
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ    ΣΑΜΟΥ                                                        
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ                      

       Αριθµός Αποφάσεως:  78/2022 
  Απόσπασµα από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου της  
24ης  Αυγούστου  2022. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη χρηµατοδότηση από την ΠΒΑ ολοκλήρωσης της 
µελέτης διαδηµοτικού δρόµου ΚΟΥΜΑΙΙΚΑ – ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΑ – ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ – 
ΠΑΓΩΝΔΑΣ – ΗΡΑΙΟΝ. 

Στο Καρλόβασι, σήµερα την 24ην  Αυγούστου  2022 , ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη, 
ύστερα από την 9949/19-08-2022 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  (18) µέλη. 
Στη τηλεδιάσκεψη συµµετέχουν οι εξής: 

Συµµετέχοντες  

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

10.-ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ µέλος 
11.-ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ µέλος 
12.-ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ µέλος 
13.-ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ µέλος 
14.-ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος 
15.-ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ µέλος 
16.-ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Αντ/δρος 
17.- ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ µέλος 
18.- ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Αντ/ρχος 



Μη συµµετέχοντες 

1.- ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ µέλος 
2.- ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µέλος 
3.- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ µέλος 
4.- ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ µέλος 
5.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ µέλος 
6.- ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µέλος 
7.-ΚΑΛΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ µέλος 

8.- ΚΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  µέλος 
9.- ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ µέλος 

Προσελεύσεις  - Αποχωρήσεις 
      

Α] Κατά την συζήτηση του 3ου θέµατος και ώρα 21:20΄µ.µ αποχώρησε η 
δηµοτική   σύµβουλος κ.Αριάδνη Δήµου - Ρίγλη. 



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 Κουµαιίκων κ.Ζούµπος Ιωάννης, ο προέδρος 
της Κοινότητας Σκουραιίκων κ.Χατζηχρήστος Κων/νος, ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Κονταιίκων κ.Παγωνδιώτης Σταµάτιος και ο  πρόεδρος της Κοινότητας Πλατάνου 
κ.Κωστάκης Γεώργιος.  

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.Κεραµιτζής Ιωάννης, κ.Χαραλαµπάκη Κωνσταντίνα, κ.Κιλουκιώτης Εµµανουήλ 
και ο ειδικός συνεργάτης του Δηµάρχου κ.Χιώτης Εµµανουήλ  οι οποίοι κλήθηκαν 
ως εισηγητές θεµάτων και Β] ο Αντιπεριφερειάρχης Σάµου κ.Πανουράκης Βασίλειος 
και η Αντιπεριφερειάρχης Σάµου κ.Ανδρεάδη Σουλτάνα. 

ΘΕΜΑ 11ον: Λήψη απόφασης για τη χρηµατοδότηση από την ΠΒΑ 
ολοκλήρωσης της µελέτης διαδηµοτικού δρόµου ΚΟΥΜΑΙΙΚΑ – 
ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΑ – ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ – ΠΑΓΩΝΔΑΣ – ΗΡΑΙΟΝ. 

………………………………………………………………………………………….. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου   κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το (11ο) εντέκατο  θέµα της ηµερησίας 
διάταξης, έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο της Κοινότητας Σκουραιίκων κ.Κων/νο 
Χατζηχρήστο και ο οποίος είπε προς τα µέλη του Συµβουλίου τα εξής: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΚΟΥΜΑΙΙΚΑ – ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΑ – ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ – ΠΑΓΩΝΔΑΣ – ΗΡΑΙΟΝ» 
Το έργο αυτό είναι όνειρο και διεκδίκηση των τοπικών Κοινωνιών από την δεκαετία 
του 1980, προβλέπει την ταχεία και ασφαλή σύνδεση των οικισµών της νοτιοδυτικής 
Σάµου µεταξύ τους καθώς και µε τις δύο πύλες εισόδου (Αεροδρόµιο και λιµένα 
Πυθαγορείου) και περιλαµβάνει την βελτίωση του ήδη υφιστάµενου δρόµου 
Κουµαιίκων – Σκουραιίκων, την σύνδεση των Σκουραιίκων µε τους Σπαθαραίους 
(διάνοιξη νέου δρόµου Ευρωπαϊκών προδιαγραφών) και στη συνέχεια την βελτίωση 
των γεωµετρικών στοιχείων και την παράκαµψη των πολλών και επικίνδυνων 
στροφών του δρόµου Παγώνδας – Ηραίον µειώνοντας ταυτόχρονα και την µεταξύ 
των δύο τελευταίων αυτών οικισµών απόσταση κατά δυόµιση και πλέον χιλιόµετρα. 
Η µελέτη αυτή ανατέθηκε το 2003 από την τότε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάµου 
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και χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) µε αρχικό 
προϋπολογισµό 700.000 Ευρώ που στην συνέχεια αυξήθηκε στα 1.200.000 Ευρώ 
προκειµένου να ολοκληρωθεί βάσει των προδιαγραφών και των αδειοδοτήσεων που 
προβλέπει η νοµοθεσία περί δηµοσίων οδών και δηµοσίων έργων. 
Μέχρι το 2013 που διεκόπη η κεντρική χρηµατοδότηση της, µε την εισήγηση η την 
σιωπηρή ανοχή της τότε αιρετής Περιφερειακής Αρχής είχαν εκταµιευθεί µε την 
πρόοδο των σχετικών µελετητικών εργασιών βάσει των σχετικών επισήµων 
πιστοποιήσεων των επιβλεπόντων µηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
(ΔΤΥ) αρχικά της Νοµαρχίας και στην συνέχεια της αιρετής Αντιπεριφέρειας Σάµου 
περίπου 980.000 Ευρώ και έµειναν αδιάθετα τα υπόλοιπα του ύψους 1.200.000 
προϋπολογισµού της. 
Πιστεύουµε ότι είναι αδήριτη ανάγκη να ζητήσετε µε απόφαση σας από την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου την χρηµατοδότηση ολοκλήρωσης αυτής της 
διαδηµοτικής µελέτης. 
Ο νότιος οδικός αυτός άξονας της Σάµου θα δώσει ζωή στα χωριά µας παράλληλα 
και µε άλλες  στοχευµένες αναπτυξιακές ευκαιρίες και στρατηγικές που απαιτούνται 
για να δηµιουργηθούν επιτόπια νέες θέσεις εργασίας και υποστηρικτικές δοµές 
Υγείας, Παιδείας, Πολιτισµού ώστε να µείνουµε στις πατρογονικές µας εστίες, 
ανάχωµα στην δηµογραφική και οικονοµική κατάρρευση που είναι ήδη επί θύραις 
στις περιοχές µας.  
Σαν τοπικές Κοινωνίες δεσµευόµαστε να παράσχουµε κάθε δυνατή βοήθεια και 
διευκόλυνση σε αγαστή συνεργασία µαζί σας, µε την ΔΤΥ της Περιφέρειας και µε 
τους µελετητές, προκειµένου να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατόν και κατά τον 
συµφερότερο για τα χωριά  µας και για ολόκληρη τη Σάµο η σηµαντική αυτή µελέτη, 
κλειδί για την µελλοντική ένταξη του έργου, τµηµατικά ή εν όλω, σε 
χρηµατοπιστωτικό Πρόγραµµα  υλοποίησης. 
Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος του Συµβουλίου έδωσε τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη 
Σάµου κ.Βασίλειο Πανουράκη ο οποίος τοποθετήθηκε αναλυτικά επί του θέµατος 
(λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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. 

Το Συµβούλιο µετά την ανωτέρω εισήγηση,  και έχοντας υπόψη του: 
1. Την παραπάνω εισήγηση του Πρόεδρου της Κοινότητας Σκουραιίκων 
2. Τις διατάξεις του άρθρου  65  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το 
άρθρο 72  του Ν. 4555/2018 
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3. Τις διατάξεις του άρθρο 10, παρ.1 του ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πράξη 
Νοµοθετικού περιεχοµένου 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

Συναινεί στην παραπάνω πρόταση και προτείνει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
που είναι καθ΄ ύλην αρµόδια Αρχή για την αδήριτη ανάγκη δροµολόγησης της 
επανεργοποίησης του µεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου µε επικαιροποίηση και 
ολοκλήρωση της σχετικής µελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΜΑΙΙΚΑ – ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΑ – ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ – ΠΑΓΩΝΔΑΣ – 
ΗΡΑΙΟΝ». 

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόµενα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου στις  00:13΄ . 

  Η   απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  78/24-08-2022 και υπογράφεται ως 
έπεται.          
           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ                                                               Τ.Υ      

                 
                                                                    Καρλόβασι   24  Αυγούστου  2022 
                                   Ακριβές απόσπασµα  

                                                                               Ο   Πρόεδρος  του Δ.Σ. 
         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 
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