
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17/1-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 1-8-2011 ηµέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5179/1-8-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης συζήτησης ως κατεπειγόντων διαφόρων θεµάτων  σε 
έκτακτη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου»
Αρίθµ. Απόφαση: 208
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. Γερονικολάκης Ανέστης- Δηµ. Σύµβ.
  2.  Ατζανός Παναγιώτης-        »       »       2. Κυλίµος Νικόλαος –           »        »
  3.  Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »       3. Παπάς Παναγιώτης-            »        »
  4.  Βίτσας Αθανάσιος    -         »       »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
  5.  Σταφυλάς Ιωάννης –           »       »          νόµιµα)
  6.  Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »   »
  7.  Γιαραµάνης Χρήστος –       »       »       
  8. Γλήνιας Πέτρος –                 »       »      
  9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –     »       »          
11. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »       
12. Σαράντος Κων/νος –             »        »
13. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-      »        »
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος- »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η 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 ζήτησε από τους συµβούλους να 
αποφασίσουν σχετικά µε την έγκριση συζήτησης µε την διαδικασία του 
κατεπείγοντος των παρακάτω θεµάτων:

1. ¨Προβλήµατα σχετικά µε την διεξαγωγή του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ µε την 
επωνυµία ¨AURORA¨ στη Σαµοθράκη¨ σε έκτακτη συνεδρίαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου.

2. Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την ΔΙΑΜΑΘ Α.Α.Ε, για 
την υλοποίηση του έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την 
έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας διαχείρισης του – 
Υποστηρικτικές ενέργειες του Δήµου Σαµοθράκης



3. Τροποποίηση της αρίθµ. 206/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
¨Περί αποδοχής των όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το 
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων¨ ως προς το  επιτόκιο. 

Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, το γεγονός ότι τα εν λόγω 
θέµατα έχουν κατεπείγον χαρακτήρα και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την συζήτηση µε την διαδικασία του κατεπείγοντος των παρακάτω θεµάτων 
σε έκτακτη συνεδρίαση:

1. Προβλήµατα σχετικά µε την διεξαγωγή του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ µε την 
επωνυµία ¨AURORA¨ στη Σαµοθράκη¨ σε έκτακτη συνεδρίαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου.

2. Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την ΔΙΑΜΑΘ Α.Α.Ε, για 
την υλοποίηση του έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την 
έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας διαχείρισης του – 
Υποστηρικτικές ενέργειες του Δήµου Σαµοθράκης

3. Τροποποίηση της αρίθµ. 206/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
¨Περί αποδοχής των όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το 
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων¨ ως προς το  επιτόκιο. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

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

                 Ο Δήµαρχος
               Χανός Γεώργιος           Ακριβές Απόσπασµα
                     Ο Δήµαρχος

         Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17/1-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 1-8-2011 ηµέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5179/1-8-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 2ο «¨Προβλήµατα σχετικά µε την διεξαγωγή του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ 
µε την επωνυµία ¨AURORA¨ στη Σαµοθράκη¨»
Αρίθµ. Απόφαση: 209
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. Γερονικολάκης Ανέστης- Δηµ. Σύµβ.
  2.  Ατζανός Παναγιώτης-        »       »       2. Κυλίµος Νικόλαος –           »        »
  3.  Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »       3. Παπάς Παναγιώτης-            »        »
  4.  Βίτσας Αθανάσιος    -         »       »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
  5.  Σταφυλάς Ιωάννης –           »       »          νόµιµα)
  6.  Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »   »
  7.  Γιαραµάνης Χρήστος –       »       »       
  8. Γλήνιας Πέτρος –                 »       »      
  9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –     »       »          
11. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »       
12. Σαράντος Κων/νος –             »        »
13. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-      »        »
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος- »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η 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 µε το  κατεπείγον  θέµα της σηµερινής έκτακτης 
συνεδρίασης η συζήτηση του οποίου εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 208/2011 απόφαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου.
Ο Δήµαρχος πήρε το λόγο και εισηγήθηκε ως εξής:



Όπως γνωρίζεται µε την αρίθµ. 50/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου «Περί 
διεξαγωγής 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ µε την επωνυµία ¨AURORA¨ στο Δηµοτικό 
κάµπινγκ Σαµοθράκης» αποφασίστηκε οµόφωνα ότι 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, µε 
προτιµώµενη  ηµεροµηνία διεξαγωγής µετά τις 25/8/2010 και εφόσον προχωρούσαν 
οι ενέργειες για την άδεια λειτουργίας του κάµπινγκ από τον Ε.Ο.Τ., σε επόµενη 
συνεδρίασή του το  Δηµοτικό Συµβούλιο θα αποφάσιζε για την βραχυχρόνια 
εκµίσθωση του κάµπινγκ και τους επί µέρους όρους της εκµίσθωσης και της 
διεξαγωγής του Φεστιβάλ.
Στην συνέχεια µε την αρίθµ. 87/2011 ¨Περί βραχυχρόνιας µίσθωσης δηµοτικού 
κάµπινγκ για διεξαγωγή µουσικού φεστιβάλ¨  αποφασίσαµε 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 

Σήµερα καθώς δεν υπάρχουν πλέον χρονικά περιθώρια για την διοργάνωση της εν 
λόγω εκδήλωσης και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αδειοδότηση λειτουργίας 
ως  κάµπινγκ βρίσκεται σε εξέλιξη σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά προκειµένου 
να διευθετηθούν οι επί µέρους λεπτοµέρειες.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση και έλαβε υπόψη τις 
αρίθµ. 50/2011 και 87/2011 αποφάσεις του, τις διατάξεις τις παρ. 2 του άρθρου 192 
του Ν. 3463/2006, το γεγονός ότι η διοργάνωση του ¨ΑURORA FESTIVAL¨ στη 
Σαµοθράκη αποτελεί καλλιτεχνικό γεγονός µε οικολογικό χαρακτήρα και συµβάλει 
στην διεθνή προβολή του νησιού, την προσέλκυση επισκεπτών και την οικονοµική 
ενίσχυση των επαγγελµατιών του νησιού και κατόπιν διαλογικής συζήτησης όπου 
ακούστηκαν οι προτάσεις των συµβούλων, των διοργανωτών και των επαγγελµατιών,

      Αποφασίζει 
Με πλειοψηφία:
Α. Την βραχυχρόνια µίσθωση του δηµοτικού  χώρου αναψυχής στην περιοχή Πλατιά 
Δήµου Σαµοθράκης στην εταιρεία ¨Φιλιππίδης Θεόδωρος- Διοργάνωση Μουσικών 
Εκδηλώσεων¨ µε νόµιµο εκπρόσωπο τον  Θεόδωρο Φιλιππίδη για το διάστηµα από 
23/8/2011 έως 29/8/2011 µε σκοπό την διοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής 
Μουσικής µε διακριτικό τίτλο ¨Aurora Festival¨, σύµφωνα µε τους όρους που 
επισυνάπτονται της παρούσας απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο για την υπογραφή της εν λόγω 
σύµβασης βραχυχρόνιας µίσθωσης.

Γ. Καθορίζει ως χώρο για την τοποθέτηση της κεντρικής σκηνής τον χώρο εντός του 
δηµοτικού  χώρου αναψυχής (Γ τοµέας) µε τον όρο από τους δηµοτικούς συµβούλους 



κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη και Γιαννέλου Πολύµνια  να διασφαλιστεί η 
οµαλή εγκατάσταση της σκηνής και να µην διαταραχθούν οι κατασκηνωτές. 

Γ. Ορίζει ως µέλη εκτελεστικής επιτροπής για την οµαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, 
την συνυπογραφή και την τήρηση των όρων της σύµβασης βραχυχρόνιας µίσθωσης 
τους:
1. Ατζανός Παναγιώτης – Δηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία ως Πρόεδρος
2. Λαζανδρέας Κων/νος – Δηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία ως Μέλος
3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός- Δηµοτικός Σύµβουλος ως µέλος
4. Γαλατούµος Νικόλαος – Δηµοτικός Σύµβουλος ως Μέλος
4. Γλήνιας Ιωάννης –Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελµατιών Σαµοθράκης ως Μέλος
6. Βογιατζής Ευστράτιος- Μέλος του Συλλόγου Επαγγελµατιών Σαµοθράκης ως 
    Μέλος
7. Φωτεινός Φώτης- Μέλος του Συλλόγου Επαγγελµατιών Σαµοθράκης ως Μέλος

Δ. Εγγράφει ποσό ισόποσο του µισθώµατος στον Κ.Α. 0014 Μισθώµατα δηµοτικών 
χώρων αναψυχής στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. 
έτος 2011 και το οποίο θα καταβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
µισθωτήριου συµβολαίου και θα τακτοποιηθεί στον προϋπολογισµό του Δήµου για το 
οικ. έτος 2011 µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού. 

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησαν τέσσερις (4) οι δηµοτικοί σύµβουλοι:
1. Βίτσας Αθανάσιος για τους λόγους που επικαλείται και στην αρίθµ. 87/2011 ήτοι: 
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  που 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 
2. Γιαραµάνης Χρήστος, ο οποίος ψήφισε λευκό σχετικά µε  το Γ. σκέλος της 
παρούσας απόφασης
3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος, ο οποίος πρότεινε άλλο χώρο σχετικά µε το Γ. σκέλος της 
παρούσας απόφασης 
4. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος, ο οποίος πρότεινε άλλο χώρο σχετικά µε το Γ. σκέλος 
της παρούσας απόφασης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

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

                 Ο Δήµαρχος
               Χανός Γεώργιος           Ακριβές Απόσπασµα
                     Ο Δήµαρχος



         Χανός Γεώργιος

ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 4ου AURORA 

FESTIVAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Στην Σαµοθράκη σήµερα την …………….., ηµέρα …………….., οι παρακάτω 

συµβαλλόµενοι: 

Αφ’ ενός ο Δήµος Σαµοθράκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις που τον διέπουν 

και δυνάµει της υπ’ αριθ.: 209/2011 αποφάσεως του Δηµοτικού Συµβουλίου 

του και νοµίµως εκπροσωπούµενος από τον Δήµαρχο Σαµοθράκης κ. 

Γεώργιο Χανό, καλούµενος εφεξής στο  παρόν για λόγους συντοµίας «Δήµος 

Σαµοθράκης» 

και 

Αφ’ ετέρου του κ. Θεόδωρου Φιλιππίδη, νοµίµου εκπροσώπου της ατοµικής 

εταιρείας µε την επωνυµία « Φιλιππίδης Θεόδωρος- Διοργάνωση Μουσικών 

εκδηλώσεων», µε έδρα την Ελευθερούπολη Καβάλας, οδός Δράµας, αριθ. 5 

και ΑΦΜ 300729345 Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης, καλούµενος εφεξής για λόγους 

συντοµίας ο «Διοργανωτής»,

 Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 



ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Ο Δήµος Σαµοθράκης έχει αυτοδικαίως την διαχείριση, διοίκηση και 

εκµετάλλευση όπως και το δικαίωµα να ασκεί κάθε πράξη διοικητική, 

διαχειριστική και προς εκµετάλλευση, για δικό του λογαριασµό και στο όνοµά 

του, του Χώρου Αναψυχής που βρίσκεται στην τοποθεσία Πλατιά του Δήµου 

Σαµοθράκης.

2. Ο διοργανωτής και δεύτερος των συµβαλλοµένων υπέβαλλε την υπ’ αριθ. 

5/20-01-2011 αίτησή του προς τον Δήµο Σαµοθράκης, προκειµένου να 

διοργανωθεί το 4ο Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής µε τον διακριτικό τίτλο 

“Aurora Festival”, προκειµένου να λάβει χώρα  κατά το χρονικό διάστηµα από 

23-08-2011 έως 29-08-2011 και της οποίας διοργανωτής θα είναι ο αιτών και 

δεύτερος των συµβαλλοµένων.

3. Δυνάµει της υπ’ αριθ. 209/01-08-2011 αποφάσεως του Δηµοτικού 

Συµβουλίου του Δήµου Σαµοθράκης εγκρίθηκε η µίσθωση, ως προβλέπεται 

από το αρθρ. 192 του Ν3463/2006, του αιτούµενου χώρου στον Διοργανωτή 

εντός του εν λόγω χώρου αναψυχής για το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα.

ΑΡΘΡΟ 1- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Αντικείµενο της συµβάσεως είναι η µίσθωση του χώρου αναψυχής στο νησί 

της Σαµοθράκης και συγκεκριµένα περιφραγµένης δηµοτικής έκτασης στην 

περιοχή «Πλατιά» συνολικής εκτάσεως εκατόν σαράντα οκτώ (148) 

στρεµµάτων και των περιλαµβανοµένων εγκαταστάσεων (WC, ντουζιέρες, 

σύστηµα πυρασφάλειας και πόσιµο νερό), που συνορεύει δυτικά µε ρέµα  

Πλατιάς ανατολικά µε ρέµα Καρδελή, βόρεια µε παραλία και νότια µε 

επαρχιακό δρόµο, από την διοργανώτρια εταιρεία για την υλοποίηση της 

διοργάνωσης των εκδηλώσεων του  Aurora Festival, που προβλέπεται να 

λάβει χώρα στη Σαµοθράκη κατά το χρονικό διάστηµα από την 23 

Αυγούστου και ώρα 20:00 έως και την 29-Αυγούστου του έτους 2011 ώρα 

20:00. Ο χώρος αναψυχής  της Σαµοθράκης θα παραδοθεί από τον Δήµο 

Σαµοθράκης στον Διοργανωτή, αποκλειστικά για τις ως άνω ηµεροµηνίες, 

πλέον των εξαιρέσεων ως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 2 του παρόντος.



ΑΡΘΡΟ 2- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της µίσθωσης που λαµβάνει χώρα µε το  παρόν ισχύει για το 

χρονικό διάστηµα από 05-08-2011 έως 05-09-2011, ήτοι συνολικά για  

τριάντα  (30) ηµέρες εκ των οποίων,

Α) Το διάστηµα από 05-08-2011 έως 22-08-2011 θα λογιστεί ως διάστηµα 

προετοιµασίας της κεντρικής αλάνας του  Χώρου αναψυχής και ο 

Διοργανωτής θα µπορεί να χρησιµοποιήσει και να προετοιµάσει µόνο τον 

προαναφερθέν χώρο για την εγκατάσταση της κεντρικής σκηνής και την 

κατασκευή ειδικής τέντας. Οι προαναφερθείσες ενέργειες θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν µέχρι την  22-08-2011 τηρουµένων πάντοτε των κανόνων 

αναψυχής του χώρου, των κανόνων κοινής ησυχίας και την ανεµπόδιστη 

χρήση των µη-παραχωρηµένων χώρων από τυχόν κατασκηνωτές.

Β) Κατά το διάστηµα από 16-08-2011 έως 22-08-2011  ο Διοργανωτής θα 

µπορεί να χρησιµοποιήσει ολόκληρη την µισθωµένη έκταση, ως αυτή έχει 

συµφωνηθεί από τους συµβαλλόµενους, του Εκµισθωµένου Χώρου ώστε να 

προχωρήσει στις υπόλοιπες εργασίες της προετοιµασίας του φεστιβάλ, και δη 

στην κατασκευή της δεύτερης και τρίτης σκηνής τηρουµένων πάντοτε των 

κανόνων του χώρου αναψυχής, την ανεµπόδιστη χρήση των µη-

παραχωρηµένων χώρων από τυχόν κατασκηνωτές, τηρουµένων και των 

κανόνων κοινής ησυχίας.

Γ) Κατά το διάστηµα από 22-08-2011 έως 30-08-2011, 12η µεσηµβρινή όπου 

ο Διοργανωτής θα έχει την απρόσκοπτη και πλήρη χρήση της 

παραχωρούµενης εκτάσεως για την διεξαγωγή του φεστιβάλ. Την πρώτη 

ηµέρα εξ αυτών ο Διοργανωτής δικαιούται να επιτρέψει την είσοδο των 

επισκεπτών και την τελευταία ηµέρα αυτών ο Διοργανωτής θα διευκολύνει την 

αποχώρησή τους.

Δ) Κατά το διάστηµα από 30-08-2011 έως 05-09-2011 όπου ο Διοργανωτής 

θα µπορέσει να απεγκαταστήσει τα διακοσµητικά στοιχεία του χώρου και την 

συνολική υποδοµή της διοργάνωσης µε τελική ηµεροµηνία παράδοσης στον 

Δήµο Σαµοθράκης την 05-09-2011.



Η παράδοση και η παραλαβή των χώρων θα πρέπει να συνοδεύονται µε 

πρωτόκολλα παράδοσης -παραλαβής , ευθύνη του πρώτου των 

συµβαλλοµένων. 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΜΙΣΘΙΟ

Α)Ο πρώτος των συµβαλλοµένων οφείλει για τα ως άνω οριζόµενα χρονικά 

διάστηµα να παραχωρήσει ελεύθερα προς τον Διοργανωτή το µίσθιο καθώς 

και το δικαίωµα χρήσης όλων των αναφερόµενων κοινόχρηστων χώρων και 

εγκαταστάσεων για το ίδιο χρονικό διάστηµα και για τον ως άνω σκοπό ως 

αυτά, έχουν συµφωνηθεί στο Άρθρο 2 του παρόντος.

Β.)Ρητά συµφωνείται ότι ο Διοργανωτής έχει το δικαίωµα χρήσης του µισθίου  

σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Δήµου Σαµοθράκης αποκλειστικά και µόνο για 

τον ανωτέρω αναφερόµενο υπό Άρθρο 1 σκοπό , δηλαδή την 

πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων του Aurora Festival.

Γ)Ο πρώτος των συµβαλλοµένων δεν υπέχει καµία ευθύνη έναντι του  

Διοργανωτή για τυχόν πραγµατικά ελαττώµατα, της πραγµατικής 

καταστάσεως του µισθίου, του οποίου αυτή δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα 

ότι έχει πλήρη γνώση και είναι της απολύτου αρεσκείας της και κατάλληλο για 

τον συµφωνηθέντα µε το παρόν σκοπό.

Άρθρο 4 –ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Α.)Το συµφωνούµενο δια της παρούσης µεταξύ των συµβαλλοµένων τίµηµα  

για την µίσθωση του Χώρου αναψυχής Σαµοθράκης για το συγκεκριµένο ως 

αναφέρεται παραπάνω χρονικό διάστηµα και για τον εν λόγω σκοπό (Aurora 

Festival) ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 

€).

Β.) Η καταβολή του ως άνω τιµήµατος δεν περιλαµβάνει το Φ.Π.Α. ή την 

οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, και θα αποδοθεί καθαρό χωρίς κρατήσεις 

στον πρώτο των συµβαλλοµένων. Οι κρατήσεις οποιασδήποτε φύσεως θα 

πληρωθούν από τον δεύτερο των συµβαλλοµένων. 

Γ.)Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνει ως εξής:



Τα 15000,00€ θα καταβληθούν εποµένως την 22η Αυγούστου του 2011 και 

τα υπόλοιπα 15.000,00 € ευρώ έως τις 26η Αυγούστου του 2011. Σε 

περίπτωση όπου ο  Διοργανωτής δεν καταβάλλει τα χρήµατα αυτά στον 

λ ο γ α ρ ι α σ µ ό τ ο υ Δ ή µ ο υ Σ α µ ο θ ρ ά κ η ς Ι Β Α Ν 

GR48040301130001860300205155 της Αγροτικής Τράπεζας το παρόν 

ακυρούται µε όλες τις συνέπειες σε βάρος της Διοργανώτριας όπως 

αναλύονται κάτωθι.

Δ.)Ο Διοργανωτής βαρύνεται αποκλειστικά µε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, 

δικαίωµα ή κράτηση υπέρ του Δηµοσίου ή του αρµοδίου Δήµου ή 

οποιουδήποτε τρίτου (ΦΠΑ κλπ), που προκύπτουν ή συνδέονται µε τη χρήση 

του µισθίου, πλέον πάγιων και µονίµων ή παρελθουσών  υποχρεώσεων  του 

πρώτου των Συµβαλλοµένων.

Άρθρο 5 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α. Υποχρεώσεις του Δήµου Σαµοθράκης

1. Η υποχρέωση του πρώτου των συµβαλλοµένων εξαντλείται µε την 

παράδοση του µίσθιου για την χρήση και τη διάρκεια που περιγράφεται στα 

Άρθρα 1 και 2 του παρόντος. Η υποχρέωση παράδοσης του µίσθιου ως 

περιγράφεται ανωτέρω θα πρέπει να έχει τελεστεί µέχρι και την 21-08-2011 µε 

εξαίρεση την περίπτωση του Άρθρου 2α του παρόντος η οποία θα πρέπει να 

έχει τελεστεί µέχρι και την 05-08-2011.   

2.Ο πρώτος των συµβαλλοµένων δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για 

φθορές, κλοπές, βλάβες ή ζηµίες, πυρκαγιές, που τυχόν θα προκληθούν εντός 

του χώρου, από οποιονδήποτε τρίτο µπορεί να προκληθούν, από  

οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Ευθύνεται όµως να παρέχει στον Διοργανωτή την 

υποδοµή πυρασφάλειας που απαιτείται  εκ του νόµου στον Χώρο αναψυχής 

και να δρα σε περίπτωση που προκύψει κάποιο συµβάν σε συνεργασία µε 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

3.Ο πρώτος των συµβαλλοµένων δεν φέρει καµία ευθύνη για σωµατικές 

βλάβες ή υλικές ζηµίες που τυχόν προκληθούν σε τρίτους κατά την διάρκεια 

της ως άνω διοργάνωσης, ούτε για τυχόν εργατικά ή άλλου είδους ατυχήµατα 



που τυχόν προκληθούν κατά την διάρκεια της µίσθωσης από άτοµα που δεν 

έχουν εργασιακή σχέση µαζί του.

4. Οι ως άνω αναφερόµενες αµοιβές που θα λάβει ο πρώτος των 

συµβαλλοµένων θα είναι καθαρές, τυχόν κρατήσεις πληρώνονται από τον 

Διοργανωτή.

5 Σε κάθε περίπτωση ο πρώτος των συµβαλλοµένων απαλλάσσεται από 

πάσης φύσεως ευθύνες που µπορεί να προκύψουν, ήτοι ασφαλιστικές, 

φορολογικές, οικονοµικές ή οποιαδήποτε άλλη τυχόν προκύψει.

6. Ο Δήµος Σαµοθράκης αναλαµβάνει ρητώς την υποχρέωση να µην πωλεί  

κατά την διάρκεια της διοργάνωσης, µέσω των καταστηµάτων ιδιοκτησίας του 

εντός του  Χώρου αναψυχής, είδη όπως οποιοδήποτε αναψυκτικό, 

αλκοολούχο ποτό και νερό. 

7. Όσον αφορά την υδροδότηση, συµφωνείται ότι ο πρώτος των 

συµβαλλοµένων θα παρέχει τρεχούµενο, πόσιµο νερό για τις ανάγκες της 

διοργάνωσης.

8.Ο Δήµος βαρύνεται αποκλειστικά µε την αποκοµιδή των απορριµµάτων από 

τον χώρο καθ’ όλη την διάρκεια της παραχώρησης και µέχρι της παραδόσεως 

του χώρου, Ειδικότερα ο Δήµος οφείλει να προβαίνει ηµερησίως στην 

αποκοµιδή των απορριµµάτων από τους κάδους συλλογής µε δικό του 

εξοπλισµό και προσωπικό. Υποχρεούται επίσης να τοποθετήσει κάδους 

απορριµµάτων σε όλο των παραχωρούµενο χώρο.

Σε περίπτωση όπου και µόνο από υπαιτιότητα και µε αποδεδειγµένο δόλο εκ 

µέρους του πρώτου των συµβαλλόµενων αναβληθεί ή µαταιωθεί η 

διοργάνωση, εξαιρουµένων των περιπτώσεων όπου υπάρξουν απρόβλεπτες 

µεταβολές ή ανωτέρα βία, θα εκπίπτει ποινική ρήτρα σε βάρος του, ποσού 

τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ, συνολικά, η οποία θα αφαιρείται το 

µίσθωµα.

Β. Υποχρεώσεις του Διοργανωτή

 1.Ο Διοργανωτής αναλαµβάνει όλη την προετοιµασία της εκδήλωσης 

αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου µε δικές του δαπάνες, ευθύνη και φροντίδα, 

χωρίς καµία υποχρέωση και ευθύνη του πρώτου των συµβαλλοµένων, ως 

αυτές περιγράφονται στο πρόγραµµα της διοργάνωσης.



2.Ο Δήµος Σαµοθράκης οφείλει να συνδράµει κατά τον µέγιστο δυνατό τρόπο 

τον εφοδιασµό του Διοργανωτή µε κάθε είδους άδειες, οι οποίες εµπίπτουν 

στην αρµοδιότητά του σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Νόµου. Ο 

Διοργανωτής οφείλει επίσης µε δικές του δαπάνες και έξοδα, να εξασφαλίσει 

και να προβεί σε ασφάλεια αστικής ευθύνης για τους χώρους για όλο το 

χρονικό διάστηµα της εκµίσθωσης, άπαξ και ο Δήµος του προσκοµίσει όλα τα 

απαιτούµενα έγγραφα. Αντίγραφο των ασφαλιστηρίων οφείλει να προσκοµίσει 

πέντε (5) ηµέρες πριν την εκδήλωση. 

3. Ο Διοργανωτής έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της φύλαξης, 

περιφρούρησης και της ασφάλειας όλων των χώρων της εκµισθωµένης 

έκτασης, που θα χρησιµοποιηθούν για την διέλευση προς και από τον χώρο 

αυτό, του των εγκαταστάσεων και υποδοµών του  Χώρου αναψυχής, όλων 

των αντικειµένων που ο ίδιος ή οι εισερχόµενοι, ή προστηθέντες αυτού θα 

φέρουν στους χώρους αυτούς στη διάρκεια ολόκληρου του 24ώρου όλων των 

ηµερών, καθώς και απάντων των συµµετεχόντων στην εκδήλωση προσώπων, 

µε προσωπικό ασφαλείας αµειβόµενο και ελεγχόµενο από τον ίδιο, 

ευθυνόµενος για κάθε ζηµία ή βλάβη.

4.Ο Διοργανωτής έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τυχόν βλάβη 

υγείας, σωµατικής ακεραιότητας και ζωής που θα υποστεί οποιοσδήποτε 

εντός του παραχωρούµενου χώρου, γενικότερα κατά την διάρκεια και εξαιτίας 

έκθεσης από πράξη ή παράλειψη του ίδιου, συνεργατών, προστηθέντων του, 

εκθετών και γενικά ο Διοργανωτής δηλώνει ότι εγγυάται και ευθύνεται 

απεριόριστα και εις ολόκληρον για κάθε πράξη, παράλειψη, αµέλεια, κάθε 

προσώπου εντός του χώρου,. Επιπλέον, ο Διοργανωτής υποχρεούται να 

παρέχει µε αποκλειστ ική δική του ευθύνη και έξοδα , βασική 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη εντός του ως άνω χώρου µε οµάδα ιατρικού 

προσωπικού, για τις ανάγκες που ενδεχοµένως θα ανακύψουν µε απόλυτη 

ευθύνη του Διοργανωτή.

5. Ο Διοργανωτής υποχρεούται να τηρήσει όλη την σχετική νοµοθεσία, και να 

εξασφαλίσει την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας αναφορικά µε αµοιβές, 

ατυχήµατα, αποζηµιώσεις, εισφορές, ωράριο και φορολογία, µε αποκλειστική 

δική του ευθύνη για τη  εκτέλεση και την αποπεράτωση της διοργάνωσης, 

καθ’ όλη την διάρκειά της διοργάνωσης. 



Επιπλέον, ο Διοργανωτής οφείλει να παρέχει τα κάτωθι:

α. Ύπαρξη ναυαγοσωστικής οµάδας σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.

β. Ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας (security) σε όλη την διάρκεια της 

εκδήλωσης.

6.Ο Διοργανωτής οφείλει να προσκοµίσει αναλυτική κατάσταση των 

δραστηριοτήτων των εξέδρων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το  δικαίωµα να 

παρεκκλίνει από αυτές στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εύλογου 

προγραµµατισµού, ή για την διευκόλυνση της απρόσκοπτης διεξαγωγής της 

διοργάνωσης. 

7.Ο Διοργανωτής αναλαµβάνει την οργάνωση και προετοιµασία της 

εκδήλωσης αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου µε δικές του δαπάνες, ευθύνη και 

φροντίδα, χωρίς καµιά υποχρέωση και ευθύνη του πρώτου των 

συµβαλλοµένων, και υπό την τήρηση των οδηγιών του πρώτου των 

συµβαλλοµένων ως προς των παραχωρούµενο χώρο. 

8.Ο Διοργανωτής υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη 

διαµόρφωση του χώρου  κατά τα ανωτέρω και γενικά για τη διεξαγωγή της 

εκδήλωσης από τις αρµόδιες, κατά περίπτωση, Αρχές, µε δικές του δαπάνες, 

ευθύνη και έξοδα, και να παραδώσει αντίγραφα αυτών στον πρώτο των 

συµβαλλοµένων, ο οποίος δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για την τυχόν µη λήψη 

αδειών εκ µέρους του ως προς τις άδειες που αφορούν αποκλειστικά µόνον 

τον Διοργανωτή .

9. Ο Διοργανωτής υποχρεούται να καταθέσει στον Δήµο Σαµοθράκης όλα τα 

έντυπα συµµετοχής, τον κανονισµό λειτουργίας της εκδήλωσης, το ακριβές 

ωράριο των εκδηλώσεων, το αναλυτικό πρόγραµµα δραστηριοτήτων που θα 

διεξαχθούν εντός του χώρου, καθώς και όλες τις διαφηµιστικές και 

προωθητικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί.  Εν γένει ο Διοργανωτής 

αναλαµβάνει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει κατά 

τις ηµέρες της διοργάνωσης για το διάστηµα από 22/8/2011 έως και την 

30/08/2011 12η µεσηµβρινή, εντός του χώρου, όσον αφορά τις συµβατικές 

υποχρεώσεις του. Για το διάστηµα από 30-8-2011 12η µεσηµβρινή έως 

05-9-2011 έχει την αποκλειστική ευθύνη µόνο για τον χώρο  (σκηνές) 

διεξαγωγής της εκδήλωσης. 



Σε περίπτωση παραβίασης κάποιας εκ των ως άνω υποχρεώσεων του 

Διοργανωτή θα εκπίπτει ποινική ρήτρα σε βάρος του ποσού 15.000,00 €, που 

θα καταβληθεί επιπλέον του ως άνω µισθώµατος . 

Γ. Υποχρεώσεις του διοργανωτή ως προς την είσοδο και την λειτουργία 

της διοργάνωσης

Όσον αφορά την είσοδο των εισερχοµένων στη διοργάνωση ο Διοργανωτής 

δηλώνει ότι µε δικά του µέσα θα εγγυηθεί και θα επιβάλλει τα κάτωθι:

1. Η είσοδος επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε ενήλικες άνω των 18 ετών ή µε συνοδεία 

ενηλίκων

2. Η είσοδος εµπόρων και επαγγελµατιών επιτρέπεται µόνο µε έγγραφη 

έγκριση του Διοργανωτή.

3. Άτοµα µε βίαιη συµπεριφορά θα αποµακρύνονται µε ευθύνη της 

Διοργανώτριας

4. Η χρήση γυάλινων, επικίνδυνων υλικών, κάθε είδους φωτιάς ή εύφλεκτων 

υλικών απαγορεύεται από τους εισερχοµένους

5. Απαγορεύεται η χρήση και διανοµή παράνοµων υλικών εντός του χώρου 

της Διοργάνωσης

6. Απαγορεύεται η είσοδος αυτοκίνητων εντός του χώρου

7. Ο αριθµός των εισιτηρίων δεν θα ξεπεράσει σε καµία περίπτωση τα 7.500. 

8. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τους µόνιµους κατοίκους του νησιού µε 

ένδειξη αστυνοµικής ταυτότητας χωρίς την παραλαβή χαρακτηριστικού 

εισόδου

9. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για άτοµα µε αναπηρία άνω του 67%. 

Η παραβίαση κάποιου εκ  των ως άνω όρων του παρόντος θα δίνει το 

δικαίωµα στον Διοργανωτή να αρνείται την είσοδο.

ΑΡΘΡΟ 6- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1.Στην περίπτωση κατά την οποία για λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά 

φαινόµενα, αδυναµία µετακίνησης από και προς το νησί ), δεν θα καταστεί 

δυνατή η πραγµατοποίηση της εκδήλωσης, συµφωνείται ρητώς ότι θα 

υπάρξουν συµφωνίες για αλλαγή της ηµεροµηνίας διοργάνωσης, πάντα µε 



αµοιβαία και γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων και µέχρι την 

10-09-2011. 

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο που αφορά τον Διοργανωτή, δε 

καταστεί δυνατή η πραγµατοποίηση της εκδήλωσης, ή θα διακοπεί βιαίως για 

τον οποιοδήποτε λόγο, ή λόγω αποτυχίας ή κακής οργάνωσης, ο 

Διοργανωτής οφείλει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00), ποσό που 

αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου στο µίσθωµα, στον πρώτο των συµβαλλοµένων. 

3. Σε περίπτωση που η διοργάνωση της εκδήλωσης δεν θα καταστεί οριστικά 

δυνατό να πραγµατοποιηθεί στον  µισθωµένο χώρο του Δήµου Σαµοθράκης 

έως και την 10-09-2011 για λόγους που αφορούν αποκλειστικά και µόνο το 

Δήµο Σαµοθράκης, ο πρώτος των Συµβαλλοµένων δεσµεύεται να επιστρέψει 

στον Διοργανωτή το ποσό που έχει εισπράξει ως εκείνη την ηµέρα από τον 

Διοργανωτή ήτοι, το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ, ποσό που 

αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου στο µίσθωµα. 

ΑΡΘΡΟ 7- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και η µη τήρηση κάποιων 

από αυτούς στοιχειοθετεί λόγο καταγγελίας του παρόντος. Στην περίπτωση 

που ο Διοργανωτής δεν τηρήσει πιστά τους όρους του παρόντος ο πρώτος 

των συµβαλλοµένων δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς την παρούσα, 

χωρίς προειδοποίηση, αρνούµενος την διάθεση του χώρου, και χωρίς καµία 

υποχρέωση να τηρήσει οποιονδήποτε περαιτέρω όρο του παρόντος. Ταύτα 

ισχύουν και στην περίπτωση που ο Δήµος Σαµοθράκης δεν τηρήσει πιστά 

τους όρους του παρόντος.

Εάν δεν υπάρξουν έσοδα από τη διοργάνωση, τότε η Διοργανώτρια δεν 

απαλλάσσεται από την ευθύνη της να καταβάλλει το ποσό του τιµήµατος.

Εάν η διοργάνωση αποτύχει για λόγους που αφορούν τον Δήµο Σαµοθράκης 

για πράξεις που έχουν τελεστεί είτε από δόλο είτε από αµέλεια, πέραν των 

λόγων  ανωτέρας βίας, τότε ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την ευθύνη του 

καταβολής του τιµήµατος µίσθωσης και εάν αυτό έχει ήδη καταβληθεί τότε, ο 

πρώτος των συµβαλλοµένων υποχρεούται να το επιστρέψει στον Διοργανωτή 

εις ολόκληρο. 

ΑΡΘΡΟ 8-ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ



1.Η παρούσα µίσθωση, συµφωνείται αυστηρά µόνο για την προαναφερθείσα 

χρήση και διάρκεια αυτής ως τούτες διευκρινίζονται στα Άρθρα 1 και 2 του 

παρόντος. Ρητώς δε συµφωνείται ότι η παρούσα µίσθωση σε καµία 

περίπτωση δεν προστατεύεται από τις διατάξεις του ΠΔ 34/1995.Η παρούσα 

µίσθωση δεν έχει µόνιµο χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά την 

συγκεκριµένη εκδήλωση. 

2.Ο Διοργανωτής συµφωνεί ρητώς ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα από 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση, ή διάταξη νόµου που προστατεύει την ως άνω 

µίσθωση καθώς και παραιτείται ρητώς από τις διατάξεις του ΠΔ 34/1995.

3.Μετά την ως άνω καθοριζόµενη προθεσµία διάρκειας της εκδήλωσης (ήτοι 

την 05/09/2011), η Διοργανώτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τον ως 

άνω χώρο ελεύθερο, καθαρό, απαλλαγµένο από οποιοδήποτε υλικό και κινητό 

που χρησιµοποιήθηκε από τον Διοργανωτή, εκτός από τα κατωτέρω ρητώς 

αναφερόµενα αντικείµενα, τα οποία συµφωνείται πως θα παραµείνουν υπέρ 

του Δήµου Σαµοθράκης και µετά το πέρας της Διοργάνωσης ήτοι, όσες 

ντουζιέρες εγκαταστήσει στο χώρο ο Διοργανωτής. 

ΑΡΘΡΟ 9-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1.Ο Διοργανωτής οφείλει να τηρεί όλες τις οδηγίες του Δήµου, που αφορούν 

την απρόσκοπτη και αδιατάρακτη λειτουργία αυτού ως προς τους µη 

µισθωµένους χώρους. Όλες οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν από τον 

Διοργανωτή µε σεβασµό στο νησί και στους κατοίκους του, καθώς και µε την 

οικολογική προστασία αυτού. 

2. Όλοι οι Σύλλογοι του νησιού θα έχουν το δικαίωµα να προβάλλουν τα 

προϊόντα τους εντός του χώρου χωρίς την καταβολή ενοικίου, και τα έσοδα θα 

ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 10-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά από το παρόν, ιδίως όσων αφορά την ερµηνεία, την εκτέλεση 

και τις απορρέουσες συνέπειες θα υπάγονται στην δωσιδικία των αρµοδίων 

δικαστηρίων της Αλεξανδρούπολης από τα οποία θα επιλύεται και ενώπιον 

των οποίων υποχρεούνται να προσφεύγουν οι συµβαλλόµενοι.



Τα µέρη οφείλουν καταβάλλουν πάσα εύλογη προσπάθεια για εξωδικαστική 

επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προ πάσης προσφυγής τους ενώπιον των 

αρµοδίων δικαστηρίων.

ΑΡΘΡΟ 11- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γίνεται µόνο γραπτώς από τα συµβαλλόµενα 

µέρη.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε τρία πρωτότυπα και 

αφού αναγνώσθηκε, υπογράφηκε ως ακολούθως και έκαστος των 

συµβαλλοµένων έλαβε από ένα πρωτότυπο και το τρίτο θα κατατεθεί στην 

αρµόδια Δ.Ο.Υ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ    Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

          Ο Δήµαρχος   

                                      

 Χανός Γεώργιος                                              Θεόδωρος Φιλιππίδης

                  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                              1. Ατζανός Παναγιώτης……………………………..

   2. Λαζανδρέας Κων/νος……………………………..

   3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός…………………………..

   4. Γαλατούµος Νικόλαος…………………………….

   5. Γλήνιας Ιωάννης……………………………………



   6. Βογιατζής Ευστράτιος…………………………….

   7. Φωτεινού Φώτιος…………………………………..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17/1-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 1-8-2011 ηµέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5179/1-8-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την ΔΙΑΜΑΘ 
Α.Α.Ε, για την υλοποίηση του έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων 
κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας διαχείρισης 
του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήµου Σαµοθράκης¨»
Αρίθµ. Απόφαση: 210
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. Γερονικολάκης Ανέστης- Δηµ. Σύµβ.



  2.  Ατζανός Παναγιώτης-        »       »       2. Κυλίµος Νικόλαος –           »        »
  3.  Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »       3. Παπάς Παναγιώτης-            »        »
  4.  Βίτσας Αθανάσιος    -         »       »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
  5.  Σταφυλάς Ιωάννης –           »       »          νόµιµα)
  6.  Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »   »
  7.  Γιαραµάνης Χρήστος –       »       »       
  8. Γλήνιας Πέτρος –                 »       »      
  9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –     »       »          
11. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »       
12. Σαράντος Κων/νος –             »        »
13. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-      »        »
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος- »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η 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 µε τα  κατεπείγοντα θέµατα της σηµερινής 
έκτακτης συνεδρίασης η συζήτηση του οποίου εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 208/2011 
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Προκειµένου για υλοποιηθεί η λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής 
εναλλακτική διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του 
Νόµου 2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας Διαχείρισης του – Υποστηρικτικές 
ενέργειες Δήµου Σαµοθράκης συζητήσαµε την σύναψη προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ του Δήµοτ Σαµοθράκης και της  εταιρείας Διαχείριση Απορριµµάτων 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  
Α.Α.Ε.).
Στην συνέχεια παρουσίασε το σχέδιο της προτεινόµενης προγραµµατικής σύµβασης 
και κάλεσε τους Συµβούλους  να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις της παρ. 1 περ. α και γ του άρθρου  225 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), 
καθώς και τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 & 
άρθρου 3 του Ν. 1418/1984, το σχέδιο της προτεινόµενης προγραµµατικής 
σύµβασης,  και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης 
και της εταιρείας  ¨Διαχείριση Απορριµµάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – 
Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε.)¨ για την υλοποίηση του 
έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και 
βελτίωση µεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήµου 
Σαµοθράκης¨
Β) Εγκρίνει τους όρους όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης 
που επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.



Γ) Ορίζει εκπρόσωπους του Δήµου Σαµοθράκης στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης στης  Προγραµµατικής Σύµβασης, τον Αντιδήµαρχο κ. Γαλατούµο 
Νικόλαο µε αναπληρωτή τον Δηµοτικό Σύµβουλο Γλήνια Πέτρο.
Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο για την υπογραφή της 
προγραµµατικής σύµβασης.
Ε) Το κόστος του έργου για το Δήµο Σαµοθράκης ανέρχεται στο ποσό των έξι 
χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρών και δεκατριών λεπτών (6.120,13 €)  και θα καλυφθεί 
από τον Κ.Α. Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου 
¨Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και 
βελτίωση µεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήµου 
Σαµοθράκης¨ ο οποίος δεν έχει προβλεφθεί, αλλά θα δηµιουργηθεί µε αναµόρφωση 
του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 καθώς η υλοποίηση της εν λόγω 
προγραµµατικής σύµβασης αποτελεί απαραίτητη υποστηρικτική ενέργεια στην 
εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του 
Νόµου 2939/2001 είναι µονόδροµος για την διαχείρισης απορριµµάτων Δήµου 
Σαµοθράκης σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
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 17/1-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 1-8-2011 ηµέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5179/1-8-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.



ΘΕΜΑ: 4ο «Τροποποίηση της αρίθµ. 206/2011 απόφασης του Δηµοτικού 
Συµβουλίου ¨Περί αποδοχής των όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου 
από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων¨ ως προς το  επιτόκιο»
Αρίθµ. Απόφαση: 211
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. Γερονικολάκης Ανέστης- Δηµ. Σύµβ.
  2.  Ατζανός Παναγιώτης-        »       »       2. Κυλίµος Νικόλαος –           »        »
  3.  Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »       3. Παπάς Παναγιώτης-            »        »
  4.  Βίτσας Αθανάσιος    -         »       »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
  5.  Σταφυλάς Ιωάννης –           »       »          νόµιµα)
  6.  Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »   »
  7.  Γιαραµάνης Χρήστος –       »       »       
  8. Γλήνιας Πέτρος –                 »       »      
  9. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
10. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –     »       »          
11. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »       
12. Σαράντος Κων/νος –             »        »
13. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-      »        »
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος- »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η 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 µε τα  κατεπείγοντα θέµατα της σηµερινής 
έκτακτης συνεδρίασης η συζήτηση των οποίων εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 208/2011 
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Όπως γνωρίζεται µε την αρίθµ. 206/2011 απόφασή µας αποδεχτήκαµε οµόφωνα  
όλους τους όρους που έθεσε η Επιτροπή Πιστώσεων Κεντρικού του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 55 / 6-7-2011 συνεδρίασή της για τη χορήγηση 
δανείου ποσού 207.000,00 ΕΥΡΩ για  την  για εξόφληση ληξιπροθέσµων ή µη 
οφειλών και συγκεκριµένα προς ιδιώτες, (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), δικαιούχους 
σύµφωνα µε τις διαµορφωθείσες από την Υπηρεσία αναλυτικές καταστάσεις της 
έγκρισης, για οφειλές που προέκυψαν από εκτέλεση έργων και προµηθειών.
 Μεταξύ των όρων ήταν και το επιτόκιο χορήγησης προς πέντε και ενενήντα 
τοις εκατό (5,90%)  πλέον  της εισφοράς του Ν.128/75. 
      Σας γνωρίζω ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων µας γνωστοποιήθηκε ότι µε την υπ’ αρίθµ. 
3412/28-07-2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου του, εγκρίθηκε η 
αναπροσαρµογή των επιτοκίων χορήγησης δανείων προς Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού σε 
6,02 %, συµπεριλαµβανοµένου και του δανείου ποσού 207.000,00 €, η χορήγηση του 
οποίου εγκρίθηκε στο Δήµο µας κατά την 55/6-7-2011 συνεδρίαση της Επιτροπής 
Πιστώσεων Κεντρικού του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων, για εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών.
      Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.



      Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την  εισήγηση του Προέδρου και έλαβε 
υπόψη την αναπροσαρµογή των  επιτοκίων χορήγησης δανείων προς Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 
βαθµού σε 6,02 %, συµπεριλαµβανοµένου και του δανείου ποσού 207.000,00 €, η 
χορήγηση του οποίου εγκρίθηκε στο Δήµου µας κατά την  55/6-7-2011 συνεδρίασή 
της Επιτροπής Πιστώσεων Κεντρικού του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων, για 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών  κατά την  υπ’ αρίθµ. 3412/28-07-2011 
συνεδρίασή του, το γεγονός ότι οι ενέργειες για την υπογραφή δανειακής σύµβασης 
και εκταµίευσης του εν λόγω δανείου πρέπει να γίνουν άµεσα, προκειµένου να 
εξοφληθούν  κατά προτεραιότητα οι οφειλές του οικ. έτους 2010 και παρελθόντων 
οικ. ετών του Δήµου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

       Αποφασίζει Οµόφωνα

      Εγκρίνει την τροποποίηση της αρίθµ. 206/2011 απόφασης του Δηµοτικού 
Συµβουλίου ¨Περί αποδοχής των όρων για την  λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από 
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων¨ ως προς την παρ. Β 2) του αποφασιστικού 
µέρους σύµφωνα µε την αναπροσαρµογή των επιτοκίων χορήγησης δανείων προς 
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού σε 6,02 %, συµπεριλαµβανοµένου και του δανείου ποσού 
207.000,00 € η χορήγηση του οποίου εγκρίθηκε στο Δήµου µας, κατά την 
55/6-7-2011 συνεδρίαση της Επιτροπής Πιστώσεων Κεντρικού του Ταµείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων, για εξόφληση ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών που 
εγκρίθηκε κατά την αρίθµ. 3412/28-07-2011 συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου του, Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ως  εξής:
      Β.  2)  «Επιτόκιο χορήγησης προς έξι και µηδέν δύο τοις εκατό (6,02%)»     
     Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθµ. 206/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ως 
έχει.
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


