΑΛΑΝΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Αντ/ρχος 
9.-ΓΕΝΝΙΑΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Γραµ/τεας 
10.- ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ µέλος 



11.-ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντ/ρχος 
12.- ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ µέλος 
13.- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ µέλος 
14.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ µέλος 
15.-ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ µέλος 
16.-ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ µέλος 
17.-ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ µέλος 
18.-ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος 
19.-ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ µέλος 
20.- ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Αντ/ρχος 
21.-ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Αντ/δρος 

        Μη συµµετέχοντες 

1.-ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ µέλος 
2.- ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µέλος 
3.-ΚΑΛΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ µέλος 
4.- ΚΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  µέλος 
5.- ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ µέλος 

6.- ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ µέλος 

Προσελεύσεις  - Αποχωρήσεις 

Α] Κατά την συζήτηση του 3ου θέµατος 
και ώρα 18:55΄ προσήλθε ο Αντιδήµαρχος 
κ.Γεώργιος Διακοσταµάτης. 
Β] Κατά την συζήτηση του 3ου θέµατος 
και ώρα 19:05΄ αποχώρησε ο δηµοτικός 
σύµβουλος κ.Εµµανουήλ Ευγενικός. 





Ο Δήµαρχος Δυτικής Σάµου Αλέξανδρος Ε. Λυµπέρης προσκλήθηκε και παρίσταται 
στη συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση προκλήθηκαν νόµιµα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και 
συµµετείχαν στην συνεδρίαση ο πρόεδρος της Κοινότητας Καρλοβασίων κ.Νικολού 
Εµµανουήλ, ο πρόεδρος της Κοινότητας Υδρούσσας κ.Ευγενικός Χριστόδουλος και ο  
πρόεδρος της Κοινότητας Λέκκας κ.Μαθιός Κωνσταντίνος.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήµου, 
στον οποίο  η  πρόεδρος  της συνεδρίασης ανέθεσε την τήρηση των πρακτικών. 
Παρευρίσκονται επίσης, Α] οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.Κοντοριάνος Βασίλειος,    
κ.Καραγιαννίδης Ιωάννης, κ.Κεραµιτζής Ιωάννης, κ.Σοϊλή Αναστασία, κ.Χρήστου 
Εµµανουήλ, κ.Κιλουκιώτης Εµµανουήλ και η Γενική Γραµµατέα του Δήµου 
κ.Πατρώνη Ιωάννα  οι οποίοι κλήθηκαν ως εισηγητές θεµάτων και Β] η 
Αντιπεριφερειάρχης κ.Ανδρεάδου Σουλτάνα . 

ΘΕΜΑ 11ον: Συζήτηση – Ενηµέρωση για τις παιδικές χαρές (Μαραθοκάµπου - 
΄Ορµου – Κάµπου) σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 7/2022 απόφαση της 
Κοινότητας Μαραθοκάµπου. 

………………………………………………………………………………………….. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου   κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το (11ο)  εντέκατο  θέµα της 
ηµερησίας διάταξης,   είπε προς τα µέλη του Συµβουλίου  τα εξής: 
Η Κοινότητα Μαραθοκάµπου µε την υπ΄ αριθ. 7/2022 απόφαση της, µας έκανε 
γνωστό ότι: (Διαβάστηκε η απόφαση της Κοινότητας ως έχει..) Γίνεται δεκτή η 
πρόταση της οµάδας γυναικών Μαραθοκάµπου. Υπάρχει άµεση ανάγκη δηµιουργίας 
παιδικών χαρών και στον ΄Ορµο και στον Κάµπο Μαραθοκάµπου µε τις 
προδιαγραφές που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία τους αλλά και στην 
παιδική χαρά του Μαραθοκάµπου βάση της µελέτης που έχει γίνει και που επιτακτικά 
ζητάµε από την Τεχνική Υπηρεσία να µας ενηµερώσει σχετικά, θα πρέπει να γίνουν 
άµεσα οι όποιες παρεµβάσεις χρειάζονται, ώστε ο περιβάλλον χώρος, η παιδική χαρά 
να είναι ασφαλής και να λειτουργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που προβλέπονται 
για την αποφυγή οποιασδήποτε µορφής ατυχήµατος. Τονίζεται ακόµη ότι στον ΄Ορµο 
Μαραθοκάµπου, επειδή υπάρχει και κυκλοφοριακό θέµα αναφορικά µε το χώρο όπου 
σταθµεύουν τα οχήµατα έµπροσθεν των καταστηµάτων αλλά και µε τον πεζόδροµο 
να γίνει κυκλοφοριακή µελέτη από την Τεχνική υπηρεσία του Δήµου για την επίλυση 
του προβλήµατος.   
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Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο Αντιδήµαρχο του Δήµου, κ.Δηµήτριο Βολακάκη 
και ο οποίος έδωσε σχετικές διευκρινήσεις επί του αιτήµατος  της οµάδας γυναικών 
Μαραθοκάµπου. 
 (αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).  
Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Πρόεδρο του Συλλόγου ΄Ορµου Μαραθοκάµου, 
κ,Μένη Βακίρη όπου εξέφρασε τις απόψεις της και την αναγκαιότητα για τηξν 
δηµιουργία παιδικής χαράς στον ΄Ορµο Μαραθοκάµπου.  
(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).  
Ακολούθησαν παρεµβάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Δηµοτικού 
Συµβουλίου και των δηµοτικών συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά). 
Και τέλος πήρε τον λόγο ο κ.Δήµαρχος και ο Δ/ντης των Τεχνικών υπηρεσιών του 
Δήµου, κ.Ιωάννης Καραγιαννίδης και έδωσαν σχετικές διευκρινήσεις στα µέλη του 
συµβουλίου. 
(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).  

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόµενα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου στις  23:20΄ . 

  Η   απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  23/31-03-2022 και υπογράφεται ως 
έπεται.          
           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ                                                               Τ.Υ      

                 
                                                                    Καρλόβασι   31  Μαρτίου  2022 
                                   Ακριβές απόσπασµα  

                                                                               Ο   Πρόεδρος  του Δ.Σ. 
         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 
                                                                          
                                                                         

 5



 6


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

