
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ    ΣΑΜΟΥ                                                        
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ                      

       Αριθµός Αποφάσεως:  32/2022 
  Απόσπασµα από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου 
της  27ης  Απριλίου  2022. 

ΘΕΜΑ: Προτάσεις του Πανσαµιακού Σωµατείου ΑΜΕΑ και Φίλων «ΝΙΚΟΣ 
ΜΕΝΕΓΑΣ Ο ΙΚΑΡΟΣ». 

Στο Καρλόβασι, σήµερα την 27ην  Απριλίου  2022 , ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη 
και ώρα 19:00΄µ.µ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος, 
συνήλθε σε συνεδρίαση το Δηµοτικό Συµβούλιο Δήµου Δυτικής Σάµου, η οποία 
λόγω των κατεπειγόντων µέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγµατοποιήθηκε      ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ   κατ ΄εφαρµογή  : α)  των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της από 
11/3/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) 
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του 
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», β) της µε 
αριθµ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήµων των 
περιφερειών και των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων, κατά το διάστηµα 
λήψης των µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» και γ) της 
παρ.1 της υπ αριθµ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)    εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιµετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά µε την οργάνωση και 
λειτουργία των δήµων»   δ) της παρ. 4 της υπ αριθµ. 163/29-5-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)   εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών « Ενηµέρωση 
αναφορικά µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 
Δήµων» όπου   α) δια ζώσης σύγκλιση του δηµοτικού συµβουλίου, εφαρµογή έχουν 
οι εκδοθείσες υγειονοµικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής 
υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 
του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ . Δ1α/Γ .Π .οικ . 
32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να 
πραγµατοποιούνται κεκλεισµένων των θυρών  και  ύστερα  από την 4256/20-04-2022 
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. 



Πριν από την  έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την πρόεδρο, ότι υπήρχε η 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου (27) συµβούλων  ήταν παρόντες (20) 
σύµβουλοι, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ µέλος 
2.-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ .Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ µέλος 
3.-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ .Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ µέλος 
4.- ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µέλος 
5.-ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντ/ρχος 
6.-ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντ/ρχος 
7.-ΓΑΛΑΝΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Αντ/ρχος 
8.-ΓΕΝΝΙΑΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Γραµ/τεας 
9.- ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ µέλος 
10.-ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντ/ρχος 
11.- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ µέλος 
12.-ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ µέλος 
13.-ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ µέλος 
14.-ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ µέλος 
15.-ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος 
16.- ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ µέλος 
17.-ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ µέλος 
18.- ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Αντ/ρχος 
19.-ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Αντ/δρος 
20.- ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ µέλος 
        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µέλος 
2.- ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ µέλος 
3.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ µέλος 
4.- ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µέλος 
5.-ΚΑΛΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ µέλος 
6.-ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ µέλος 

7.- ΚΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  µέλος 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ  - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 



Α] Κατά την συζήτηση του 2ου θέµατος 
κα ι ώρα 1 9 : 2 2 ΄µ . µ προσήλθ ε ο 
Α ν τ ι δ ή µ α ρ χ ο ς κ . Γ ε ώ ρ γ ι ο ς 
Διακοσταµάτης. 





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 Λέκας κ.Μαθιός Κων/νος 
και ο  πρόεδρος της Κοινότητας Καστανέας  κ.Χατζηπαναγιώτου Κυριάκος.  

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.Χαραλαµπάκη 
Κωνσταντίνα, κ.Χιώτης Εµµανουήλ και η Γενική Γραµµατέα του Δήµου κ.Πατρώνη 
Ιωάννα  οι οποίοι κλήθηκαν ως εισηγητές θεµάτων . 

ΘΕΜΑ 9ον: Προτάσεις του Πανσαµιακού Σωµατείου ΑΜΕΑ και Φίλων 
«ΝΙΚΟΣ ΜΕΝΕΓΑΣ Ο ΙΚΑΡΟΣ». 

………………………………………………………………………………………….. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου   κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το (9ο) ένατο  θέµα της ηµερησίας 
διάταξης,   είπε προς τα µέλη του Συµβουλίου  τα εξής: 
Το Πανσαµιακού Σωµατείου ΑΜΕΑ και Φίλων «ΝΙΚΟΣ ΜΕΝΕΓΑΣ Ο ΙΚΑΡΟΣ» µε 
την υπ΄ αριθ. 2/31-03-2022 επιστολή του, µας έκανε γνωστό ότι: (Διαβάστηκε η 
ε π ι σ τ ο λ ή ω ς 
έχει)…………………………………………………………………………….. 
Σε συνέχεια των εγγράφων µας αρ.πρωτ 27/ 8-12-21 &αρ.πρωτ. 28  12/12/21  σχετικά  
µε τον προϋπολογισµό του Δήµου Δυτικής Σάµου για το 2022  ώστε να ληφθούν 
υπόψη σας για τον προϋπολογισµό του Δήµου µας για το 2022 στην 2η επαναληπτική 
και τελική διαβούλευση φορέων του Δήµου µας και µε τη συµπαράσταση και 
σύµφωνη πρόταση των Ενεργών Πολιτών Δυτικής Σάµου και του Συλλόγου 
Πολυτέκνων Σάµου προτείνουµε τα παρακάτω. 

Στο επόµενο  Δηµοτικό& Κοινοτικό Συµβούλιό σας να φέρετε και να ψηφίσετε τα 
παρακάτω θέµατα που ταλαιπωρούν τους πολίτες της Δυτικής Σάµου καθώς και 
όλους τους επισκέπτες της πόλης µας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 
  1. Πεζοδρόµηση του πετάλου κυκλικά της Κεντρικής Πλατείας  Βαλασκατζή 
του Δήµου µας .  

2.  Σχετικά µε το πρόγραµµα<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ>που αφορά κυρίως παιδικές χαρές, 
µε νέες  κατασκευές και συντήρηση αυτών.  Προτείνουµε  σαν πρώτη 
προτεραιότητα του Δήµου  να είναι η κατασκευή παιδικής χαράς και µε όργανα 
Α.µεΑ  στο προσωρινό παρκινγκ στην Κεντρική Πλατεία Βαλασκατζή . Η 
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κίνηση αυτή έχει σαν σκοπό να προσφέρει διέξοδο σε οικογένειες συµπολιτών µας 
µε παιδιά Α.µεΑ και να δώσει χαρά σε όλα τα παιδιά της  περιοχής µας τα οποία 
µαζί µε τους γονείς  τους (ντόπιους και τουρίστες) επισκέπτονται το κέντρο της 
πόλης µας και ετσι βελτιώνεται και η πολιτιστικής εικόνα του Δήµου.  

3.Μεταφορά θέσεων Αµε.Α  από το προσωρινόπάρκιγκ  Πλατεία Βαλασκατζή   δύο 
θέσεων σε νέο καλύτερο χώρο στην οδό Ιπποκράτη Ζαίµη εµπρός από το φαρµακείο 
του κυρίου Δηµητρίου Αντώνη µέχρι το πρατήριο ζαχαροπλαστείο ΑΝΘΕΜΙΣ του 
κ. Ευσταθίου Κυριάκου.Προτείνουµε στον παραπάνω χώρο να οριοθετηθούν (4  
θέσεις για Α.µεΑ). Το Σωµατείο µας επέλεξε τον παραπάνω χώρο µέτα από 
µελέτη αυτοψία του συµπολίτη µας µηχανικού συγκοινωνιολόγου κ. 
Εµµανουήλ Καρµανιώλου , τα  τελευταία χρόνια έχει διαπιστώσει  µετά από 
πολλές καταγγελίες µελλών µας  και επισκεπτών την αδυναµία χώρου 
στάθµευσης   στο κέντρο της πόλης.4. Μετά από την  1η 3/12/19 θεµατική  
διαβούλευση ΦΟΡΕΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ και  2η 4/2/20 ΤΕΛΙΚΗ του 
Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας   ( ΣΒΑΚ  ΣΑΜΟΥ ), κρίνεται 
απαραίτητο και νόµιµο άµεσα η  
µεταφορά των ΤΑΧΙ από την  Πλατεία Βαλασκατζή που βρίσκονται 
( παράνοµα και προσωρινά για ένα µήνα µετά  από απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου 9 Ιουνίου του 2008 του πρώην Δήµου Καρλοβασίων προκειµένου  
να βρεθεί ο νέος χώρος σταθµευσείς τους).Βάση των παραπάνω προτείνουµε 
άµεσα στο επόµενο  Δηµοτικό& Κοινοτικό  Συµβούλιο µε απόφασή του  να 
µεταφέρει την  πιάτσα των  ΤΑΞΙ  όπως προβλέπει το< ΣΒΑΚ ΣΑΜΟΥ>στο 
µεγάλο Κεντρικό πάρκιγκ της πόλης στο Κέντρο Υγείας  Καρλοβασίου. 
Σας ενηµερώνουµε ότι το Σωµατείο µας έχει ιδιόκτητο  ΤΑΞΙ ΒΑΝ  µε  αριθµό 
κυκλοφορίας  ΤΑΖ 9593 και συµφωνούµε  µε τους νέους χώρους στάθµευσης που 
τελικά  προτάθηκε στην παραπάνω διαβούλευση των φορέων του νησιού µας 
καιπροτείνουµε άµεση υλοποίηση της απόφασης που προτείνεται και  από το< 
ΣΒΑΚ ΣΑΜΟΥ>αφού όλα αυτά τα χρόνια   η στάθµευση των ΤΑΧIτης πόλης 
µας ήταν παράνοµη.( Απόφαση από όλους τους φορείς και Σωµατείατης της  
πόλης  που κατέθεσαν  οµόφωνα  τις προθέσεις  τους και στις δύο 
διαβουλεύσεις που έγιναν στον Δήµο µας, όπως αποδέχτηκαν και οι 
συγκοινωνιολόγοιτου παραπάνω έργου).      Επίσης σε περίπτωση ατυχήµατος 
στην <ΠλατείαΒαλασκατζή> καταλαβαίνετε τι  επιπτώσεις  θα έχει  όλο το  
Δηµοτικό και Κοινοτικό Συµβούλιο . Το Σωµατείο µας ο Δήµος και η 
ΚοινότηταΚαρλοβασίουπρέπει  να  ακολουθήσουν  την νόµιµη οδό που προβλέπει 
το ΣΒΑΚ και οι νόµοι της πολιτείας µας. Επίσης στους παραπάνω χώρους 
το<ΣΒΑΚ  ΣΑΜΟΥ>προτείνει να τοποθετηθούν ειδικά µηχανήµατα φόρτισης  
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ποδηλάτων και µηχανών.  
ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ 
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1η ΠΡΟΤΑΣΗ  άµεση µεταφορά όπως προτείνει το  ΣΒΑΚ  για τους παραπάνω 
σοβαρούς λόγους. 

2Η ΠΡΟΤΑΣΗαργότερα  µεταφορά στην οδό Γοργύρα  αφού πρώτα γίνει 
µελέτη αρχιτεκτονική και κυκλοφοριακή µε πρόβλεψη  χώρου στάθµευσης για 
τα ΤΑΧΙ  µόλις τελειώσει η νέα ανάπλαση  και η υπογειοποίησητων καλωδίων  
της ΔΕΗ.  Πρόταση που προτείνει και το ΑΤ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ  µε εγγραφό του 
αρ.πρωτ. 1016/49/83-α 30/7/2007, µετά από έγγραφο αρ.πρωτ.3152  27/7/2007 
του πρώην Δήµου Καρλοβασίων  που ζητούσε το  ΑΤ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ βάση 
του νόµου να προτείνει χώρο πιάτσας ΤΑΧΙ. Επίσης να ενηµερώσουµε τους 
δηµοτικούς και κοινοτικούς συµβούλους, ότι µέχρι να τελειώσουν οι εργασίες 
ανάπλασης της Πλατείας Βαλασκατζήτουλάχιστον  δυό χρόνια  ο χώρος 
στάθµευσείς των ΤΑΧΙ ήταν ο χώρος που προτείνει παραπάνω το ΑΤ 
Καρλοβασίουχωρίς να δηµιουργηθεί το παραµικρό πρόβληµα. 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΤο ΚΙΟΣΚΙ που βρίσκεται στην Πλατεία Βαλασκατζή 
είναι από Ευρωπαικό Πρόγραµµαανήκει στον Δήµο και η χρήση του ήταν για 
ΚΙΟΣΚΙ πληροφοριών. Από το 2008 χρησιµοποιείται από τους επαγγελµατίες 
ταξιτζήδες σαν γραφείο τους καθώς έχει παραχωρηθεί προσωρινά από τον πρώην 
Δήµο Καρλοβασίου, απόφαση  Δηµοτικού Συµβουλίου της 9ηςΙουνίου του 2008 µε 
όλες τις παραπάνω προυποθέσεις. 

Το Δ.Σ.  του Σωµατείο µας εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για τη µή θετική 
ανταπόκριση του Δήµου στις προτάσεις του, οι οποίες αναφέρονται και στο ετήσιο 
περιοδικό µας  <ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ>  και στα έγγραφα του προς το 
Δήµο .  Υπάρχουν έγγραφα που δεν απαντήθηκαν ποτέ ,  σαν να µην υπάρχουν 
άτοµα µε αναπηρία στο Δήµο µας και µετά από τις λίγες συναντήσεις µας µε το 
Δήµο αποχωρούµε µε πολλές υποσχέσεις  που δεν υλοποιούνται. Εµείς θα 
συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε µε κάθε µέσο και τρόπο γιατί αυτά που διεκδικούµε 
είναι σύµφωνα µε τους νόµους της πολιτείας και το  σύνταγµα µας. Εκτός των 
µεγάλων προβληµάτων στο Δήµο µας (φωτιές, σεισµούς,πληµµύρες) τα 
προβλήµατα προσβασιµότητας είναι καθηµερινά και πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε 
όλοι µαζί για το καλό όλων µας.  

Με εκτίµηση το  Δ.Σ  του  Σωµατείου µας. 

Ακολούθησαν παρεµβάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Δηµοτικού 
Συµβουλίου και των δηµοτικών συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά). 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δηµοτικό 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Συµβούλιο µετά την ανωτέρω εισήγηση,  και έχοντας υπόψη του: 
1. Την εισήγηση του  Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου 
2. Το υπ΄ αριθ. 2 από 31-03-2022 έγγραφο του Πανσαµιακού Σωµατείου ΑΜΕΑ και 
Φίλων «ΝΙΚΟΣ ΜΕΝΕΓΑΣ Ο ΙΚΑΡΟΣ»  

3. Την υπ΄ αριθ. 5/26-04-2022 Απόφαση της Κοινότητας Καρλοβασίων 
4. Τις διατάξεις του άρθρου  65  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το 
άρθρο 72  του Ν. 4555/2018. 

5. Τις διατάξεις του άρθρο 10, παρ.1 του ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πράξη 
Νοµοθετικού περιεχοµένου 

6. Τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, Οµόφωνα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  

Την αναβολή του θέµατος για επόµενο δηµοτικό συµβούλιο ώστε να έχει αποφανθεί 
το ΣΒΑΚ και να έχει πραγµατοποιηθεί η κυκλοφοριακή µελέτη του Καρλοβάσου. 

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόµενα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου στις  23:27΄ . 

  Η   απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  32/27-04-2022 και υπογράφεται ως 
έπεται.          
           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ                                                               Τ.Υ      

       

           
                                                                    Καρλόβασι   27  Απριλίου  2022 
                                   Ακριβές απόσπασµα  

                                                                               Ο   Πρόεδρος  του Δ.Σ. 
         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 
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