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Συντρίμμια και αν βλζπω… όρκιοσ ςαν βράχοσ παραμζνω και 
προςπακϊ …τθν ελπίδα να δϊςω ςτον τόπο που μεγάλωςα και 
αγαπϊ!!  
 
Γενικι Γραμματζασ Ρατρϊνθ Λωάννα 
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Υξνληθό Γηαρείξηζεο Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ εηζκνύ  

30ε Οθηωβξίνπ 2020 

 
 

 

1.Ειςαγωγικό Σημείωμα  
ν μζςω μιασ δφςκολθσ περιόδου όχι μόνο για τθ χϊρα μασ, αλλά και 
για ολόκλθρθ τθν ανκρωπότθτα ο νεοςφςτατοσ Διμοσ Δυτικισ 
Σάμου  ζχοντασ πλθγεί και υποςτεί τουλάχιςτον τρεισ  πολφ ςκληρζσ 
δοκιμαςίεσ: Σο μεταναςτευτικό, την επιδημία του Κορωνοϊοφ και 

πριν από λίγουσ μήνεσ  τον καταςτροφικό ςειςμό των 7 Ρίχτερ υπερζβαλε 
εαυτό να ανταποκριθεί ςτην καθημερινότητα και ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν 
και αναπροςαρμόςαμε τισ προτεραιότθτζσ μασ. 
 Οι επόμενοι μινεσ είναι κρίςιμοι για τθν κοινωνία και τθν οικονομία, 
κακϊσ οι ςυνκικεσ μεταβάλλονται δραματικά κάκε θμζρα. Με πλιρθ 
ενςυναίςκθςθ  του κακικοντόσ μασ, ςυνεχίηουμε με υπευκυνότθτα το ζργο 
μασ ςτο δφςκολο ζτοσ που διανφουμε, δίνοντασ κακθμερινι μάχθ για τθν 
υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του διμου μασ, τθν αναςτφλωςθ και επιςκευι 
των υποδομϊν μασ, τθν ςτιριξθ των πλθγζντων πολιτϊν και επιχειριςεων,  
για τθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ μασ ρόλου ςτον τομζα τθσ προςταςίασ τθσ 
δθμόςιασ υγείασ και, πάντοτε, υπθρετϊντασ πιςτά το δθμόςιο ςυμφζρον 
και το κοινωνικό ςφνολο.  
 
Μόνο Τραγικι Ειρωνεία κα μποροφςε να χαρακτθρίςει κάποιοσ κεατρικόσ 
ςυγγραφζασ αυτό που ζμελε να ακολουκιςει τθν 30θ Οκτωβρίου 2020, ςτο 
νεοςφςτατο (Ν.4600/2019) διμο μασ.  
Μια αντίκεςθ ςε ζνα φαινόμενο και ςε μια πολφ ςκλθρι πραγματικότθτα!!! 
 
Τθν θμζρα που κοινοποιιςαμε με πολφ χαρά και πολλζσ δυςκολίεσ το 
«Αφιζρωμα ςτο Διμο Δυτικισ Σάμου», μια παραγωγι βίντεο με ςκοπό τθν 
ενδυνάμωςθ τθσ επικεψιμότθτασ αλλά και τθν παρουςίαςθ τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ του τόπου μασ, τθν ίδια μζρα πραγματοποιικθκε ο 
καταςτροφικόσ ςειςμόσ των 7 ίχτερ. 
 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ :30θ  Οκτωβρίου 2020  
 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

http://dsamos.gr/node/91 

 

Αφιζρωμα ςτον Δήμο Δυτικήσ άμου 
https://www.youtube.com/watch?v=21sK0kn5OdI 
 
 
Συνεργαςία με ANALLYSISMEDIAGROUP 
Σκηνοθεςία : Βαςίλησ Κατερινόπουλοσ 
 

 
 

Ε 

 

 

Ο Γήκνο Γπηηθήο 

άκνπ νξακαηίδεηαη 

έλα Γήκν κε αεηθόξν 

αλάπηπμε, έλα δήκν 

κε ηζρπξή πνιηηηζηηθή 

θαη ηνπξηζηηθή 

ηαπηόηεηα, κε 

ειθπζηηθέο ππνδνκέο 

θαη ππεξεζίεο. 

 

Απνζηνιή καο, έλαο 

Γήκνο βηώζηκνο κε 

ππεξεζίεο θαη 

αλζξώπηλν πιηθό 

δπλακηθό πνπ ζα 

πξνζθέξεη αλάπηπμε 

γηα ηελ θνηλωλία, ην 

αζηηθό πεξηβάιινλ, ηε 

δεκόζηα πγεία κέζα 

από ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο Σερλνγλωζίαο, ηεο 

Σερλνινγίαο θαη ηεο 

ελεξγνύ ζπκκεηνρήο 

ηωλ πνιηηώλ. 

http://dsamos.gr/node/91
http://dsamos.gr/node/91
https://www.youtube.com/watch?v=21sK0kn5OdI
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ΚΑΛΩΟΡΙΜΑ  

Γεκάξρνπ θπξίνπ Λπκπέξε Αιέμαλδξνπ 

 

«Ο Γήκνο καο, αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο παλέκνξθεο άκνπ, ηνπ Ππζαγόξα, ηνπ Αξίζηαξρνπ θαη ηνπ Δπίθνπξνπ 

κε ηελ καθξαίσλε ηζηνξία ηεο  θαη ηα ηζηνξηθά κλεκεία  θαη έξγα, κε ην κνλαδηθό ζηνλ θόζκν Δππαιίλεην Όξπγκα 

θαη ηνλ Ναό ηεο  Ήξαο, απιώλεηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνύ. 

Ο Γήκνο ηεο Γπηηθήο άκνπ κε έδξα ην ηζηνξηθό Καξιόβαζη θαη ηα παλέκνξθα ρσξηά ηνπ, ζθαξθαισκέλα ζηηο 

θαηάθπηεο πιαγηά ηνπ Κέξθε θαη ηνπ Καξβνύλε, γξάθεη θαη απηόο ηελ δηθή ηνπ ηζηνξία. 

Ο ηόπνο απηόο θξύβεη απέξαληεο δεκηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο, κε ηελ δεκηνπξγηθόηεηα ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ απνηππσκέλε παληνύ, ζηα αξρνληηθά ζπίηηα, ζηηο επηβιεηηθέο εθθιεζίεο , ζηα θηίξηα ησλ παιηώλ 

βπξζνδεςείσλ αιιά θαη ζηα δεκόζηα θηίξηα. ηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα κε ηελ ζρνιή ζεηηθώλ επηζηεκώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ « Ππζαγόξαο ν άκηνο» κε ηα ηξία ηκήκαηα –καζεκαηηθώλ, ζηαηηζηηθήο θαη 

αλαινγηζηηθήο επηζηήκεο θαη ην κεραληθώλ θαη πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. 

Η λαπηνζύλε, ην εκπόξην, ε βηνηερλία θαη ε γεσξγία είλαη ζην DNA  όισλ! ηνπο νξεηλνύο ακπειώλεο παξάγεηαη 

ην κνλαδηθό κνζράην ζηαθύιη θαη ζην εξγνζηάζην ηνπ νηλνπνηεηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ αιιά θαη ζε νηλνπνηεία 

ηδησηώλ , δπκώλνληαη  ηα πεξίθεκα ζακηώηηθα θξαζηά. 

Σν κπξσδάην ιάδη καο ηππνπνηείηαη θαη ζπζθεπάδεηαη ζε πξόηππεο βηνηερλίεο θαη εμάγεηαη καδί κε ηα πξντόληα 

ηνπ εξγνζηαζίνπ ζαπσλνπνηίαο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν! 

Δδώ ζπλππάξρνπλ αξκνληθά νη νκνξθηέο ηεο θύζεο θαη ησλ αλζξώπσλ ελώ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη όιεο εθείλεο 

νη ππνδνκέο γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα ηηο δήζεη θαη λα ηηο απνιαύζεη. Οη παλέκνξθεο θαη πεληαθάζαξεο παξαιίεο 

ησλ εηηαληώλ , ηνπ Πνηακηνύ κε ηνπο Καηαξξάθηεο ηνπ , ηνπ Μπάινπ , ησλ Βνηζαιαθίσλ , ηεο Ψηιήο άκκνπ θαη 

ηνπ Ληκληώλα καγεύνπλ ηνλ επηζθέπηε. 

Σα παλύςεια θαη θαηάθπηα βνπλά καο, Κέξθεο θαη Καξβνύλεο κε ηα ζεκαηνδνηεκέλα κνλνπάηηα ηνπο θαη ηα 

αλαξξηρεηηθά ηνπο πεδία, πξνζθέξνπλ ειθπζηηθό ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό. Παξάιιεια, ζηνρεύνπκε ζηνλ ηακαηηθό 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεγώλ Πνηακίνπ αιιά θαη ζηνλ ζξεζθεπηηθό, κέζα από ηα κνλαζηήξηα καο θαη ηηο 

εθθιεζίεο καο. 

Οη πςεινύ επηπέδνπ μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζε όιεο ηα απαηηήζεηο ηνπ 

ηνπξηζκνύ. Σν ίδην θαη νη παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο κε παξαδνζηαθή ζακηώηηθε θνπδίλα από ηνπηθά πξντόληα γεο 

θαη ζάιαζζαο. 

Σα μαθνπζηά παλεγύξηα καο πνπ δηνξγαλώλνληαη ην θαινθαίξη από  ηνπο εζεινληέο  ζηηο πιαηείεο  ησλ ρσξηώλ,  

καο κέλνπλ αμέραζηα ζε όζνπο ηα έρνπλ δήζεη θαη έρνπλ γιεληήζεη κε ηνπο θηιόμελνπο θαηνίθνπο. 

Γηα ηνπο εζεινληέο καο , είκαζηε πεξήθαλνη γηαηί είλαη πξώηνη ζηνλ αγώλα γηα ηελ δηάζσζε ηεο θύζεο αιιά θαη 

πξώηνη ζηελ δηαζθέδαζε καδί κε ηνπ πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο ηνπ ηόπνπ καο αιιά θαη ηνλ ηδηαηηέξσο ελεξγό θαη 

δξαζηήξην ηνπηθό εκπνξηθό ζύιινγν Καξινβάζνπ πνπ θαζηέξσζε ην Φεζηηβάι Karlovassi Open City Ανοιχτή 
Πόλη-Ανοιχτή Αγορά-"Ανοιχτοί" Άνθρωποι! 
Γηα όια απηά θαη γηα πνιιά άιια πνπ ζα δήζεηε θαη ζα κάζεηε ζαο θαιώ λα έξζεηε ζηε άκν θαη ζηνλ Γήκν καο 

θαη είκαη ζίγνπξνο όηη ζα γίλεη ν κόληκνο πξννξηζκόο ζαο». 
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ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ :31 Οκτωβρίου 2020 
 
1θ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ     http://dsamos.gr/node/92 
 
 

 
 

 
Ζκτακτθ ςυνάντθςθ του Δθμάρχου και  με τον  υπουργό Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κου Νίκου Χαρδαλιά μαηί με 
ειδικι ομάδα τθσ ΕΚΑΜ  και ειδικό ςυνεργείο διαςωςτϊν του ΕΚΑΒ , πραγματοποιικθκε πριν λίγο ςτο 
Δθμαρχείο Δυτικισ Σάμου λόγω του μεγάλου ςειςμοφ που ζπλθξε το νθςί. 
Ζγινε μία πρϊτθ ενθμζρωςθ για τθν υπάρχουςα  κατάςταςθ και δόκθκαν οδθγίεσ για τον ςυντονιςμό των 
επόμενων κινιςεων. 
Αφριο κα ζλκουν ςτο νθςί εξειδικευμζνα κλιμάκια μθχανικϊν τθσ ΤΥΔΚ που μαηί με τουσ μθχανικοφσ του 
διμου κα καταγράψουν τισ ηθμιζσ ςτα κτίρια και κα αξιολογιςουν τθν καταλλθλότθτα τουσ. 
 
Ο υπουργόσ τόνιςε ότι δεν υπάρχει πρωτόκολλο παράλλθλθσ αντιμετϊπιςθσ πανδθμίασ και ςειςμοφ. 
Σε περίπτωςθ που κάτοικοι δεν πρζπει να μείνουν ςτα ςπίτια τουσ κα μεταφερκοφν ςε ξενοδοχεία και 
ενοικιαηόμενα δωμάτια ι ςε ςκθνζσ τθρϊντασ  τουσ κανόνεσ του COVID-19. 
 
Επιπλζον, ενθμερϊνουμε τουσ πολίτεσ ότι το Δθμαρχείο κα παραμείνει ανοιχτό καθ’ όλη την διάρκεια τησ 
νφχτασ όπου μποροφν να απευκφνουν και να δθλϊνουν τα προβλιματά τουσ  ςτο τθλζφωνο 22733 50801. 
 
Μζχρι ςτιγμισ ςε όλεσ τισ κοινότθτεσ  του Διμου ζχουν αποκαταςτακεί τα προβλιματα θλεκτροδότθςθσ, 
φδρευςθσ και διζλευςθσ μζςω των περιφερειακϊν και δθμοτικϊν οδϊν.  
 

 
 
 

http://dsamos.gr/node/92
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2θ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ    http://dsamos.gr/node/93 
 

 
 

Ενημερώνουμε όλουσ τουσ κατοίκουσ ότι ο δήμοσ έχει ορίςει ωσ ςημεία ςυγκέντρωςησ των πληγέντων 
του ςειςμού: 
1.το Δημοτικό Στϊδιο Καρλοβϊςου 
2.το Παρκινγκ (πύςω από το super market ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ πληςύον κτιρύου Λυμπϋρη). 
3. παρκινγκ Κϋντρου Υγεύασ  
 
Στουσ χώρουσ αυτούσ θα τοποθετηθούν ςκηνέσ για την αςφαλή διαμονή των κατοίκων που έχουν οι 
οικίεσ τουσ υποςτεί ζημιέσ. 
Παρακαλούμε όλο τον πληθυςμό να αποφύγει την διανυκτέρευςη εντόσ των οικιών τουσ και να 
οδηγηθούν ςε ανοικτούσ χώρουσ ή και αυτοκίνητα, μακριά από κτίρια για την αποφυγή πτώςησ 
επικίνδυνων υλικών ή κατάρρευςη κτιρίων . 
 
Εφιςτούμε την προςοχή όλων, ειδικά για τισ επόμενεσ ώρεσ που υπάρχει ενδεχόμενο μεταςειςμών. 
Η άςκοπη μετακίνηςη με οχήματα ελλοχεύει κινδύνουσ και δυςκολεύει το έργο των ςυνεργείων. 
 
Σε περίπτωςη που αντιμετωπίζετε πρόβλημα καλέςτε ςτο 22733 50801 για παροχή βοήθειασ. 
Ασ διατηρόςουμε όλοι την ψυχραιμύα μασ και ασ ευχηθούμε για το καλύτερο!! 
 
Δήμοσ Δυτικήσ Σάμου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dsamos.gr/node/93
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3θ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ    http://dsamos.gr/node/94 

 
 

 
 
 

 
Ξεκίνθςε ςιμερα θ καταγραφι ηθμιϊν ςτισ περιοχζσ του Διμου Δυτικισ από τθ Διεφκυνςθ Αποκατάςταςθσ 
Επιπτϊςεων Φυςικϊν Καταςτροφϊν Βορείου Ελλάδοσ. 
 
Διευκφντρια και Επικεφαλισ του κλιμακίου είναι θ κα. Ηθκοποφλου που κατζφκαςε με κλιμάκιο μθχανικϊν 
τθσ (ΔΑΕΦΚ), οι οποίοι ςε ςυνεργαςία με τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ και του Διμου μασ, κα 
προςπακιςουν για το μζγιςτο ζτςι ϊςτε να γίνει ςωςτι καταγραφι ηθμιϊν όςο το δυνατόν ςυντομότερα. 
 
Από τον Διμο Δυτικισ Σάμου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dsamos.gr/node/94
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4θ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ    
ΔΕΛΤΛΟ ΤΥΡΟΥ  http://dsamos.gr/node/95 
 
Γνωςτοποιείται ότι, με τθν με αρικμό 837/31-10-2020 Απόφαςθ του Δθμάρχου Δυτικισ Σάμου, αναςτζλλεται 
θ λειτουργία για το διάςτθμα από τισ 2 ζωσ και τισ 4 Νοεμβρίου 2020 των: 
 
1. Δομϊν των δθμοτικϊν και ιδιωτικϊν Ραιδικϊν και Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν 
2. Σχολικϊν μονάδων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, (Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά Γυμνάςια 
και Λφκεια) του Διμου Δυτικισ Σάμου 
3. Λδιωτικϊν Μουςικϊν Λδρυμάτων, Ωδείων, Μουςικϊν Σχολϊν, Χορωδιϊν, Ορχθςτρϊν και μουςικισ 
δωματίου. 
  
Θ αναςτολι λειτουργίασ των ανωτζρω δομϊν κρίνεται αναγκαία προκειμζνου να ελεγχκεί θ ςτατικότθτα των 
ςυγκεκριμζνων κτιρίων μετά τον ιςχυρό ςειςμό τθσ 30/10/2020 που ζπλθξε το νθςί μασ. 
  
Διμοσ Δυτικισ Σάμου 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dsamos.gr/node/95
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5θ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ 
 

Δεληίο ηύπος http://dsamos.gr/node/96 
 

 
 

Επίςκεψθ Κυβερνθτικϊν πραγματοποιικθκε ςτο Διμο Δυτικισ Σάμου για τθν αποτφπωςθ των ςυνεπειϊν του 
φοβεροφ ςειςμοφ που ζπλθξε το νθςί μασ. 
 
Θ δθμοτικι αρχι υποδζχτθκε ςιμερα τον Ρρωκυπουργό τθσ Ελλάδασ κο Μθτςοτάκθ Κυριάκο ςτθν πόλθ του 
Καρλοβάςου. 
Ο Ρρωκυπουργόσ μετά από μία πρϊτθ εικόνα τθσ καταςτροφισ διλωςε ότι κα φροντίςει να γίνουν όλεσ οι 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ το ςυντομότερο δυνατόν με τθν ςτιριξθ και τθν ςυνεργαςία όλων των υπθρεςιϊν και 
των φορζων. 
 
Ο Ρρωκυπουργόσ διαμινυςε ότι θ Ρολιτεία κα προχωριςει άμεςα ςτθν καταβολι αποηθμιϊςεων ςτουσ 
πλθγζντεσ, ζτςι ϊςτε το νθςί να ξαναβρεί ςφντομα τουσ φυςιολογικοφσ του ρυκμοφσ. 
Θ εικόνα δε του ιεροφ ναοφ τθσ Μθτροπόλεωσ του Καρλοβάςου Ραναγίασ Κεοτόκου ,ιταν αυτι που 
ςυγκίνθςε και ϊκθςε ςτθ δζςμευςθ του κ Μθτςοτάκθ για τθν αναςτιλωςθ του ναοφ παρουςία του 
Σεβαςμιότατου Μθτροπολίτθ Σάμου και Λκαρίασ κ. Ευςζβιου. 
 
Να τονίςουμε ότι παρόντεσ επίςθσ, ιταν ο Υφυπουργόσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κοσ Νίκοσ Χαρδαλιάσ, ο 
Υφυπουργόσ Εςωτερικϊν κοσ Κεόδωροσ Λιβάνιοσ , ο Γενικόσ Γραμματζασ Υποδομϊν κοσ Γιϊργοσ 
Καραγιάννθσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ Υποδοχισ Αιτοφντων Άςυλο κοσ Εμμανουιλ Λογοκζτθ, ο Γενικόσ 
Γραμματζασ Λιμζνων κοσ Ευάγγελοσ Κυριαηόπουλοσ, ο βουλευτισ τθσ ΝΔ Χριςτόδουλοσ Στεφανάδθσ, 
περιφερειακοί, δθμοτικοί και τοπικοί ςφμβουλοι. 
 
Διμοσ Δυτικισ Σάμου 
 

 

http://dsamos.gr/node/96
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ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ :2θ  Νοεμβρίου  2020  
 
6θ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ    http://dsamos.gr/node/97 
 
 

 
 
 
Στθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ των ζκτακτων αναγκϊν που ζχουν  προκφψει  λόγω του καταςτροφικοφ 
ςειςμοφ τθσ 30-10-2020 αλλά και τθσ άκρωσ ςυγκινθτικισ διάκεςθσ ςτιριξθσ και προςφοράσ  όλου του 
κόςμου, εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ ,ζχει ανοιχτεί Ειδικόσ λογαριαςμόσ για τον ςκοπό αυτό. 
 
τοιχεία Λογαριαςμοφ 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 
ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ : «ΕΚΣΑΚΣΕ ΑΝΑΓΚΕ ΛΟΓΩ ΕΙΜΟΤ» 
ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ:  369/003582-39 
ΙΒΑΝ : GR 4301103690000036900358239 
 
Προτεραιότητά μασ είναι να ςτηρίξουμε με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ τουσ κατοίκουσ του Δήμου 
Δυτικήσ άμου και τον τόπο μασ. 
  
Σα ποςά θα διατεθοφν  αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ αυτών και τησ κοινωνίασ!!! 
  
Ευχαριςτοφμε από καρδιάσ!!! 
  
Δήμοσ Δυτικήσ άμου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dsamos.gr/node/97
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΝΕΓΕΛΩΝ 2θσ Νοεμβρίου 2020 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΔ  

ΓΙΑΓΤΚΣΙΑΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ/ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΦΑΔΧΝ / 

ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΟΤ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ  

2/11/2020 ΑΠ.ΓΗΜ.838/20 ΑΓΑ 9ΔΓΤ46ΜΦΟ8-02Π 

Δπηηξνπή ζπληνληζκνύ θαη 

παξνρήο Κνηλωληθήο Αξωγήο 

2/11/2020 ΑΠ.ΓΗΜ.839/20 ΑΓΑ Φ36Β46ΜΦΟ8-ΦΙΓ 

ύζηαζε Οκάδαο Δξγαζίαο γηα 

ηελ παξαιαβή ηωλ δωξεώλ. 

2/11/2020 

ΙΓΙΧΣΙΚΟ 

ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟ Α.Π.11407/2020 

ΤΝΑΦΗ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ 

ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟΤ ΓΧΡΔΑ 

ΓΙΑ ΠΛΗΓΔΝΣΔ ΔΙΜΟΤ 

2/11/2020 ΑΠ.ΓΗΜ.844/20 ΑΓΑ ΦΗΠ846ΜΦΟ8-5Μ2 

ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

ΚΟΙΝ.ΔΠΙΓΟΜΑΣΧΝ 

ΔΙΜΟΤ ΑΡΘΡ. 1 έωο 3 ηεο 

ΚΤΑ ΑΡ.33862/2019 (ΦΔΚ 

1699/Β/16-5-2019) 

2/11/2020 

ΔΠΙΣΟΛΗ 

ΓΗΜΑΡΥΟΤ  Α.Π.11754/2020 

ΑΙΣΗΜΑ ΔΚΣΑΚΣΗ 

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟ 

ΤΠ.Δ.ΓΙΑ ΠΛΗΓΙΔΝΣΔ 

ΔΙΜΟΤ Γ. ΓΤΣ.ΑΜΟΤ 

2/11/2020 

ΔΠΙΣΟΛΗ 

ΓΗΜΑΡΥΟΤ  Α.Π.11755/2020 

ΑΙΣΗΜΑ ΔΚΣΑΚΣΗ 

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟ 

ΤΠ.Δ.ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ ΓΗΜΟΤ - 

ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΙΜΟΤ Γ. 

ΓΤΣ.ΑΜΟΤ 

 
 
7θ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ    
 http://dsamos.gr/node/98 
 
Με τθν αρικμ.33862 Κ.Τ.Α (ΦΕΚ 1699/Β/16.05.2019) κακορίηεται θ διαδικαςία χοριγθςθσ οικονομικισ 
ενίςχυςθσ πολιτϊν που πλιττονται από φυςικζσ καταςτροφζσ. 
 
Θ τελικι αναγνϊριςθ των δικαιοφχων των κοινωνικϊν επιδομάτων, που αφοροφν αποκλειςτικά : 
 
• φκορζσ ςε οικοςκευζσ 
• και φκορζσ ςτθν πρϊτθ κφρια κατοικία των πλθγζντων 
 
γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι του άρκρου 4, τθσ ανωτζρω Κ.Υ.Α. ςφμφωνα με τθν διαδικαςία 
υλοποίθςθσ και τον προβλεπόμενο ζλεγχο. 
Οι υποψιφιοι δικαιοφχοι, ςτα πλαίςια χωρικισ αρμοδιότθτασ του Διμου Δυτικισ Σάμου, υποχρεοφνται να 
υποβάλλουν αίτθςθ ςτον Διμο Δυτικισ Σάμου, ςε χρονικό διάςτθμα ζνα (1) μινα, από τθν θμερομθνία 
εκδιλωςθσ τθσ φυςικισ καταςτροφισ, ιτοι τθν 30θ Νοεμβρίου 2020. 
  
Από Διμο Δυτικισ Σάμου 
 

http://dsamos.gr/node/98
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ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ :4θ  Νοεμβρίου  2020  
 
8θ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ     
http://dsamos.gr/node/100 
 

 
 
Μασ ζχει ςυγκινιςει βακιά θ τεράςτια προςφορά ανκρωπιςτικισ βοικειασ που καταφτάνει ςυνεχϊσ από 
όλουσ ςασ! 
Επιχειριςεισ, φορείσ , υπθρεςίεσ , ςωματεία, ςφλλογοι, άνκρωποι από όλο τον κόςμο μασ ςτθρίηουν 
ακατάπαυςτα! 
Ευχαριςτοφμε κερμά για τθν αγάπθ ςασ και τθν ςυμπαράςταςθ που δείχνεται ςτο πλθγζν νθςί μασ! 
 
Ραρακαλοφμε πολφ να ςταματιςετε προςωρινά τισ αποςτολζσ ςασ  για να μπορζςει να γίνει ςωςτι και 
δίκαιθ διαχείριςθ  και διάκεςθ όλου του διακζςιμου υλικοφ ςτουσ πλθγζντεσ. 
Κα αξιοποιθκεί ορκά το κακετί που ζχετε προςφζρει από το υςτζρθμα ςασ ςτουσ πλθγζντεσ όλου του 
νθςιοφ. 
Θ αλλθλεγγφθ ςασ είναι αυτι που μασ δίνει δφναμθ να ανταπεξζρκουμε ςτον δφςκολο αγϊνα τθσ 
επαναφοράσ μασ ςτθν κανονικότθτα! 
 
Διμοσ Δυτικισ Σάμου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dsamos.gr/node/100


Διαχείριςη Φυςικών Καταςτροφών Δήμου Δυτικήσ Σάμου 
 

http://dsamos.gr /email:dimosdytikissamou@gmail.com/TEL:22733.50801 Σελίδα 15 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ :5θ  Νοεμβρίου  2020  
 
9θ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ     
 
http://dsamos.gr/node/99 
 
Κα κζλαμε να ενθμερϊςουμε τουσ πολίτεσ μασ ότι ζχει ξεκινιςει θ υποβολι των αιτιςεων για τθν διαδικαςία 
οικονομικισ ενίςχυςθσ πολιτϊν που ζχουν πλθγεί από τον ςειςμό. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλλουν το Ειδικό Ζντυπο –Αίτθςθ μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ανά 
περίπτωςθ. 
 
Τα επιδόματα αυτά αφοροφν : 
1.Επίδομα πρϊτων βιοτικϊν αναγκϊν ποςοφ 600,00 ευρϊ για κάκε νοικοκυριό που θ κφρια κατοικία του ζχει πλθγεί . 
2.Επίδομα για τθν αντιμετϊπιςθ απλϊν επιςκευαςτικϊν εργαςιϊν ι και τθν αντικατάςταςθ οικοςκευισ κφριασ 
κατοικίασ. 
3. Επίδομα για τα άτομα που υπζςτθςαν μόνιμθ ςωματικι βλάβθ από τον ςειςμό με ποςοςτό αναπθρίασ. 
 
ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΓΛΑ ΧΟΘΓΘΣΘ ΕΡΛΔΟΜΑΤΟΣ ΡΩΤΩΝ ΒΛΟΤΛΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΡΕΛΕΧΟΝΤΑΛ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΑΝΑΓΚΘΣ ΣΥΝΕΡΕΛΑ ΦΥΣΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ (ΓΛΑ ΡΩΤΘ /ΚΥΛΑ ΚΑΤΟΛΚΛΑ): 
 
-AITΘΣΘ ΤΟΥ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΥ (ΕΛΔΛΚΟ ΕΝΤΥΡΟ) 
-ΔΘΛΩΣΘ ΦΟΟΛΟΓΛΑΣ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ (Ζντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ (για τθν επιβεβαίωςθ τθσ 
κφριασ ιδιόκτθτθσ , μιςκωμζνθσ ι παραχωρθμζνθσ κατοικίασ και τον αρικμό των εξαρτϊμενων ι και φιλοξενοφμενων 
μελϊν του δικαιοφχου 
- ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΠ ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑΚΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ (για πολυτζκνουσ) 
- ΑΡΟΦΑΣΘ ΕΓΚΛΣΘΣ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΕΡΛΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΘΛΑΣ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΡΕΚΑ Ι ΒΕΒΑΛΩΣΘ ΧΟΘΓΘΣΘΣΘΣ 
ΕΡΛΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΘΛΑΣ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΡΕΚΑ (για άτομα με αναπθρίεσ) 
ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΓΛΑ ΧΟΘΓΘΣΘ ΕΡΛΔΟΜΑΤΟΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΑΡΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΛΚΩΝ ΕΓΑΣΛΩΝ Ι ΚΑΛ ΤΘΝ 
ΑΝΤΛΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΟΛΚΟΣΥΣΚΕΥΘΣ(ΓΛΑ ΡΩΤΘ /ΚΥΛΑ ΚΑΤΟΛΚΛΑ): 
-AITΘΣΘ ΤΟΥ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΥ (ΕΛΔΛΚΟ ΕΝΤΥΡΟ) 
-ΔΘΛΩΣΘ ΦΟΟΛΟΓΛΑΣ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ (Ζντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ (για τθν επιβεβαίωςθ τθσ 
κφριασ ιδιόκτθτθσ , μιςκωμζνθσ ι παραχωρθμζνθσ κατοικίασ και τον αρικμό των εξαρτϊμενων ι και φιλοξενοφμενων 
μελϊν του δικαιοφχου 
-ΤΕΛΕΥΤΑΛΑ ΥΡΟΒΛΘΚΕΛΣΑ ΔΘΛΩΣΘ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΑΚΛΝΘΤΩΝ (Ζντυπο Ε9) ςυνοδευόμενθσ από υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολι , ςε περίπτωςθ ιδιόκτθτθσ κατοικίασ. 
-ΔΕΛΤΛΟ ΑΥΤΟΨΛΑΣ (προαιρετικά) 
ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΧΟΘΓΘΣΘ ΕΡΛΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΡΟΥ ΥΡΕΣΤΘΣΑΝ ΜΟΝΛΜΘ ΣΩΜΑΤΛΚΘ ΒΛΑΒΘ ΜΕ 
ΡΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΡΘΛΑΣ 67% ΚΑΛ ΑΝΩ , ΕΞΑΛΤΛΑΣ ΦΥΣΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ : 
-ΑΛΤΘΣΘ ΤΟΥ ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥ Ι ΕΞΟΥΣΛΟΔΟΤΘΜΕΝΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ (ΕΛΔΛΚΟ ΕΝΤΥΡΟ) 
-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΘ –ΒΕΒΑΛΩΣΘ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘ ΚΛΛΝΛΚΘΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ Ε.Σ.Υ , ςτθν οποία να αναφζρεται ότι ο αιτϊν ι θ 
αιτοφςα υπζςτθ μόνιμθ ςωματικι βλάβθ , θ οποία προκλικθκε εξαιτίασ φυςικισ καταςτροφισ. 
-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΘ Κ.Ε.Ρ.Α ΣΕ ΛΣΧΥ , για το είδοσ πάκθςθσ , το ποςοςτό αναπθρίασ και τθν διάρκειά τθσ 
 
***Θ ΡΟΚΕΣΜΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΥΡΟΒΟΛΘ ΤΩΝ ΑΛΤΘΣΕΩΝ ΕΛΝΑΛ ΜΕΧΛ 30-11-2020*** 
 
ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 
Αρχεία 
ΑΛΤΘΣΘ ΓΛΑ ΕΝΛΣΧΥΣΘ ΡΛΘΓΕΝΤΩΝ ΣΕΛΣΜΟΥ.pdf 
 
 
 
 

http://dsamos.gr/node/99
http://dsamos.gr/sites/default/files/2020-11/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A7%CE%A5%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf
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ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ :6θ  Νοεμβρίου  2020  

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
http://dsamos.gr/node/101 
 
Ο Δήμορ Δςηικήρ Σάμος για να διασειπιζηεί όλη αςηή ηην έμππακηη απόδειξη αγάπηρ και πποζθοπάρ , 
δημιούπγηζε ηην ιζηοζελίδα https://prayforsamos.com/ για ηη ζυζηή διασείπιζη και ζςγκένηπυζη ηυν 
σοπηγιών πος έσει πποθςμοποιηθεί όλορ ο κόζμορ να δώζει εκ ηος ςζηεπήμαηορ ηος! 
 
Ο όπορ καηαζηποθή ίζυρ είναι ο μόνορ πος μποπεί να πεπιγπάτει ηην ηπαγική εικόνα μεηά ηον θαναηηθόπο 
ζειζμό ηηρ 30-10-2020 ηυν 6,7 πίσηεπ!!! 
Το νηζί μαρ πενθεί ηα παιδιά ηος , ηην ιζηοπία ηος , ηα μνημεία ηος , ηοςρ κόποςρ μιαρ ζυήρ όλυν ηυν 
καηοίκυν…. 
Σε αςηό ηο κλίμα , ζηήπιγμα είναι όλορ ο κόζμορ, εζείρ! 
Το ενδιαθέπον ζαρ και η αγάπη ζαρ , μαρ έσει ζςγκινήζει! 
 
Μία ηέηοια κίνηζη ανθπυπιάρ ήηαν και η δυπεά καηαζκεςή ηηρ ιζηοζελίδαρ από 
Την iArk Digital & Social Media Agency 
https://www.facebook.com/iarkgreece/ 
και ηον κ. Δημήηπη Βαζιλείος για ηη δυπεάν καηαζκεςή ηηρ ιζηοζελίδαρ, επιθςμώνηαρ με αςηό ηον ηπόπο να 
ζηηπίξει ηον ηόπο ηος , ηο νηζί μαρ!!!! 
 
Εςσαπιζηούμε θεπμά για ηην πποζθοπά ζαρ κύπιε Βαζιλείος! 
 
Δήμορ Δςηικήρ Σάμος 
 

Press release 
http://dsamos.gr/node/102 
 
The Municipality of West Samos, in order to manage all this practical proof of love and offer, created the 
website https://prayforsamos.com/ for the proper management and collection of sponsorships that the whole 
world is willing to give! 
 
The term catastrophe is perhaps the only one that can describe the tragic picture after the deadly earthquake 
of 30-10-2020 of 6.7 Richter !!! 
Our island mourns its children, its history, its monuments, a a lifetime  effort of all the inhabitants…. 
In these difficult times , the whole world is our support! 
Your interest and your love have moved us! 
 
One such move of humanity was the donation of the free construction of the website by 
The iArk Digital & Social Media Agency https://www.facebook.com/iarkgreece/  
Thanking you in advance for your kind gesture , Mr. Vasileiou! 
 

http://dsamos.gr/node/101
https://prayforsamos.com/?fbclid=IwAR1u50vBDJL6mJ4AKqkKpI6mswzqnmFRv2Y2e1kRifzhGTItg6CMN1YT86w
https://www.facebook.com/iarkgreece/?__cft__%5b0%5d=AZXmHq7owBujESleEu3UaxaMM3DCKqgHWXqPPF0zKnIeJC6CBLnG7ri7FgzkzGEy-l6BOeRhI6D_wvj3sSA8-jpZK8kTmDoE6Y_ZO8drI71IFH0rDfccFLG2EE3CKTGONtPNAcjNowBxYzsjYAA4dYWj&__tn__=kK-R
http://dsamos.gr/node/102
https://prayforsamos.com/
https://www.facebook.com/iarkgreece/
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Municipality of Western Samos 

 
https://prayforsamos.com/ 
 
 
 

 
 
 

Η πιο δφςκολη ςτιγμή τησ άμου 
Σειςμόσ 6,7 μεγζκουσ χτφπθςε τθν Ραραςκευι, 30 Οκτωβρίου 2020, περίπου 14 χλμ. Βορειοανατολικά τθσ 
Σάμου. Ρολλά κτίρια υπζςτθςαν ηθμιζσ ι κατζρρευςαν ωσ αποτζλεςμα του ςειςμοφ, με τθν Εκκλθςία τθσ 
Ραναγίασ ςτο Καρλόβαςι τθσ Ελλάδασ, να καταρρζει μερικϊσ, οι υπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ τόςο ςτθ Σάμο 
όςο και ςτθν Τουρκία παρευρζκθκαν αμζςωσ, κακϊσ οι προςπάκειεσ διάςωςθσ ςυνεχίςτθκαν τθ νφχτα. 
Ο ςειςμόσ είναι ο  πιο κανατθφόροσ μζχρι το 2020 .  
 
 
 
 
 

https://prayforsamos.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Karlovasi
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_2020
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_2020
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Προςευχηθείτε για τη άμο 
 
Μια ιδιαίτερη αιτία ςτο νηςί τησ άμου, Ελλάδα 
Σειςμόσ 6,7 μεγζκουσ χτφπθςε τθν Ραραςκευι 30 Οκτωβρίου 2020, περίπου 14 χλμ. Βορειοανατολικά 
του ελλθνικοφ  νθςιοφ τθσ  Σάμου . Ρολλά κτίρια καταςτράφθκαν ι κατζρρευςαν ωσ αποτζλεςμα του 
ςειςμοφ, ενϊ θ Εκκλθςία τθσ Ραναγίασ ςτο  Καρλόβαςι τθσ Ελλάδασ κατζρρευςε εν μζρει. 
Ο ςειςμόσ είναι ο  πιο κανατθφόροσ  μζχρι το 2020 . Τουλάχιςτον 110 άτομα είναι γνωςτό ότι πζκαναν ςτθν 
Τουρκία, με 1.027 ακόμθ τραυματίεσ. Στθν Ελλάδα, ςθμειϊκθκαν δφο επιπλζον κάνατοι και δεκαεννζα 
μικροί τραυματιςμοί. 
Ρροςφζρω 

Ράρτε ζνα πακζτο δωρεάσ ι επιλζξτε το ποςό των χρθμάτων που κζλετε να κατακζςετε και βοθκιςτε τουσ 
Σαμιϊτεσ. Θ αιτία είναι ηωντανι με τθν υποςτιριξθ του Διμου Δυτικισ Σάμου 

Πακζτα Δωρεάσ 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Samos
https://en.wikipedia.org/wiki/Karlovasi
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_2020
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_2020
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ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΝΕΓΕΛΕΣ  
ΔΛΑΔΥΚΤΛΑΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΝΕΓΕΛΩΝ  ΡΑΑΔΟΤΕΑ  

16/11/2020 

ΑΡΟΦΑΣΘ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΓΑΣΛΑΣ 

ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
ΔΩΕΩΝ ΣΕ 

ΕΛΔΟΣ 
(ΡΑΚΤΛΚΟ 

1)  

ΑΔΑ 6ΚΟΧ46ΜΦΟ8-52Ψ 
Α.Ρ. ΟΛΚ.ΕΡ. 142/2020 
ΓΛΑ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ 
ΡΛΣΤΩΣΘΣ ΔΩΕΩΝ ΓΛΑ  
ΡΛΘΓΕΝΤΕΣ ΣΕΛΣΜΟΥ 

ΑΡΟΦΑΣΘ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΓΑΣΛΑΣ ΓΛΑ ΤΘΝ 
ΡΑΑΛΑΒΘ ΔΩΕΩΝ-
ΧΟΘΓΛΩΝ  ΣΕ ΕΛΔΟΣ ΡΟΣ 
ΤΘΝ ΟΛΚ.ΕΡ.Α.Ρ 13889/2020 
"Ρερί κακοριςμοφ 
κανονιςμοφ λειτουργίασ 
Ομάδασ εργαςίασ για τθν 
παραλαβι δωρεϊν και 
χορθγιϊν ςε είδοσ ςτουσ 
πλθγζντεσ του ςειςμοφ τθν 
30θ Οκτωβρίου 2020" 

Δωρεάν παραχϊρθςθ 
αποκικθσ από τθν Τράπεηα 
Alpha Bank, ςτθν οδό 
Κεμιςτοκλι Σοφοφλθ για τθν 
ςυγκζντρωςθ δωρεϊν και 
χορθγιϊν από όλθ τθν Ελλάδα 
και το εξωτερικό για τουσ 
Διμουσ Ανατολικισ & Δυτικισ 
Σάμου και ςυλλόγουσ. 
Κακοριςμόσ ωρϊν λειτουργίασ 
από 9:00  π.μ ζωσ 4:00  μ.μ και 
εξουςιοδότθςθ μελϊν για τθν 
παραλαβι και τθν υπογραφι 
ςχετικϊν παραςτατικϊν ςτα 
παραςτατικά που 
διακινοφνται από το 
μθχανογραφικό πρόγραμμα 
αποκικθσ  που 
χρθςιμοποιικθκε για το 
ςκοπό αυτό από εκελοντζσ και 
τθν επίβλεψθ του διμου 
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ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ :16θ  Νοεμβρίου  2020  
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
http://dsamos.gr/node/104 
 
 

Κατόπιν τθσ κατάςταςθσ που δθμιουργικθκε με τθν ιςχυρι  ςειςμικι δόνθςθ 6,7 R που προκλικθκε ςτο νθςί 
ςτισ 30/10/2020 και προκάλεςε ςοβαρζσ κτιριακζσ ηθμιζσ με κίνδυνο κατάρρευςθσ  αυτϊν , ιδίωσ  ςτο κζντρο 
του Καρλοβάςου πζριξ του μθτροπολιτικοφ ναοφ τθσ Κοιμιςεωσ τθσ Κεοτόκου, κακϊσ και το γεγονόσ ότι θ 
περιοχι ζχει κθρυχτεί ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ ΑΔΑ:6Τ5946ΜΤΛΒ-ΣΕΑ. 
  
Κρίνεται απαραίτητο : 
α. Να επιλυκοφν προβλιματα αςφάλειασ και αποφυγισ ατυχθμάτων. 
β.  Θ αςφαλισ κυκλοφορία οχθμάτων και πεηϊν . 
γ.  Να αποκαταςτακεί θ κυκλοφορία ςε περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Καρλοβάςου  που ζχουν 
αποκοπεί λόγω τθσ επικινδυνότθτασ ετοιμόρροπων κτιρίων. 
  
Τα μζτρα που κα παρκοφν είναι: 

 Η απαγόρευςη κυκλοφορίασ ςε οχιματα και πεηοφσ ςτουσ δρόμουσ που περικλείονται γφρω από το 
Μθτροπολιτικό ναό τθσ Κοιμιςεωσ τθσ Κεοτόκου  

http://dsamos.gr/node/104
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 Θ κυκλοφορία των οχθμάτων από κζντρο  προσ περιοχζσ  Αθ Γιάννθ ,Αγ.Μα- τρόνα,  Μζγαρο, Ρραδαίικα, 
Δθμαρχείο, Κονταίικα, κα γίνεται από τα Ρευκάκια και ςυγκεκριμζνα από οδό Αναπαφςεωσ, Μθτροπολίτου 
Ειρθναίου, 6θσ Αυγοφςτου, και καταλιγοντασ ςτθν οδό Χατηθγιάννθ  ςτο Θγεμονικό Μζγαρο. 

 Μονοδρόμηςη τησ οδοφ Μητροπολίτου Ειρηναίου και κατεφθυνςη κίνηςη προσ την οδό 6ησ Αυγοφςτου 
 Αντιςτροφή πορείασ  και μονοδρόμηςησ τησ οδοφ 6ησ Αυγοφςτου . 
 Μονοδρόμηςη τησ οδοφ Μανταφοφνη και κατεφθυνςη κίνηςη προσ Κζντρο 
 Αντιςτροφή πορείασ και μονοδρόμηςη τησ οδοφ Δημαρχείου και κατεφθυνςη κίνηςησ προσ πλατεία 
 Μονοδρόμηςη οδόσ Μυκάλησ και κατεφθυνςη κίνηςησ  προσ Δημαρχείο  
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Ανακοίνωση 
 
 

 
 
 
http://dsamos.gr/node/114 
 
Καηηγοπία 
Νέα & Επικαιπόηηηα 
 
 

Ενθμερϊνουμε τουσ δθμότεσ μασ ότι ζχει ςυςτακεί γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ Αποκατάςταςθσ Επιπτϊςεων 
Φυςικϊν Καταςτροφϊν  (ΔΑΕΦΚ) το οποίο κα ςτεγάηεται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του κολυμβθτθρίου 
Καρλοβάςου  και κα λειτουργεί κακθμερινά  από τθν ερχόμενθ εβδομάδα. 
Οι υπάλλθλοι του γραφείου  κα εξυπθρετοφν τουσ πολίτεσ και τα τεχνικά γραφεία για κζματα που αφοροφν 
τισ επιπτϊςεισ ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και τθν επιδότθςθ ενοικίου. 
Οι ϊρεσ λειτουργίασ :  09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. 
  
Από το Διμο Δυτικισ Σάμου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dsamos.gr/node/114
http://dsamos.gr/news
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ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ :26θ  Νοεμβρίου  2020  
 

 
 
ΔΕΛΤΛΟ ΤΥΡΟΥ  
http://dsamos.gr/node/107 
 
Ο Διμοσ Δυτικισ Σάμου  με τθν παροφςα επιςτολι θα ήθελε να ευχαριςτήςει, με ζνκερμθ ευγνωμοςφνθ, 
όλουσ εςάσ που προςφζρατε δωρεάν,  άλλοι τισ υπθρεςίεσ ςασ και άλλοι αγακά πρϊτθσ ανάγκθσ, ρουχιςμό, 
εξοπλιςμό καταλυμάτων για τουσ ςειςμόπλθκτουσ πολίτεσ και τισ  οικογζνειεσ του διμου μασ και 
ςυνειςφζρατε ουςιαςτικά, ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ προςφοράσ και αλλθλεγγφθσ ςτθν τοπικι κοινωνία. 
Εκτιμϊντασ ιδιαιτζρωσ τθν προςφορά ςασ ςτθν δφςκολθ περίοδο που διανφουμε  λόγω του ςειςμοφ τθσ 30θσ 
Οκτϊβρθ και αναγνωρίηοντασ τθν ςυμβολι ςασ ςτθν επιτυχία τθσ ςυγκζντρωςθσ διαφόρων ειδϊν , 
κεωροφμε υποχρζωςι μασ να ςασ ευχαριςτιςουμε και δθμόςια για τθν πολφτιμθ βοικειά ςασ ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ προςπάκειάσ μασ, κατά τθν φροντίδα των ςυμπολιτϊν μασ. 
 
 Συγκεκριμζνα, θα θζλαμε να ευχαριςτήςουμε τουσ εξισ : 
 
 Τθν Ελλθνικι Ομάδα Διάςωςθσ Ραράρτθμα Σάμου ,  Μζνεγασ Εμμανουιλ Εμπόριο και Αντιπροςωπεία 
Τροφίμων, μεταφορικι εταιρεία SAMOS EXPRESS Αφοί Καραγιάννθ Ε.Ρ.Ε., Βακεντι Εμμ. & Σια , Σφαντοφ 
Ευτυχία, Κ. ΚΑΑΓΛΑΝΝΘ Ο.Ε.,  Εταιρεία ΑΝΚΕΜΛΣ- Ευςτακίου Κυριάκοσ , Αρτοποιείο Λυμπζρθ , 
Ηαχαροπλαςτείο Λυμπζρθ ,  Μεταφορικι  Χατηθκϊςτα Λ.Μ.Ε Ε.Ρ.Ε,  , Nestoras Trans- Μεταφορικι Σάμου 
Καραγιάννθσ ΛΚΕ,  Τςακουμάγκο Σταμάτθ, Διμο Ξάνκθσ, Φπατθ Αρμοςτεία, Ερυκρό Σταυρό, Just Action, 
Ρεριφερειακι Ενότθτα Σάμου, APIVITA, ΜΕΓΑ προϊόντα ατομικισ υγιεινισ, ΝΛΤΣΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ, ΑΒ 
ΒΑΣΛΛΟΡΟΥΛΟΣ, Κατάςτθμα ΑΒ ΒΑΣΛΛΟΡΟΥΛΟΣ κυρίου Αναγνϊςτου  , ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΘΣ ΑΒΕΕ, τθν βιομθχανία 
χυμϊν και αναψυκτικϊν  ΚΑΜΡΟΣ ΧΛΟΥ, Σφλλογο Εκελοντϊν Κριαςίου  πεδίου, τουσ Σαμιϊτεσ εν Ακιναισ 
”Πλοι μαηί για τθ Σάμο”, τον κφριο Γιατηόγλου Αιμίλιο Βαςίλειο –Χονδρικό Εμπόριο ςυπλθρωμάτων υγιεινισ , 
Αφοί Μαρνζρθ ΕΡΕ , RED 7 TERROR Chios Club, Αντϊνθ Μαλλίρθ –Αςφαλίςεισ, E FRESH PRIVATE COMPANY –
Λιανικό Εμπόριο φροφτων και λαχανικϊν, Ρζτρο Συρίγο-Επενδυτικό γραφείο –Ακίνθτα 
,VIDALI MARKET, HERONIA LIGHTING ΕΡΕ, Κίνθμα «Κανζνασ Νθςτικόσ» όδοσ, το Κ.Υ.Α.Δ.Α ΔΘΜΟΥ 
ΑΚΘΝΑΛΩΝ, Καλιακάδθσ Χριςτόδουλοσ –Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ Μαρουςίου , τθν πρωτοβουλία κατοίκων 
Καλαμάτασ ,τθσ Ρτολαιμαίδασ και τθσ Μιλου ,τθν ART EVOLUSION Ράτρασ , τον Ρολιτιςτικό Σφλλογο 

http://dsamos.gr/node/107
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Φοιτθτϊν Αλεξανδροφπολθσ «Θ Ρυξίδα», Διογζνθ Ολυμπιακοφ Χωριοφ, cobra AFC, 6ο Νθπιαγωγείο 
Ελευςίνασ , Τάλλαροσ Κωμάσ &ΣΛΑ Ο.Ε. ΚΩΣ, τθν εταιρεία VERMANTIA PRODUCTIONS, Διμο Λλίου, το Β’ 
Δθμοτικό Σχολείο Αρςάκειο Ψυχικοφ και τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων, Γραφείο Καβαλαράκθ 
,Εκπαιδευτιρια Γιαννοποφλου , Γιατροί Χωρίσ Σφνορα,  εταιρεία Μελετιάδθσ, Ελλθνοαγγλικι Αγωγι, 
Φαρμακείο Αλλθλεγγφθσ Διμου Ρατθςίων , Α’ Αρςάκειο Γυμνάςιο και Λφκειο Ψυχικοφ, Σϊμα Ελλθνικοφ 
Οδθγιςμοφ και το  Α.Τ. Καρλοβάςου, Διμο Φιλοκζθσ Ψυχικοφ, 4ο ΓΕΛ ΚΕΑΤΣΛΝΛΟΥ , Ηουροφδθσ , 13ο 
Νθπιαγωγείο Αχαρνϊν, Μεταφορικι Βελιςάριου Εμμανουιλ – Κω, Αναγζννθςθ Κρακομακεδόνων , Γαλανάκθ 
Στυλιανό, «Άγιο – Νικόλαο» Λλίου,Εκελοντικι ομάδα «Κφκλοι Αγάπθσ» Νίςυροσ, Αναγζννθςθ 
Κρακομακεδόνων, Σφλλογοσ Εφζδρων Ρελοποννιςου Σ.Ε.Ρ., Σφλλογο Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν Λζρου, 
Ρολιτιςτικόσ Ραραδοςιακόσ Χορευτικόσ Σφλλογοσ Μυκόνου, Ραγκριτιο  Σφνδεςμο Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν και 
Δωρθτϊν Οργάνων Σϊματοσ «Αιματοκρίτθ», ΣΚΛΑΒΕΝΛΤΘΣ , Διμο Κθφιςιάσ, Ρολιτιςτικόσ Σφλλογοσ 
ΛΜΒΑΣΟΣ (Μφλοι), SOFTEX, Διμοσ Αιγάλεω και Κοινωνικό Ραντοπωλείο Αιγάλεω,4ο Δθμοτικό Αιγαλζου , 
DIGEA, Διμοσ Χανιϊν, Σφλλογο Λδιοκτθτϊν Καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ Καςτοριάσ, τθν 
Δθμοτικι Κίνθςθ «ΣΤΟΦΘ» Νζασ Σμφρνθσ , τθν Εκελοντικι Διαςωςτικι Ομάδα κρίςεων Ε.Δ.Ο.Κ , Διμο 
Βριλθςςίων , COCA COLA Ελλάδοσ ΑΒΕΕ, Smart Academy. 
  
Οι παραλαβζσ ςυνεχίηονται και οι δωρθτζσ μασ πολλαπλαςιάηονται κακθμερινά από κάκε γωνιά τθσ Ελλάδασ 
και του κόςμου βάηοντασ ο κακζνασ τον κρίκο του ςε αυτι τθν αλυςίδα αγάπθσ. 
 
Σε αυτό τον αγϊνα τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ ςφμμαχοι μασ είναι όλοι οι πολίτεσ που εκελοντικά από τθν 
πρϊτθ ςτιγμι ρίχτθκαν με διάκεςθ ςτον αγϊνα τθσ ςτιριξθσ των ςυνανκρϊπων μασ 
 
Σασ ςυγχαίρουμε και ςασ ευχαριςτοφμε κερμά  εκ μζρουσ όλων μασ  γιατί θ  προςφορά ςασ είναι 
ςυγκινθτικι,  θ ςυμπαράςταςθ  ςασ αμζριςτθ και θ αγάπθ ςασ απεριόριςτθ! 
  
Από τον Διμο Δυτικισ Σάμου 
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