
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκφο Απνθάζεσο:  36/2022 

  Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 5
ες

 σλεδρίαζες ηοσ δεκοηηθού ζσκβοσιίοσ 

ηες  25
ες

  Μαχοσ  2022. 

 

 

ΘΕΜΑ: Παράιεηυε ηες άκοσ από εληζτσηηθά προγράκκαηα επητεηρήζεφλ – 

Αληηκεηώπηζε αθρίβεηας κεηαθηλήζεφλ κόληκφλ θαηοίθφλ άκοσ. 

 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 25
ελ

  Mατνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 

ψξα 19:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, χζηεξα απφ 

ηελ 5352/20-05-2022 πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα 

άξζξα 177 θαη 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη ηεο ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.23983/29-04-

2022 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 2369/14-05-2022). 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξφεδξν, φηη ππήξρε ε 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) ζπκβνχισλ  ήηαλ παξφληεο (15) 

ζχκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

3.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

4.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

5.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

6.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

7.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

9.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

10.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

11.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

12.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

13.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

14.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

15.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

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

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

6.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

7.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

8.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

9.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

10.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

11.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

12.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

 

 

  

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο θαη ψξα 19:31΄κ.κ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεκήηξηνο Βνιαθάθεο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ.  

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

ζηνλ νπνίν  ν  πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Υηψηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε 

Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

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

ππφςε ηνπ ψκαηνο ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852 /10, φπσο 

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

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

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

εθηειεζηηθή επηηξνπή, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή πνηφηεηαο 

δσήο. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, κεηά απφ ζρεηηθή 

πξφηαζε εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ δεκάξρνπ ή ζπκβνχινπ επηθεθαιήο 

δεκνηηθήο παξάηαμεο θαη ρσξίο ζπδήηεζε, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ 

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

θαηεπείγνλ, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γη' απηφ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Καηά πξνηεξαηφηεηα θαη πάληα 

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

ζχκθσλα κε ηε ζεηξά εθινγήο». 

Σν παξφλ ζέκα έξρεηαη πξνο ζπδήηεζε εθηφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη φκσο 

απαξαίηεηε ε ιήςε απφθαζεο ιφγσ ηεο παξάιεηςεο ηνπ Ννκνχ ηεο άκνπ απφ ηα 

εληζρπηηθά πξνγξάκκαηα επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αθξίβεηαο ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ηεο άκνπ, ζα πξέπεη φκσο ζχκθσλα κε ηνλ 
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θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα απνθαλζεί ην ψκα πεξί ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ζπδήηεζεο ηνπ.  

Αθοιούζεζε υεθοθορία θαη οκόθφλα ηο ζώκα ελέθρηλε ηο θαηεπείγολ θαη ηελ 

ζσδήηεζε ηοσ ζέκαηος.   
 

 

ΘΕΜΑ 1ολ: Παράιεηυε ηες άκοσ από εληζτσηηθά προγράκκαηα επητεηρήζεφλ 

– Αληηκεηώπηζε αθρίβεηας κεηαθηλήζεφλ κόληκφλ θαηοίθφλ άκοσ. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (1
ν
)  πξψην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιφγν ζηελ δεκνηηθή ζχκβνπιν θ.Αξηάδλε Γήκνπ – Ρίγιε θαη ε 

νπνία είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Α] ηηο 04/04/2022 θπθινθφξεζε πξφζθιεζε επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ πνπ 

επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία αιιά θαη απφ κεγάιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πεξηνρέο Βφξεηαο Δχβνηαο, Αξθαινρσξίνπ Κξήηεο, 

πξνυπνινγηζκνχ 20 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

ηηο 20/04/2022 δεκνζηνπνηήζεθε λέα δξάζε κε επηζηξεπηέαο επηρνξήγεζεο γηα ηελ 

απξφζθνπηε ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία θαη 

ηαπηφρξνλα πιεγείζεο εληφο ηνπ 2021 απφ κεγάιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

πξνυπνινγηζκνχ 26 εθαηνκκπξίσλ επξψ, απεπζπλφκελε ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηηο πεξηνρέο ησλ λνκψλ Δχβνηαο, 

Λάξηζαο θαη Ηξαθιείνπ. 

Καη ζηηο δχν παξαπάλσ δξάζεηο απνπζίαδε ε άκνο ε νπνία έρεη πιεγεί απφ ηνλ 

κεγαιχηεξν ζεηζκφ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηελ Διιάδα θαη κε πιεκκχξεο 

αληίζηνηρα. 

Β) Οη κεηαθηλήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ καο, θαη φρη κφλν, θνζηίδνπλ 

παλάθξηβα, αλ ππνινγίζεη θαλείο φηη αθφκα θαη ην εηζηηήξην ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 

ζηα πινία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 65 επξψ! 

Γπζηπρψο, ην εηδηθφ πξφγξακκα πνπ αλαθνίλσζε ν Τπνξγφο θ.Σξηαληφπνπινο ζε 

πξφζθαηε  επίζθεςε ηνπ ζηε άκν, (samos pass) αθνξά κφλν ηνλ ηνπξηζκφ θαη φρη 

ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ νη νπνίνη πιήηηνληαη ηδηαίηεξα θαη απφ ην 

ηεξάζηην θχκα αθξίβεηαο πνπ ζαξψλεη θαη ηελ ππφινηπε ρψξα. 

Τζηεξα  απφ ηα παξαπάλσ,  

Καιψ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

Να εθθξάζεη ηελ δπζαξέζθεηα θαη ηελ αγαλάθηεζε ηνπ γηα ηελ απνπζία ηεο άκνπ 

απφ φια ηα εληζρπηηθά πξνγξάκκαηα πεξηνρψλ πνπ επιήγεζαλ απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα (ζεηζκφο – πιεκκχξα) θαη λα δεηήζεη  

Α] λα εληαρζεί θαη ε άκνο ζηηο παξαπάλσ δξάζεηο κε ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη  

Β] λα παξέκβεη ε θπβέξλεζε, κε ην αξκφδην Τπνπξγείν, ζηε δηακφξθσζε 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ καο 
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(αθηνπιντθά – αεξνπνξηθά εηζηηήξηα) ηζρπξνπνηψληαο παξάιιεια ηνλ ζεζκφ ηνπ 

κεηαθνξηθνχ ηζνδχλακνπ ν νπνίνο, ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα, θζίλεη, παξνπζηάδνληαο 

κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή ηνπ δηθαηνπκέλνπ πνζνζηνχ ηνπ θφζηνπο ησλ 

εηζηηεξίσλ ηνπο.  

  

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηεο δεκνηηθήο ζπκβνχινπ, θ.Αξηάδλεο Γήκνπ - Ρίγιε 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

4. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, Καηά Πιεηουεθία 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Δθθξάδεη ηελ δπζαξέζθεηα θαη ηελ αγαλάθηεζε ηνπ γηα ηελ απνπζία ηεο άκνπ απφ 

φια ηα εληζρπηηθά πξνγξάκκαηα πεξηνρψλ πνπ επιήγεζαλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα (ζεηζκφο – πιεκκχξα) θαη  δεηά:  

Α] λα εληαρζεί θαη ε άκνο ζηηο παξαπάλσ δξάζεηο κε ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη  

Β] λα παξέκβεη ε θπβέξλεζε, κε ην αξκφδην Τπνπξγείν, ζηε δηακφξθσζε 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ καο 

(αθηνπιντθά – αεξνπνξηθά εηζηηήξηα) ηζρπξνπνηψληαο παξάιιεια ηνλ ζεζκφ ηνπ 

κεηαθνξηθνχ ηζνδχλακνπ ν νπνίνο, ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα, θζίλεη, παξνπζηάδνληαο 

κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή ηνπ δηθαηνπκέλνπ πνζνζηνχ ηνπ θφζηνπο ησλ 

εηζηηεξίσλ ηνπο.  

Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ.Αλαζηάζηνο Καιαηδήο ςήθηζε παξφλ. 

Η παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί: 

1] ηνλ Βνπιεπηή άκνπ 

2] ηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Νεζηψηηθεο Πνιηηηθήο  

3] ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ  

4] Μ.Μ.Δ. 
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Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  22:37΄ . 

 

 

  Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  36/25-05-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

          

                                                                    Καριόβαζη   25  Μαχοσ  2022 

                                   Αθρηβές απόζπαζκα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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