
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην πξαθηηθό ηεο 4/16-2-2011 Σπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Σακνζξάθεο. 

Σηε Σακνζξάθε ζήκεξα 16-2-2011 εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 13.00 κ.κ. ην Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην Σακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξίζκ. 

1202/16-2-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ 

Σπκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεύηεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ (πίλαθα αλαθνηλώζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

Σακνζξάθεο θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηνπο Σπκβνύινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΕΜΑ: 1
ο
  «Περί ηιμηηικής διάκριζης ηοσ Πρωθσποσργού Παπανδρέοσ 

Γιώργοσ ενόψει ηης επίζκεψης ηοσ ζηη αμοθράκη» 

Αριθμ. Απόθαζη: 33 

 Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνύισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΕ                                                     ΑΠΟΝΣΕ 

1. Γαιαηνύκνο Νηθόιανο- Γεκνηηθόο Σύκβνπινο  

2. Σθαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-      »             »                  

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-                »             »        

4. Γιήληαο Πέηξνο –                   »             »                  

5. Κεραγηόγινπ Σηπιηαλόο-        »             » 

6. Γηαξακάλεο Φξήζηνο –          »             » 

7. Φαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο-  »             » 

8. Κπιίκνο Νηθόιανο –               »             » 

9. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-        »             » 

10. Παπάο Παλαγηώηεο-                »             » 

11. (Μόξαιε)- Αλησλάθε Φξπζάλζε-»       » 

12. Γηαλλέινπ Πνιύκληα –            »             » 

13. Σηαθπιάο Ισάλλεο-                 »             » 

14. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο –  »             » 

15. Σαξάληνο Κσλζηαληίλνο –       »             » 

16. Αηδαλόο Παλαγηώηεο –            »              »  

17. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –           »              » 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Φαλόο Γεώξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ Σηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σαο γλσξίδσ όηη  αύξην εκέξα Πέκπηε 17/2/2011 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζθεςε 

ηνπ Πξσζππνπξγνύ ηεο Φώξαο Γεώξγηνπ Α. Παπαλδξένπ ζηε Σακνζξάθε. 

Η επίζθεςε ηνπ  Πξσζππνπξγνύ απνηειεί κεγάιε ηηκή γηα ην λεζί καο θαζώο 

απνδεηθλύεη ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο  γηα ην αθξηηηθό λεζί καο. 

Πξνηείλσ ηελ αλαθήξπμε ηνπ Πξσζππνπξγνύ Παπαλδξένπ Α. Γεώξγηνπ σο επίηηκνπ 

δεκόηε ηεο Σακνζξάθεο θαη ζαο θαιώ λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά. 

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη θαηόπηλ 

δηαινγηθήο ζπδήηεζεο, 

      Αποθαζίζει Ομόθωνα 

 



Αλαθεξύζζεη ηνλ Πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο Παπαλδξένπ Α. Γεώξγην επίηηκν 

δεκόηε ηεο Σακνζξάθεο σο έλδεημε ηηκήο θαη επγλσκνζύλεο γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

γηα ην λεζί καο όπσο απνδεηθλύεη  ην γεγνλόο ηεο επίζθεςήο ηνπ. 

Γηεξκελεύνληαο ηα αηζζήκαηα ησλ Σακνζξαθηηώλ εθθξάδνπκε ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο 

καο γηα ηελ κεγάιε ηηκή πνπ καο έθαλε, εθθξάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο γηα 

ην αθξηηηθό λεζί καο. 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ            Τα Μέιε           Ο Γξακκαηέαο 

       Σθαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                             (Υπνγξαθέο) 

 

    

 Ο Γήκαξρνο                   Αθξηβέο Απόζπαζκα 

          Φαλόο Γεώξγηνο                  Ο Γήκαξρνο 

 

 

         Φαλόο Γεώξγηνο  

 


