
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ    ΣΑΜΟΥ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ                      

       Αριθµός Αποφάσεως:  98/2022 
  Απόσπασµα από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου 
της  29ης  Σεπτεµβρίου  2022. 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση εργαστηρίου του Λυκείου Μαραθοκάµπου στο Γυµνάσιο 
Μαραθοκάµπου για κάλυψη διδακτικών αναγκών.  

Στο Καρλόβασι, σήµερα την 29ην  Σεπτεµβρίου  2022 , ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη 
και ώρα 18:00΄µ.µ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δηµοτικό Συµβούλιο Δήµου Δυτικής Σάµου, 
ύστερα από την 11715/22-09-2022 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 τροποποιήθηκε από τα 
άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την υπ΄ αριθµ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692  ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022). 
Πριν από την  έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο, ότι υπήρχε η 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου (27) συµβούλων  ήταν παρόντες (18) 
σύµβουλοι, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 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.-ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντ/ρχος 
9.- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ µέλος 
10.-ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ µέλος 

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



ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µέλος 
2.- ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µέλος 
3.- ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ µέλος 
4.- ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ µέλος 
5.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ µέλος 
6.- ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µέλος 

7.-ΚΑΛΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ µέλος 

8.-ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ µέλος 
9.- ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ µέλος 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ  - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Α] Κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος και ώρα 18:17΄µ.µ προσήλθαν οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι κ.Δηµήτριος Ανδρεαδάκης και ο κ.Αρτέµιος Πανούσος. 

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 Μαραθοκάµπου 
κ.Καλβίνος Παρασκευάς, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πλατάνου κ.Κωστάκης 
Γεώργιος και ο  πρόεδρος της Κοινότητας Υδρούσσας  κ.Ευγενικός Χριστόδουλος.  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήµου, 
στον οποίο  ο  πρόεδρος  της συνεδρίασης ανέθεσε την τήρηση των πρακτικών. 
Παρευρίσκονται επίσης, Α] οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.Χαραλαµπάκη 
Κωνσταντίνα, κ.Σιτζίµη Γιασεµώ και η Γενική Γραµµατέα του Δήµου κ.Πατρώνη 
Ιωάννα  οι οποίοι κλήθηκαν ως εισηγητές θεµάτων . 

ΘΕΜΑ 17ον: Παραχώρηση εργαστηρίου του Λυκείου Μαραθοκάµπου στο 
Γυµνάσιο Μαραθοκάµπου για κάλυψη διδακτικών αναγκών.  

………………………………………………………………………………………….. 
  



Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου   κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το (17ο) δέκατο έβδοµο  θέµα της 
ηµερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Δηµοτικής Επιτροπής 
Παιδείας του Δήµου κ.Φανούριο Κουκούλη και ο οποίος είπε προς τα µέλη του 
Συµβουλίου  τα εξής: 
Η Δηµοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται προς τον Δήµαρχο θέµατα σχετικά µε την 
παραχώρηση χώρων και αιθουσών των σχολικών κτιρίων για ανάγκες κοινής 
ωφέλειας.       
Η Δ/νση του Γυµνασίου Μαραθοκάµπου µας υπέβαλλε αίτηµα για την παραχώρηση 
του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών του Λυκείου Μαραθοκάµπου, που 
αποτελείται από δύο αίθουσες 56 και 40 τ.µ. η καθεµιά, για τις διδακτικές ανάγκες 
της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Ο Δ/ντής του Λυκείου Μαραθοκάµπου, µε έγγραφό 
του,  συναινεί στην παραχώρηση των ανωτέρω αναφερόµενων χώρων στο Γυµνάσιο 
Μαραθοκάµπου για την κάλυψη των διδακτικών τους αναγκών. 
Η Δηµοτική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τα σχετικά 
έγγραφα και έλαβε υπόψη  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 & 50 ΠΑΡ.3 µ. 1566/1985 

2. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας και τις διάφορες απόψεις 
των µελών 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Συµφωνεί µε την παραχώρηση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών του Λυκείου 
Μαραθοκάµπου, που αποτελείται από δύο αίθουσες 56 και 40 τ.µ. η καθεµιά, για τις 
διδακτικές ανάγκες  του Γυµνασίου Μαραθοκάµπου για την τρέχουσα σχολική 
χρονιά, εφόσον συναινεί στην εν λόγω παραχώρηση και η Δ/νση του Λυκείου 
Μαραθοικάµπου. 

Η ανωτέρω απόφαση πήρε αυξ.αριθµό 10/2022               

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 εισήγηση του Προέδρου της Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήµου 
2. Την   υπ΄ αριθ. 10/2022 απόφαση της Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 & 50 παρ.3 µ. 1566/1985. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου  65  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το 
άρθρο 72  του Ν. 4555/2018. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112Α΄) 



6. Την  υπ΄ αριθ. 39167/02-06-2022 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, µε 18 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 18 
ψηφισάντων δηµοτικών συµβούλων  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την παραχώρηση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών του Λυκείου 
Μαραθοκάµπου, που αποτελείται από δύο αίθουσες 56 και 40 τ.µ. η καθεµιά, για τις 
διδακτικές ανάγκες  του Γυµνασίου Μαραθοκάµπου για την τρέχουσα σχολική 
χρονιά, εφόσον συναινεί στην εν λόγω παραχώρηση και η Δ/νση του Λυκείου 
Μαραθοικάµπου. 

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόµενα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου στις  20:40΄ . 

 Η   απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  98/29-09-2022 και υπογράφεται ως 
έπεται.       

    
           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ                                                               Τ.Υ      

        

          
                                                                    Καρλόβασι   29  Σεπτεµβρίου  2022 
                                   Ακριβές απόσπασµα  

                                                                               Ο   Πρόεδρος  του Δ.Σ. 
         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 
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