
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 1ο  «Περί έγκρισης τροποποίησης της µελέτης του έργου 
¨Μετεγκατάσταση Δηµοτικού σφαγείου για περιβαλλοντικούς λόγους¨ και 
συµπληρωµατικής µελέτης»
Αριθµ. Απόφαση: 79
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »      
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     (Στο 3ο θέµα αποχώρησε η κα. 
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »     Γιαννέλου Πολύµνια)
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
11. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
12. Σαράντος Κωνσταντίνος –     »        »
13. Ατζανός Παναγιώτης-            »        »
14. Παπάς Παναγιώτης-                »       »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Η κατασκευή του έργου ¨Μετεγκατάσταση Δηµοτικού Σφαγείου Σαµοθράκης για 
περιβαλλοντικούς λόγους¨ αποφασίσθηκε µε την 1/2008  απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου Σαµοθράκης και γι΄αυτό συντάχθηκε η υπ΄αριθµ. 21/2008 τεχνική 
µελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισµού δαπάνης 1.015.000,00  € µαζί µε τον Φ.Π.Α. 
Στην συνέχεια κατόπιν δηµοπράτησης του έργου ανάδοχος του έργου κρίθηκε η 
ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  µε την οποία υπεγράφη σύµβαση ποσού 
852.075,19 € µε ηµεροµηνία περαίωσης σύµβασης την 7/9/2008.
Στην συνέχεια δόθηκαν οι εξής παρατάσεις περαίωσης 12/2/2009, 13/7/2009 και 
28/6/2009.



Ο 1ος  ΑΠΕ  έκλεισε  στο ποσό των 852.075,19  € εκ των οποίων το ποσό των 
5.105,09 € για αναθεωρήσεις και το ποσό των 98.026,35 € για Φ.Π.Α. 13% και 
εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 50/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
O 2ος  ΑΠΕ  έκλεισε  στο ποσό των 852.075,19  € εκ των οποίων το ποσό των 
5.105,09 € για αναθεωρήσεις και το ποσό των 98.026,35 € για Φ.Π.Α. 13% και ο 
οποίος εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 24/2010 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου ήταν εξασφαλισµένη ως εξής:
Ποσό 380.192.07 € από ΘΗΣΕΑ, ποσό 455.000,00 € από χρηµατοδότηση του 
Υπουργείου Γεωργίας, και το υπόλοιπο ποσό από ιδίους πόρους.
Στην συνέχεια από την ΤΥΔΚ Ν. Έβρου κατατέθηκε προς το Νοµαρχιακό Συµβούλιο 
Δηµοσίων Έργων το οποίο και ενέκρινε µε τη αρίθµ. 118/28-7-2010 απόφασή του η 
τροποποίηση της µελέτης του έργου προκειµένου να εγκριθεί και ο 3ος ΑΠΕ 
σύµφωνα µε τα οποία ο προϋπολογισµός του έργου διαµορφώνεται ως εξής:
Η τροποποιηµένη µελέτη και ο 3ος ΑΠΕ του έργου φτάνει στο ποσό των 
1.503.330,42  € εκ των οποίων το ποσό των 5.105,09 € για αναθεωρήσεις και το ποσό 
των 172.945,52 € για Φ.Π.Α.13%. 
Το Δηµοτικό Συµβούλιο µε την αρίθµ. 151/2010 απόφασή του µε πλειοψηφία δεν 
ενέκρινε την τροποποίηση της µελέτης του έργου ¨Μετεγκατάσταση Δηµοτικού 
Σφαγείου Σαµοθράκης για περιβαλλοντικούς λόγους¨ και τον 3ο ΑΠΕ συνολικού 
ποσού 1.503.330,42 € µε Φ.Π.Α.

Στην συνέχεια συντάχθηκε ο 3ος  ΑΠΕ µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
έργου, ο οποίος έκλεισε  στο ποσό των 872.398,00  € εκ των οποίων το ποσό των 
20.555,81 € για αναθεωρήσεις και το ποσό των 102.898,44 € για Φ.Π.Α. 13%, 15% 
και 16% και ο οποίος εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 162/2010 απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου.
Κατόπιν διαπίστωσης ότι ενώ η συµβατική υποχρέωση του αναδόχου έχει τελειώσει, 
τα σφαγεία δεν µπορούν να λειτουργήσουν καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για 
λήψη άδειας λειτουργίας σας καλώ να επανεξετάσουµε την έγκριση τροποποίησης 
της µελέτης του έργου ¨¨Μετεγκατάσταση Δηµοτικού Σφαγείου Σαµοθράκης για 
περιβαλλοντικούς λόγους¨.
Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του και κατόπιν διαλογικής 
Συζήτησης,

Αποφασίζει  Οµόφωνα

Εγκρίνει την σύνταξη τροποποιηµένης µελέτης του έργου ¨Μετεγκατάσταση 
Δηµοτικού Σφαγείου Σαµοθράκης για περιβαλλοντικούς λόγους¨ από τις αρµόδιες 
τεχνικές υπηρεσίες προκειµένου να συµπεριληφθούν οι απαιτούµενες εργασίες στο 
έργο που θα επιτρέψουν την λήψη άδειας λειτουργίας του σφαγείου, βάση της οποίας 
θα συναφθεί συµπληρωµατική σύµβαση του έργου Μετεγκατάσταση Δηµοτικού 
Σφαγείου Σαµοθράκης για περιβαλλοντικούς λόγους¨  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 57 παρ. 1 του Ν.3669/2008. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας



      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές) 

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
        Χανός Γεώργιος                           Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 2ο  «Συζήτηση για θέµατα τουρισµού και θαλάσσιας συγκοινωνίας»
Αριθµ. Απόφαση: 80
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     (Στο 3ο θέµα αποχώρησε η κα.
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »       Γιαννέλο Πολύµνια)
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
11. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
12. Σαράντος Κωνσταντίνος –     »        »
13. Ατζανός Παναγιώτης-            »        »
14. Παπάς Παναγιώτης-                »       »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Το λόγο πήρε ο Δήµαρχος ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής:
Όσον αφορά τα θέµατα τουρισµού προτείνω καταρχήν να οριστεί επιτροπή 
τουρισµού στην οποία θα συµµετέχουν δηµοτικοί σύµβουλοι, φορείς και ιδιώτες µε 
αρµοδιότητες και ουσιαστικό ρόλο στα θέµατα τουρισµού.



Όσον αφορά την θαλάσσια συγκοινωνία όπως όλοι γνωρίζουµε αυτή τη στιγµή το 
νησί εξυπηρετείται από την επιδοτούµενη γραµµή τεσσάρων δροµολογίων +  δύο 
υποχρεωτικών µη επιδοτούµενων, Αλεξανδρούπολη-Σαµοθράκη- Αλεξανδρούπολη. 
Η θαλάσσια συγκοινωνία θα βελτιώνονταν  αν  υπήρχαν διαθέσιµα 2 πλοία και 1 
ταχύπλοο γεγονός που δεν υφίσταται.
Εποµένως το µόνο που µπορούµε να κάνουµε στη παρούσα φάση είναι να έχουµε 
συνεργασία µε τον πλοιοκτήτη του ΣΑΟΣ που πραγµατοποιεί την επιδοτούµενη 
γραµµή για βελτίωση των δροµολογίων της υπάρχουσας γραµµής και να 
διεκδικήσουµε από τα Υπουργείο Αιγαίου και το Υπουργείο Ναυτιλίας σύνδεση µε 
Μυτιλήνη και Λαύριο είτε µε επέκταση της γραµµής Λαύριο- Αι Στράτη- Ψαρά – 
Λήµνος Σαµοθράκη- Καβάλα ή µε οποιαδήποτε γραµµή της Λήµνου.
Επίσης µε το Δήµο Αλεξανδρούπολης συζητάµε στα πλαίσια διαδηµοτικής 
συνεργασίας την δυνατότητα αγοράς πλοίου και µε τον κ. Μανούση πλοιοκτήτη της 
εταιρείας ΣΑΟΣ την επισκευή και δροµολόγηση ενός ακόµη πλοίου ιδιοκτησίας του.
Στην συνέχεια κάλεσε τους συµβούλους να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δηµάρχου και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης όπου εκφράστηκαν οι απόψεις των συµβούλων, 

Αποφάσισε Οµόφωνα

Α. Την συνέχεια της διαβούλευσης για τα θέµατα τουρισµού σε επόµενο θέµα της 
παρούσας συνεδρίασης.
Β. Εξουσιοδοτείται ο Δήµαρχος κ. Χάνος Γεώργιος να συντάξει υπόµνηµα προς 
τα αρµόδια Υπουργεία  µε τα παρακάτω  αιτήµατα:
      1)  Για την βελτίωση των  όρων της σύµβασης για την επιδοτούµενη γραµµή 
           Αλεξανδρούπολη- Σαµοθράκη- Αλεξανδρούπολη ως εξής:
            α ) µείωση του κόστους του εισιτηρίου 
            β)  να προστεθεί ένα επιπλέον υποχρεωτικό δροµολόγιο µη 
            επιδοτούµενο στην γραµµή (από 4 επιδοτούµενα + 2 να γίνουν  4 
            επιδοτούµενα + 3)      
            γ) Τα δύο από τα επιδοτούµενα δροµολόγια να γίνονται  Σαββατοκύριακο 
            και να µην  είναι επιδοτούµενα  αντίστοιχα δροµολόγια µέσα στην 
            εβδοµάδα

             2)  Για την διεκδίκηση σύνδεσης µε Λήµνο είτε µε επέκταση της γραµµής 
                  Λαύριο- Αι Στράτη- Ψαρά – Λήµνος Σαµοθράκη- Καβάλα ή µε 
                  οποιαδήποτε γραµµή της Λήµνου

3)  Για την διεκδίκηση επέκτασης της γραµµής Μυτιλήνη- Σαµοθράκη –
      Αλεξανδρούπολη

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές) 

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
        Χανός Γεώργιος                           Ο Δήµαρχος



     Χανός Γεώργιος 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 3ο  «Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισµού»
Αριθµ. Απόφαση: 81
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Γιαννέλου Πολύµνια-         »     » 
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »      η οποία αποχώρησε στο 3ο θέµα
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –     »        »



12. Ατζανός Παναγιώτης-            »        »
13. Παπάς Παναγιώτης-                »       »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήµαρχος και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 3ο θέµα:
Επειδή όπως γνωρίζεται ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους παραγωγικούς τοµείς 
του Δήµου µας,  προτείνω την σύσταση Επιτροπής Τουρισµού σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, προκειµένου να αναλάβει  την 
επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης 
και προβολής του Δήµου και κάλεσε τους συµβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης όπου ακούστηκαν οι απόψεις των συµβούλων,

      

Αποφασίζει

Α. Με πλειοψηφία την συγκρότηση εξαµελούς (6) επιτροπής τουρισµού µε την 
παρακάτω σύνθεση:

1. Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο Δήµαρχος
2. Δύο  (2) δηµοτικοί σύµβουλοι, εκ των οποίων ο ένας θα είναι υποχρεωτικά 
από την µειοψηφία.

3. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελµατικών Σαµοθράκης
4.   Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενοικιαζοµένων δωµατίων Θέρµων
5. Η Πρόεδρος του Συνεταιρισµού Γυναικών Σαµοθράκης ¨ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ¨ 

Β.  Στην συνέχεια ορίστηκαν ως µέλη της Επιτροπής Τουρισµού οι παρακάτω:
1.  Πρόεδρος της επιτροπής  ορίζεται ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος
2.  Τακτικό µέλος  ο δηµοτικός σύµβουλος  από την  πλειοψηφία κ. Κεχαγιόγλου 
Στυλιανός µε αναπληρωµατικό τον δηµοτικό σύµβουλο από την πλειοψηφία κ. 
Σκαρλατίδη Αθανάσιο.
3. Τακτικό µέλος  ο δηµοτικός σύµβουλος από την  παράταξη της µειοψηφίας 
¨Δηµοκρατική Αναγέννηση¨  κ. Λανανδρέας Κωνσταντίνος  µε αναπληρωµατικό 
την δηµοτική σύµβουλο από την  παράταξη της µειοψηφίας ¨Δηµοκρατική 
Αναγέννηση¨  κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη
4. Τακτικό µέλος ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Επαγγελµατικών Σαµοθράκης κ. Γλήνιας Ιωάννης 
5. Τακτικό µέλος ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενοικιαζοµένων δωµατίων Θέρµων κ. 
Βουδούρης Φώτης
6. Τακτικό µέλος η Πρόεδρος του Συνεταιρισµού Γυναικών Σαµοθράκης 
¨ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ¨ κα. Ζολώτα Πελαγία



Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησαν δύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι οι κ.κ. 
Ατζανός Παναγιώτης και Λάζαρης Αλέξανδρος διότι δεν πιστεύουν ότι η εν λόγω 
επιτροπή έχει επί της ουσίας αντικείµενο και αρµοδιότητα και  πρότειναν την 
δηµιουργία Οργανισµού Τουρισµού στον οποίο θα συµµετέχει ο Δήµος 
Σαµοθράκης και ως έσοδο θα διατεθούν τα τέλη 0,50% επί των ακαθαρίστων 
εσόδων των επαγγελµατιών.  

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές) 

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
        Χανός Γεώργιος                           Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 4ο  «Ορισµός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 82
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »      η οποία αποχώρησε στο 3ο θέµα



6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –     »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-            »        »
13. Παπάς Παναγιώτης-                »       »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι µε την αρίθµ. 13/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
αποφασίστηκε οµόφωνα ο  ορισµός των µελών  του Διοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης ως εξής:
Ορίζει ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της  Κοινωφελούς Δηµοτικής 
Επιχείρησης Δήµου Σαµοθράκης τους παρακάτω:
1) Κεχαγιόγλου Στυλιανός  – Δηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία  ορίζεται ως 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
2) Γιαραµάνης Χρήστος- Δηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία ορίζεται ως 
Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου
3) Παπάς Παναγιώτης– Δηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία ορίζεται ως 
Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου.
4) Γλήνιας Πέτρος – Δηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία ορίζεται ως Μέλος 
του Διοικητικού Συµβουλίου
5) Αντωνάκη- Μόραλη Χρυσάνθη- Δηµοτική Σύµβουλος από την µειοψηφία ορίζεται 
ως Μέλος του Διοικητικού
6) Πετροπούλου – Χατζηγιαννακούδη Βασιλική- Εκπρόσωπος Κοινωνικού, Φορέα,-
Δικτύο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  ¨Οι Πέντε Μάρτυρες¨  ορίζεται ως Μέλος του 
Διοικητικού Συµβουλίου
7) Ταµπάκη Καλλιόπη – Δηµότισσα, Εκπαιδευτικός ορίζεται ως Μέλος του 
Διοικητικού Συµβουλίου 
8) Φωτεινού Φωτεινός– Δηµότης- Πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελµατιών Σαµοθράκης 
και Λογιστής, ο οποίος προτάθηκε  από την εκπρόσωπο της παράταξη της µειοψηφίας 
¨Αναγέννηση της Σαµοθράκης¨, κα. Αντωνάκη- Μόραλη Χρυσάνθη, ορίζεται ως 
Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου
9) Χαρανά Χρυσούλα – Δηµότισσα, Ελεύθερη Επαγγελµατίας ορίζεται ως Μέλος του 
Διοικητικού Συµβουλίου
Στην προαναφερόµενη απόφαση εκ παραδροµής δεν ορίστηκε ο Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. και σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 το καταστατικό της «Κοινωφελούς 
Δηµοτικής Επιχείρησης Δήµου Σαµοθράκης» (αρίθµ. απόφαση 3398/31-7-2009 του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης 



ΦΕΚ1688/17-8-2009 τεύχος Β΄), την αρίθµ. 13/2011 απόφασή του  και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,
     

Αποφασίζει Οµόφωνα

Ορίζει από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της  Κοινωφελούς Δηµοτικής 
Επιχείρησης Δήµου Σαµοθράκης που ορίστηκαν µε την αρίθµ. 13/2011 απόφαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης  ως Αντιπρόεδρο την Ταµπάκη Καλλιόπη – 
Δηµότισσα, Εκπαιδευτικός.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                                        (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 5ο  «Έγκριση προϋπολογισµού της Κοινωφελούς Δηµοτικής 
Επιχείρησης Σαµοθράκης για το οικ. έτος 2011»
Αριθµ. Απόφαση: 83



 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Γιαννέλου Πολύµνια-         »      »
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »     η οποία αποχώρησε στο 3ο θέµα
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –     »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-            »        »
13. Παπάς Παναγιώτης-               »        »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) οι αποφάσεις 
του Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης που αφορούν 
την ψήφιση του προϋπολογισµού της επιχείρησης εγκρίνονται από το Δηµοτικό 
Συµβούλιο.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά µε την αριθµ. 13/2011 
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης 
Δήµου Σαµοθράκης που αφορά την έγκριση του προϋπολογισµού της ΚΔΕΑΣ οικ. 
έτους 2011.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, τις διατάξεις του 
άρθρου 256 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την αριθµ. 13/2011 απόφαση του 
Διοικητικού Συµβουλίου της ΚΔΕΑΣ και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την αριθµ. 13/2011 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς 
Δηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σαµοθράκης που αφορά την έγκριση του 
προϋπολογισµού της για το οικ. έτος 2011 όπως επισυνάπτεται της παρούσας 
απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά 
εµφανίζει:
ΕΣΟΔΑ
Τακτικά έσοδα :………………………………………………….…..140.850,35 €
Έκτακτα έσοδα :……………………………………………………..521.647,53 €
Χρηµατικό υπόλοιπο:…………………………………………………78.704,01 €
Σύνολο εσόδων…………………………………………….…..….…741.201,89 €
ΕΞΟΔΑ



Έξοδα………………………………………………………………....740.242,45 €
Αποθεµατικό………………………………………………………………959,44 €
Σύνολο εξόδων……………………………………………….………741.201,89 €
Από την δηµοτική σύµβουλο της µειοψηφίας κα. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη  
διατυπώθηκαν οι εξής παρατηρήσεις:

• Ο προϋπολογισµός της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης δεν είναι 
αναπτυξιακός

• Ορισµένες ανάγκες της επιχείρησης καλύπτονται µε προσωπικό του Δήµου 
όπως η  λειτουργία του λαογραφικού µουσείου, η δηµοτική βιβλιοθήκη, το 
εργαστήριο κεραµικής.

• Το βοθροφόρο όχηµα που ανήκει στον Δήµο Σαµοθράκης, κινείται από την 
Κοινωφελή Επιχείρηση και θα πρέπει να επιστρέψει στον Δήµο.

• Όσον αφορά την υλοποίηση κοινωνικών προγραµµάτων είναι πραγµατικά 
κερδοφόρα για την επιχείρηση ενώ τα λεωφορεία βάζουν µέσα την 
επιχείρηση, επίσης τα έσοδα από την λειτουργία του εργαστηρίου κεραµικής 
είναι πολύ λίγα ενώ το προσωπικό του εργαστηρίου πληρώνεται από τον Δήµο 
Σαµοθράκης.

• Προτείνει την προµήθεια λεωφορείου της Κοινωφελούς Δηµοτικής 
Επιχείρησης από τον Ο.Δ.Υ. ή άλλο Δήµο προκειµένου να ταξινοµηθεί µε 
πινακίδες δηµοσίας χρήσεως. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 



Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 6ο  «Έγκριση διετούς προγράµµατος δράσης της Κοινωφελούς 
Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης ετών 2011- 2012»
Αριθµ. Απόφαση: 84
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Γιαννέλου Πολύµνια –       »      »
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »      η οποία αποχώρησε στο 3ο θέµα
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –     »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-            »        »
13. Παπάς Παναγιώτης-               »        »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε την παρ 1 άρθρο 259 Ν. 3463/06, η κοινωφελής επιχείρηση είναι 
δυνατόν να χρηµατοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις  δραστηριότητες και τις 
παρεχόµενες από αυτήν  υπηρεσίες, µετά από σχετική απόφαση του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη  πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την  
επιχείρηση διετούς προγράµµατος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε 
αναφέρονται οι  δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονοµική δαπάνη αυτών και η 
ενδεχόµενη χρηµατοδότησή  τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους 
πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι  άσκησής της.
Τα στοιχεία του διετούς προγράµµατος δράσης, καθώς και εκείνα που συναφώς 
προκρίνουν ο Ο.Τ.Α.  και η κοινωφελής επιχείρηση, µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε 
τα δικαιώµατα και οι  υποχρεώσεις των µερών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση 
παραβάσεως συµφωνηθέντων όρων,  αποτελούν το περιεχόµενο συµβάσεως, η οποία 
συνάπτεται µεταξύ τους. 
Για τη χρηµατοδότηση ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα  Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, 
ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί από  την 
επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραµµα 



δράσης, ούτε  να αποτελέσει αντικείµενο χρηµατοδότησης προς άλλη επιχείρηση 
Ο.Τ.Α.. (παρ 2 άρθρο 259 Ν. 3463/06)
Απαραίτητη είναι επίσης η σύναψη σύµβασης  µεταξύ του χρηµατοδοτούντος ΟΤΑ 
και της επιχείρησης, στην οποία  περιλαµβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο, καθώς και εκείνα που συναφώς κρίνουν ως απαιτούµενα οι 
ως άνω συµβαλλόµενοι,  µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις των µερών, αλλά και οι ρήτρες σε περίπτωση παράβασης των 
συµφωνηµένων όρων. Η σύµβαση αυτή έχει ειδικό και αποκλειστικό χαρακτήρα, δεν 
συγχέεται δε καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε τις προγραµµατικές συµβάσεις του άρθρου 
225. (Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007)
Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται µε την παροχή υπηρεσιών, είναι  
δυνατή, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης 
αποζηµίωσης από τους αποδέκτες αυτών  για κάλυψη µέρους του κόστους των 
προσφερόµενων  υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούµενη 
έγκριση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την  απόλυτη 
πλειοψηφία του  συνόλου των µελών του. (παρ 3 Άρθρο 259 Ν. 3463/06)
Tα έσοδα που προέρχονται  από τις προαναφερόµενες πηγές  ή  άλλες, που 
συνδέονται  συµπληρωµατικά µε τoυς κύριους σκοπούς της επιχείρησης (όπως πχ η 
λειτουργία λαογραφικού µουσείου, υδροθεραπευτηρίου, δηµοτικής συγκοινωνίας),  
δεν  αλλοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρησης. Οι πόροι αυτοί 
διατίθενται από την  επιχείρηση αποκλειστικά για την  ικανοποίηση-χρηµατοδότηση  
των καταστατικών της σκοπών. (Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007)
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
που εκδίδεται  ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., µπορεί να προσδιορίζονται τα 
βασικά στοιχεία που  περιέχει το πρόγραµµα δράσης του άρθρου 259 του ΔΚΚ, ο 
τρόπος καθορισµού του ύψους της  χρηµατοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής 
του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την  εφαρµογή των  διατάξεων του άρθρου 
αυτού (άρθρο 259 του Ν. 3463/06). Κατά εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης 
εκδόθηκε η Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 
τεύχος Β’) «Περιεχόµενο διετούς προγράµµατος δράσης κοινωφελούς δηµοτικής ή 
κοινοτικής επιχείρησης»
Η Κοινωφελείς Δηµοτική Επιχείρηση µε την επωνυµία «Κοινωφελής Δηµοτική 
Επιχείρηση Σαµοθράκης», µε την αρίθ. 12/2011  απόφασή της ενέκρινε το διετές 
πρόγραµµα δράσης ετών 2011- 2012 σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του  
- την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 
τεύχος Β’), µε την οποία προσδιορίστηκε το  περιεχόµενο διετούς 
προγράµµατος δράσης κοινωφελούς δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης, 

- την παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06
- την Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007
- το πρόγραµµα δράσης της επιχείρησης 
- την απόφαση 12/2011 του Δ.Σ. της επιχείρησης µε την οποία εγκρίθηκε το 
πρόγραµµα δράσης της επιχείρησης έτους 2011- 2012

Έπειτα από διαλογική συζήτηση 



Αποφασίζει Οµόφωνα

1. Την έγκριση της χρηµατοδότησης της Δηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία 
«Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση Σαµοθράκης», σύµφωνα µε το διετές πρόγραµµα 
δράσης για την περίοδο 2011- 2012 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
παρούσας απόφασης. 
Από την δηµοτική σύµβουλο της µειοψηφίας κα. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη  
διατυπώθηκε η παρατήρηση ότι δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των αναφερόµενων στο 
άρθρο 6 ¨ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨ ήτοι:
¨Σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των εσόδων  από τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης από τρίτους (ή είσπραξής τους νωρίτερα από τον παραπάνω υπολογισµό), 
είναι δυνατή η µετατροπή του  ισοζυγίου των ανωτέρω, ανάλογα µε τις ανάγκες 
χρηµατοδοτικού  προγράµµατος, ώστε σε καµία περίπτωση να µην µένει εκτεθειµένη µε 
έλλειµµα η επιχείρηση. Δηλ. σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής της 
επιχορήγησης από τη διαχειριστική αρχή ενός προγράµµατος π.χ. του βοήθεια στο σπίτι, 
είναι δυνατή η συµπλήρωση του υπολειπόµενου  ποσού από τον προϋπολογισµό του 
Δήµου, έως την λήψη της επιχορήγησης. Η τυχόν αναπλήρωση ποσών από τον 
προϋπολογισµό του Δήµου θα καλύπτεται στο χρόνο που επιτευχθούν οι εισπράξεις από 
την επιχείρηση χωρίς τροποποίηση του σχεδίου.¨

2. Εξουσιοδοτεί το Δήµαρχο όπως προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύµβασης οι 
όροι της οποίας είναι οι ακόλουθοι: 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Στη Σαµοθράκη, σήµερα …./…../2011 οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι φορείς:

Αφενός µεν ο Δήµος Σαµοθράκης, ο οποίος εδρεύει στη Χώρα Σαµοθράκης –τ.κ.:
68002, θα καλείται στα επόµενα Δήµος και εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 
Δήµαρχο κ.  Πετρούδα Ιωάννη, 

και αφετέρου δε το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση 
Σαµοθράκης  η οποία εδρεύει στη Χώρα Σαµοθράκης – τ.κ.: 68002, θα καλείται στα 
επόµενα επιχείρηση και εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον πρόεδρο του 
Διοικητικού Συµβουλίου κ. Πετρούδα Ιωάννη

Έχοντας υπόψη:

- την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 
τεύχος Β’), µε την οποία προσδιορίστηκε το  περιεχόµενο διετούς 
προγράµµατος δράσης κοινωφελούς δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης, 

- την παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06
- το πρόγραµµα δράσης της επιχείρησης, όπως ψηφίστηκε µε την αριθ. 12/2011 
απόφαση της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης 



- την  αρίθµ.84/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για τη 
χρηµατοδότηση της επιχείρησης µε βάση το σχέδιο δράσης 

- την Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007

ΆΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Περιγραφή και ανάλυση αντικειµένου σύµβασης 
- Σκοπός της σύµβασης - στόχος
- Δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
- Κατανοµή δράσεων µέσα στην διετή περίοδο -  διάρκεια σύµβασης 
- Προϋπολογισµός - Κοστολόγηση των  δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε 
ετήσια βάση 

- Υπολογισµός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζηµιώσεις για  παροχή υπηρεσιών, 
επιχορηγήσεις κλπ).

- Ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον δήµο ή την κοινότητα για 
την διετή περίοδο.

- Διετές ταµιακό πρόγραµµα - Πρόβλεψη της  διαδικασίας εκτέλεσης του 
προγράµµατος χρηµατοδότησης

- Πόροι – τρόπος χρηµατοδότησης
- Όργανα παρακολούθησης του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της 
σύµβασης 

- Ρήτρες 
- Αναθεώρηση προγράµµατος δράσης 
- Επίλυση διαφορών
- Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η υλοποίηση του διετούς προγράµµατος 

δράσης της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης το οποίο 
περιλαµβάνει τις ενέργειες και δραστηριότητες όπως αυτές εµφανίζονται στο άρθρο 1 
¨Περιγραφή και Ανάλυση των Δραστηριοτήτων¨ του προγράµµατος δράσης της 
επιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός της σύµβασης είναι η χρηµατοδότηση του διετούς προγράµµατος δράσης 
της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

1.Ο Δήµος αναλαµβάνει τα εξής:                 



α) Να εποπτεύει και να επιτηρεί τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών προς τους 
τελικούς αποδέκτες 
β) Να προσφέρει την αναγκαία υποδοµή και την απαραίτητη διοικητική, 
επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη η οποία συνίσταται στα εξής: 
γ) Να καταβάλλει στην επιχείρηση χωρίς καθυστερήσεις τις χρηµατοδοτήσεις του 
προγράµµατος δράσης, κατά τα προβλεπόµενα σε αυτό.

2.Η επιχείρηση αναλαµβάνει :
Διαθέτει το  προσωπικό της το οποίο θα απασχολείται για τις ανάγκες της σύµβασης 
ή τυχόν απαιτούµενων εξωτερικών συνεργατών. 
Έχει την  πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης και σύµφωνα µε 
τα  οριζόµενα στο σχέδιο δράσης. 

ΑΡΘΡΟ  5
Κατανοµή δράσεων µέσα στην διετή περίοδο – διάρκεια σύµβασης 

Η κατανοµή των δράσεων µέσα στη διετή παράδοση θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 2 ¨Κατανοµή Δράσεων  µέσα στη Διετή Περίοδο – Διάρκεια 
Προγράµµατος¨ του εγκεκριµένου προγράµµατος δράσης. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε 

ετήσια βάση
Ο προϋπολογισµός κατά Δράση και ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος 
της παρούσας Σύµβασης ανέρχεται σε ποσό 194.630,68 €.
 Η ανάλυση του προϋπολογισµού πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 4 
¨Κοστολόγηση ανά Δραστηριότητα σε Ετήσια Βάση¨ του προγράµµατος δράσης. 

ΑΡΘΡΟ 7
Υπολογισµός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζηµιώσεις για  παροχή υπηρεσιών, 
επιχορηγήσεις κλπ).

Το σύνολο των εσόδων της επιχείρησης ακολουθεί την ανάλυση του άρθρου 4 του 
προγράµµατος δράσης. 

ΑΡΘΡΟ 8
Ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον Δήµο Σαµοθράκης για την 

διετή περίοδο- ταµειακό πρόγραµµα
Το ύψος της χρηµατοδότησης του Δήµου προς την  επιχείρηση για ολόκληρη τη 
διάρκεια του προγράµµατος δράσης καθορίζεται από τη διαφορά µεταξύ των 
συνολικών  δαπανών  µείον τα έσοδα από τις επιµέρους δραστηριότητες όπως 
αναλυτικά εκτίθενται στο άρθρο 5 ¨Χρηµατοδότηση Προγράµµατος Διετούς Δράση 
από το Δήµο Σαµοθράκης¨ του προγράµµατος δράσης. 



ΆΡΘΡΟ 9
ΠΟΡΟΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Οι πόροι χρηµατοδότησής του Προγράµµατος θα προέρχονται από τον 
Προϋπολογισµό του Δήµου Σαµοθράκης και από τα έσοδα των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

• Ο Δήµος έχει εντάξει στον προϋπολογισµό του, του έτους 2011 το 
ποσό 120.000,00  € σε αυτοτελή κωδικό αριθµό για τη χρηµατοδότηση 
της υλοποίησης της παρούσας 

2. Ανάλογες προβλέψεις θα γίνουν και για το επόµενο έτος, στους αντίστοιχους 
προϋπολογισµούς. 

3. Η καταβολή της χρηµατοδότησης από το Δήµο γίνεται µε την Πιστοποίηση 
Προόδου του Προγράµµατος και την έκδοση σχετικού νόµιµου παραστατικού 
από την  επιχείρηση, ξεχωριστά για κάθε είδος δραστηριότητας όπως αυτές 
οριοθετούνται στο άρθρο 1 του προγράµµατος δράσης. 

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Όργανα παρακολούθησης του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της 
σύµβασης 
Την παρακολούθηση του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της σύµβασης 
µεταξύ του Δήµου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που 
αποτελείται από τους εξής:
1. Τον  Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο, ως εκπρόσωπο του Δήµου Σαµοθράκης και 
πρόεδρο της επιτροπής 
2. Τον  Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης κ. Κεχαγιόγλου 
Στυλιανό ως εκπρόσωπο της Δηµοτικής Επιχείρησης 
3. Τον Δηµοτικό Σύµβουλο από την µειοψηφία κ. Ατζανό Παναγιώτη 
Οι αρµοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:
α. Παρακολουθεί το πρόγραµµα παροχής των υπηρεσιών  και συντονίζει το 
διατιθέµενο προσωπικό.
β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραµµα.
γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των  υποχρεώσεων  των  συµβαλλοµένων  µερών και 
συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύµβασης.
δ. Επιλαµβάνεται τυχόν προβληµάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την 
υλοποίηση της σύµβασης. Σε περίπτωση που δεν  µπορεί να δώσει λύσεις απευθύνεται 
στο Δηµοτικό Συµβούλιο.
ε. Προσδιορίζει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των  αντικειµένων της 
προγραµµατικής σύµβασης, µεριµνά για την  τήρηση των όρων υλοποίησής της και 
παρεµβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την  εφαρµογή της, 
διατηρώντας το δικαίωµα της εµπεριστατωµένης ερµηνείας και αποσαφήνισης των 
όρων της προγραµµατικής σύµβασης. 
3. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει µετά από πρόσκληση του Προέδρου είτε κατόπιν 
αιτήσεως ενός τουλάχιστον εκ των υπολοίπων µελών της. 
Ο Δήµος Σαµοθράκης εντέλλεται να διαθέσει έναν  υπάλληλό του για τη 
γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής, στον οποίο αναθέτει την τήρηση των 



πρακτικών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 
µελών της και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στα συµβαλλόµενα µέρη. Στην πρώτη 
συνεδρίασή της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέµατα που αφορούν  στη 
λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 12
ΡΗΤΡΕΣ

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν  να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας 
σύµβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, που 
θεωρούνται όλοι σηµαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών από τα συµβαλλόµενα µέρη, δίδει το δικαίωµα 
στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά.
Ειδικότερα σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης µπορεί να 
επιβάλλονται µε αποφάσεις του οργάνου παρακολούθησης εφαρµογής των όρων της 
σύµβασης σε βάρος του συµβαλλόµενου που έκανε τις παραβάσεις οι εξής ρήτρες:
α. Σύσταση εφαρµογής των όρων.
β. Αποζηµίωση για την ζηµία που έχει επέλθει από την µη εφαρµογή των όρων.

ΑΡΘΡΟ 13
Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας των συµβαλλοµένων φορέων  κατά την εφαρµογή της 
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, αυτή επιλύεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων που δεν δύναται να 
διευθετηθεί από την Κοινή Επιτροπή, θα λύεται µε διαιτησία σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Τα συµβαλλόµενα µέρη 
συµφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο Προϊστάµενος του 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. 

ΑΡΘΡΟ 14
Αναθεώρηση προγράµµατος δράσης

Το πρόγραµµα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός της 
διετίας αυξοµειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόµενη 
υπηρεσία, που δεν  οδηγούν  σε αύξηση της συνολικής χρηµατοδότησης από τον Δήµο 
Σαµοθράκης. 
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και νέα απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) µήνες 
από τη σχετική προηγούµενη απόφασή του.
Σε κάθε περίπτωση τροποποιείται ανάλογα και η παρούσα σύµβαση. 

ΑΡΘΡΟ 15
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι συµβαλλόµενοι φορείς, για τον καλύτερο συντονισµό των  ενεργειών που 
απαιτούνται για την  άρτια υλοποίηση της παρούσας Σύµβασης για τη διοίκηση 
εφαρµογής του Προγράµµατος και για τον έλεγχο της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, µπορούν  να συγκροτήσουν και άλλες κοινές επιτροπές 



από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων φορέων, µε αντίστοιχες αποφάσεις των 
συλλογικών τους οργάνων.

2. Καµία τροποποίηση, προσθήκη ή παράταση της σύµβασης δεν  αναγνωρίζεται 
χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους.

3. Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιονδήποτε 
συµβαλλόµενο ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τη σύµβαση ή η 
καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπονται από οποιονδήποτε 
συµβαλλόµενο, δεν  µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση των συµβαλλοµένων από 
δικαίωµα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους η αναγνώριση δικαιωµάτων σε 
συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη σύµβαση.

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν  οι συµβαλλόµενοι και προς 
απόδειξη αυτών  συντάχθηκε η σύµβαση αυτή, η οποία αφού αναγνώσθηκε, 
υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, δύο (2) για κάθε συµβαλλόµενο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήµο Σαµοθράκης

Ο Δήµαρχος
Χάνος Γεώργιος

Για τη Δηµοτική Κοινωφελή  
Επιχείρηση Σαµοθράκης

Ο Πρόεδρος
Κεχαγιόγλου Στυλιανός

3. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) 
από τον Κ.Α. 00/6715.03 του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. έτος 2011 για 
την κάλυψη χρηµατοδότησης του προγράµµατος δράσης της Κοινωφελής Δηµοτικής 
Επιχείρησης Σαµοθράκης για το έτος 2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

   Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                             Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 7ο  «Έγκριση συµµετοχής του Δήµου Σαµοθράκης στο Σύµφωνο των 
Νήσων (Pact of Islands) και εξουσιοδότηση του Δηµάρχου για υπογραφή του 
συµφώνου»
Αριθµ. Απόφαση: 85
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Γιαννέλου Πολύµνια –       »      »
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »     η οποία αποχώρησε στο 3ο θέµα
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)



8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –     »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-            »        »
13. Παπάς Παναγιώτης-                »       »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι το Σύµφωνο των Νησιών (Pact of Islands) αποτελεί µια εθελοντική 
συµφωνία των  νησιωτικών δηµοτικών και περιφερειακών αρχών της Ευρώπης για 
µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% έως το 2010. Αποτελεί µια 
προέκταση του Συµφώνου των Δηµάρχων και απευθύνεται σε νησιωτικές αρχές και 
περιφέρειες που θέλουν να δηλώσουν έµπρακτα τη δέσµευσή τους για συµβολή στην 
πανευρωπαϊκή προσπάθεια αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής.
Το ξεκίνηµα της εµπλοκής ελληνικών νησιωτικών Δήµων και Περιφερειών στο 
Σύµφωνο των Νησιών σηµατοδότησε η Ευρωπαϊκή Ηµερίδα «Το Σύµφωνο των 
Νησιών και ο ρόλος των νησιωτικών αρχών στον Αειφόρο ενεργειακό σχεδιασµό» 
που διοργάνωσαν το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την 12η 
Μαρτίου στην Ερµούπολη.
 Οι Δήµοι και οι Περιφέρειες που θα συµµετέχουν στο Σύµφωνο των Νησιών θα 
µεταβούν στις Βρυξέλλες στις 12 Απριλίου 2011 για την επίσηµη υπογραφή του 
Συµφώνου σε τιµητική εκδήλωση παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ευρωβουλευτών κ.λπ.
Η συµµετοχή στο Σύµφωνο των Νησιών δεν ενέχει οικονοµική επιβάρυνση.
Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, µέσα από την  συµµετοχή του στο πρόγραµµα ISLE-PACT, 
υποστηρίζει τους Δήµους – µέλη του σε τεχνικό επίπεδο προκειµένου να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύµφωνο και να καθορίσουν  
και να αναπτύξουν Νησιωτικά Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας καθώς και να 
ωριµάσουν ενεργειακά έργα προς χρηµατοδότηση.
Οι νησιωτικοί Δήµοι και Περιφέρειες που συµµετέχουν στο Σύµφωνο των νησιών, το 
οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν την 
ευκαιρία να αποτελέσουν πρωτοπόρους στην Ελλάδα σε θέµατα πράσινης ανάπτυξης 
και να ανταποκριθούν µε επιτυχία στην πρόκληση που αποτελεί για την τοπική 
αυτοδιοίκηση ο Εθνικός στόχος για µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
κατά 20%.
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Α. Την προσχώρηση του Δήµου Σαµοθράκης στο Σύµφωνο των Νησιών (Pact of 
Islands).



Β. Εξουσιοδοτεί τον  Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο για την υπογραφή του Συµφώνου 
Νήσων.
Γ. Η συµµετοχή του Δήµου Σαµοθράκης στο Σύµφωνο των Νησιών (Pact of Islands) 
θα γίνει µε βάση τις παρακάτω δεσµεύσεις:

• Να πετύχουµε ή και να υπερβούµε το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τουλάχιστον 20% µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
στην περιοχή µας έως το 2020.

• Να υποβάλλουµε ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για την περιοχή µας 
το οποίο θα περιλαµβάνει και Απογραφή των Αερίων Εκποµπών, που θα 
περιγράφει πως θα  επιτευχθούν οι στόχοι, εντός ενός έτους από την 
ηµεροµηνία υπογραφής.

• Να υποβάλλουµε µια έκθεση υλοποίησης τουλάχιστον κάθε δεύτερο χρόνο 
µετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης για αξιολόγηση, παρακολούθηση και 
έγκριση. Η πρώτη έκθεση υλοποίησης θα υποβληθεί πριν το τέλος του 
προγράµµατος ISLE- PACT.

• Να διοργανώνουµε Ηµερίδες Ενέργειας, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και άλλους φορείς, ώστε να ενηµερώνονται οι πολίτες για τα άµεσα 
οφέλη και τις ευκαιρίες από την ευφυέστερη χρήση της ενέργειας, την 
εξοικονόµηση και την διείσδυση των Α.Π.Ε..

• Να ενηµερώνουµε τακτικά τα τοπικά Μ.Μ.Ε. για την πρόοδο του Σχεδίου 
Δράσης.

• Να συµµετέχουµε και να συνεισφέρουµε σε εκδηλώσεις που οργανώνουν 
Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί αλλά και ελληνικοί νησιωτικοί Δήµοι για το 
Σύµφωνο των Νήσων και το Σύµφωνο των Δηµάρχων.

• Να ενεργοποιήσουµε πόρους για επενδύσεις για την αειφορική χρήση της 
ενέργειας στην περιοχή µας, στο πλαίσιο του Συµφώνου των Νήσων.

Η  Δηµοτική Σύµβουλος κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη ενέκρινε  την 
παρούσα απόφαση µε την προϋπόθεση ότι δεν προκαλεί οικονοµική επιβάρυνση 
στον προϋπολογισµό του Δήµου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 8ο  «Περί επέκτασης νεκροταφείου οικισµού Καµαριώτισσας»
Αριθµ. Απόφαση: 86



 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Γιαννέλου Πολύµνια –       »      »
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »     η οποία αποχώρησε στο 3ο θέµα
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –     »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-            »        »
13. Παπάς Παναγιώτης-                »       »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Κατόπιν αιτήσεως του εφηµέριου του Ναού της Παναγίας Καµαριώτισσας έχει τεθεί  
το θέµα της επέκτασης του νεκροταφείου οικισµού Καµαριώτισσας και σας καλώ να 
αποφασίσουµε σχετικά.
Το λόγο πήρε ο Δήµαρχος κ. Χάνος Γεώργιος και είπε ότι πράγµατι υπάρχει 
πρόβληµα µε το νεκροταφείο της Καµαριώτισσας και κατόπιν διερεύνησης προκύπτει 
ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες είτε για δωρεάν παραχώρηση είτε για πώληση 
όµορων γηπέδων για το σκοπό αυτό. Προτείνω να γίνει η διερεύνηση από τις 
αρµόδιες τεχνικές υπηρεσία των απαιτούµενων προδιαγραφών  για την επέκταση του 
νεκροταφείου.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Να επανεξετάσει το θέµα κατόπιν διερεύνησης από την τεχνική υπηρεσία του Δήµου 
των  απαιτούµενων προδιαγραφών  για την επέκταση του νεκροταφείου οικισµού 
Καµαριώτισσας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος



                Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 



1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 9ο  «Περί  βραχυχρόνιας µίσθωσης δηµοτικού κάµπινγκ για διεξαγωγή 
µουσικού φεστιβάλ»
Αριθµ. Απόφαση: 87
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Γιαννέλοτ Πολύµνια-         »      »
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »     η οποία αποχώρησε στο 3ο θέµα
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –     »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-            »        »
13. Παπάς Παναγιώτης-                »       »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζεται µε την αρίθµ. 50/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
αποφασίστηκαν οµόφωνα τα παρακάτω:

• Το Δηµοτικό Συµβούλιο εκφράζει το ενδιαφέρον του για την διοργάνωση του 
4ου Φεστιβάλ µε την επωνυµία AURORA FESTIVAL στο δηµοτικό κάµπινγκ 
Σαµοθράκης, επιφυλάσσεται ως προς το θέµα έκδοσης άδειας λειτουργίας του 
κάµπινγκ για το τρέχον έτος.

• Προτείνει την ηµεροµηνία διεξαγωγής µετά τις 25/8/2010.
• Εφόσον προχωρήσουν οι ενέργειες για την άδεια λειτουργίας του κάµπινγκ 
από τον Ε.Ο.Τ. σε επόµενη συνεδρίασή του, το  Δηµοτικό Συµβούλιο θα 
αποφασίσει για την βραχυχρόνια εκµίσθωση του κάµπινγκ και τους επί 
µέρους όρους της εκµίσθωσης και της διεξαγωγής του 4ου Φεστιβάλ µε την 
επωνυµία AURORA FESTIVAL στη Σαµοθράκη.

Σήµερα κα κατόπιν αιτήµατος των διοργανωτών σας καλώ να αποφασίσουµε για 
την έγκριση της βραχυχρόνιας εκµίσθωσης του κάµπινγκ σύµφωνα µε την παρ. 2 
του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τους επί µέρους όρους της 
εκµίσθωσης και της διεξαγωγής του 4ου Φεστιβάλ µε την επωνυµία AURORA 
FESTIVAL στη Σαµοθράκη.



Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης όπου προτάθηκαν οι όροι από τους διοργανωτές και εκφράστηκαν οι 
απόψεις των συµβούλων,

Αποφασίζει

Με πλειοψηφία τον ορισµό επιτροπής για την διερεύνηση και την σύνταξη των 
όρων της σύµβασης βραχυχρόνιας  εκµίσθωσης του δηµοτικού κάµπινγκ για την 
διεξαγωγή  του 4ου Φεστιβάλ µε την επωνυµία AURORA FESTIVAL στη 
Σαµοθράκη από τους παρακάτω:
1. Κεχαγιόγλου Στυλιανός δηµοτικός σύµβουλος 
2. Κυλίµος Νικόλαος δηµοτικός σύµβουλος
3. Γλήνιας Ιωάννης Πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελµατιών Σαµοθράκης 
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Βίτσας 
Αθανάσιος για τους παρακάτω λόγους:
α) Πριν την λήψη οριστικής απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου για την 
διεξαγωγή του φεστιβάλ υπήρξαν δηµοσιεύµατα στο internet  που παρουσιάζουν 
ως τετελεσµένο γεγονός την διοργάνωση, γεγονός  ακυρώνει το Δηµοτικό 
Συµβούλιο ως όργανο λήψης αποφάσεων.
β) Όπως αποδείχθηκε στο παρελθόν από την συµµετοχή του Δήµου σε παρόµοιες 
διοργανώσεις παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ξεκάθαροι όροι στις συµφωνίες µε 
τους διοργανωτές προέκυψαν προβλήµατα και τα όποια αρνητικά χρεώνονται 
πάντα στον Δήµο 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 10ο  «Περί έγκρισης απολογισµών σχολικών µονάδων του Δήµου 
Σαµοθράκης για το οικ. έτος 2010»
Αριθµ. Απόφαση: 88
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Γιαννέλου Πολύµνια –       »      »
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »     η οποία αποχώρησε στο 3ο θέµα
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»       »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
13. Παπάς Παναγιώτης-              »        »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµ. Συµβουλίου έθεσε υπόψη των Συµβούλων τα προβλεπόµενα 
από τον νόµο δικαιολογητικά των Σχολικών Επιτροπών των σχολικών µονάδων Α/
θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης του Δήµου Σαµοθράκης ήτοι α) απόφαση της Σχολικής 
Επιτροπής εις τριπλούν β) αντίγραφο βιβλιαρίου Ταµείου εις διπλούν γ) 
απολογιστικός πίνακας εις τριπλούν προκειµένου το Δηµοτικό Συµβούλιο να προβεί 
στην έγκριση των απολογισµών του οικ. έτους 2010 και κάλεσε το Συµβούλιο ν’ 
αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του και έλαβε υπόψη  τα 
δικαιολογητικά που αφορούν τον απολογισµό του οικ. έτους 2010 των 
προαναφερόµενων σχολικών µονάδων και ύστερα από έλεγχο που έκανε.



Αποφασίζει οµόφωνα

Εγκρίνει τους απολογισµούς των παρακάτω σχολικών επιτροπών για το έτος 2009 οι 
οποίοι από τα δικαιολογητικά τους εµφανίζουν ορθή συγκρότηση και νόµιµη 
υπόσταση όπως παρακάτω:

1. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου-Λυκείου Σαµοθράκης.
Α. ¨Εσοδα                         63.945,03  €
Β.   Έξοδα                         37.994,10  €
Γ.   Υπόλοιπο                    25.950,93  €

2. Σχολική Επιτροπή Δηµ. Σχολείου Καµαριώτισσας
Α. Έσοδα                        49.852,77  €                   
Β.  Έξοδα                        19.054,76  €
Γ.  Υπόλοιπο                   30.798,01  €

3. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Χώρας
Α. Έσοδα                            5.598,77  €                
Β. Έξοδα                             3.337,05  €       
Γ. Υπόλοιπο                        2.261,72 €   

4. Σχολική Επιτροπή Δηµ. Σχολείου Λακκώµατος
Α. Έσοδα                          13.738,85  €
Β.  Έξοδα                            8.466,26  €
Γ.  Υπόλοιπο                       5.272,59  €   

5. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Καµαριώτισσας
Α. Έσοδα                           10.983,64  €
Β. Έξοδα                              5.848,29  €
Γ. Υπόλοιπο                          5.135,35 € 

6. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Λακκώµατος
Α. Έσοδα                           4.047,90  €
Β.  Έξοδα                           3.049,46  €
Γ.  Υπόλοιπο                         998,44  €   

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Σκαρλατίδης Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 11ο  «Συγκρότηση Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήµου Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 89
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Γιαννέλου Πολύµνια-         »      »
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »     η οποία αποχώρησε στο 3ο θέµα
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»       »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
13. Παπάς Παναγιώτης-              »        »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δηµ. Συµβουλίου 
έθεσε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.1566/85 σύµφωνα µε το οποίο σε 
κάθε Δήµο ή Κοινότητα λειτουργεί  Δηµοτική ή Κοινοτική επιτροπή Παιδείας, και 
έλαβε υπόψη το  υπ' 1088/2011 έγγραφο της Α/θµιας εκπαίδευσης Εβρου, και το 



υπ΄αριθµ. Β΄ 3868/2011 έγγραφο της Β/θµιας εκπαίδευσης Έβρου για ορισµό 
εκπροσώπων στη Δηµοτική επιτροπή παιδείας.
Στη συνέχεια κάλεσε τα Μέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου να υποδείξουν τους 
εκπροσώπους τους  που θα ορισθούν ως µέλη στην Δηµοτική επιτροπή Παιδείας
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου του και έλαβε 
υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.1566/85 καθώς και τα σχετικά έγγραφα 
της Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης

Αποφασίζει Οµόφωνα

Συγκροτεί την Δηµοτική Επιτροπή Παιδείας η οποία αποτελείται από τα παρακάτω 
µέλη:
1) Πρόεδρος  ο Δήµαρχος  κ.Χανός Γεώργιος
2) Τακτικό µέλος τον κ. Γιαραµάνη Χρήστο, Δ/ντή του Λυκείου Σαµοθράκης µε 
αναπληρωµατικό µέλος την κα. Βάβουρα Ευαγγελία, Δ/τρια του Γυµνασίου 
Σαµοθράκης 
3) Τακτικό µέλος την   Δ/ντρια κα. Βροντάγια Ευτυχία του Δηµοτικού Σχολείου 
Καµαριώτισσας
4) Τακτικό µέλος τον κ. Σαλαµανή Φώτη  εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων 
5) Τακτικό µέλος τον κ.  Δηµ. Σύµβουλο από την µειοψηφία κ.  Σταφυλά Ιωάννη µε 
αναπληρωµατικό τον Δηµοτικό Σύµβουλο κ. Λαζανδρέα Κωνσταντίνο
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 12ο  «Ορισµός εκπροσώπων του Δήµου Σαµοθράκης στην Επιτροπή 
Διαχείρισης του Άξονα 4 ¨Εφαρµογή της Προσέγγισης Leader¨ του 
προγράµµατος ¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007- 2013  (Π.Α.Α.) της 
Δηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.»
Αριθµ. Απόφαση: 90
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Γιαννέλου Πολύµνια-         »     »
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »     η οποία αποχώρησε στο 3ο θέµα
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»       »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »



13. Παπάς Παναγιώτης-              »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι µε το αρίθµ. πρωτ.: 66/21-3-2011 έγγραφο της αναπτυξιακής 
ανώνυµης εταιρείας Ο.Τ.Α. «Δηµοσυνεταιριστική ¨ΕΒΡΟΣ¨ Α.Ε.¨», µας ζητείται να 
ορίσουµε ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλοςστην Επιτροπή Διαχείρισης του 
Άξονα 4 ¨Εφαρµογή της Προσέγγισης Leader¨ του προγράµµατος ¨Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007- 2013  (Π.Α.Α.) της Δηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 
και σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Ορίζει τακτικό µέλος στην Επιτροπή Διαχείρισης του Άξονα 4 ¨Εφαρµογή της 
Προσέγγισης Leader¨ του προγράµµατος ¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007- 
2013  (Π.Α.Α.) της Δηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο 
και αναπληρωµατικό µέλος τον Δηµοτικό Σύµβουλο κ. Γερονικολάκη Ανέστη.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 13ο  «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος 
¨Καθορισµός σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Δήµου 
Σαµοθράκης για ένταξη στο πρόγραµµα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα σχολικά κτίρια του Υπουργείου 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής¨ »
Αριθµ. Απόφαση: 91
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          



4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Γιαννέλου Πολύµνια –       »      »
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »     η οποία αποχώρησε στο 3ο θέµα
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»       »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
13. Παπάς Παναγιώτης-              »        »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Προκειµένου να γίνει άµεσα διερεύνηση  δυνατότητας ένταξης σχολικών κτιρίων  σε 
πρόγραµµα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα 
σχολικά κτίρια του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προτείνω την 
συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης του θέµατος ¨¨Καθορισµός σχολείων 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης για ένταξη στο 
πρόγραµµα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα 
σχολικά κτίρια του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής¨  και σας καλώ να 
αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα
Την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης του θέµατος ¨¨Καθορισµός σχολείων 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης για ένταξη στο 
πρόγραµµα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα 
σχολικά κτίρια του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής¨  
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/3-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 3-4-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1928/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.



ΘΕΜΑ: 14ο  «¨Καθορισµός σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης για ένταξη στο πρόγραµµα αξιοποίησης ΑΠΕ 
και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα σχολικά κτίρια του 
Υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής¨ »
Αριθµ. Απόφαση: 92
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.   1. Γιαραµάνης Χρήστος  - Δηµ. Σύµβ. 
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      3. Σταφυλάς Ιωάννης -           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Γιαννέλου Πολύµνια-         »      »
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός–    »         »     η οποία αποχώρησε στο 3ο θέµα
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. Βίτσας Αθανάσιος-               »        »
9. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»       »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
13. Παπάς Παναγιώτης-              »        »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Προκειµένου να γίνει άµεσα διερεύνηση  δυνατότητας ένταξης σχολικών κτιρίων  σε 
πρόγραµµα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα 
σχολικά κτίρια του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σας καλώ να 
αποφασίσουµε για τον καθορισµό των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης που επιθυµούµε να ενταχθούν στο εν λόγω 
πρόγραµµα.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο πρόγραµµα αξιοποίησης ΑΠΕ και 
δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα σχολικά κτίρια του Υπουργείου 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τα µεγαλύτερα σχολεία του Δήµου Σαµοθράκης 
τα οποία είναι το Γυµνάσιο- Λύκειο Σαµοθράκης και Δηµοτικό Σχολείο 
Καµαριώτισσας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές)



                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος


