
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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 εγκρίσεως συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων 
θεµάτων»
Αρίθµ. Απόφαση: 215
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »        »
4. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5. Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        »
6. Γερονικολάκης Ανέστης –»          »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        »
8. Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »               νόµιµα)
10. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »       »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι από την αποστολή της πρόσκλησης µε τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης της έχουν προκύψει τα παρακάτω θέµατα και προτείνω την συζήτησή τους 
εκτός ηµερήσιας διάταξης:

1) Περί χαρακτηρισµού δρόµου από την διασταύρωση επαρχιακής οδού 
Καµαριώτισσα- Χώρα- Ελικοδρόµιο- οικισµό Αλώνια ως µοναδικής 
δηµοτικής οδού

2) Περί ανάληψης αρµοδιότητας µεταφοράς µαθητών
3) Περί ακύρωσης των αρίθµ. 161/2011 ¨Περί αιτήσεως του συλλόγου ¨Φίλοι 
του Βουνού¨ για παραχώρηση χρήσης του κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου 
παλαιού σχολείου Θέρµων¨ και αρίθµ. 179/2011 ¨Περί αιτήσεως Κορµάκη 
Δηµητρίου για παραχώρηση χώρου για µαθήµατα Καποέιρα¨ λόγω µη 
έγκρισης νοµιµότητας από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας – 
Θράκης

4) Περί ακύρωσης της αρίθµ. 184/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου



      και έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του  
      έργου ¨Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε υφιστάµενα  
       σχολικά κτίρια (δηµοτικό σχολείο Καµαριώτισσας) µεταξύ του Δήµου  
      Σαµοθράκης και της Περιφέρειας Αν. Μακεδ. & Θράκης – Γενική Δ/νση 
       Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών – Δ/νση 
       Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Επίσης το λόγω ζήτησε και ο κ. Ατζανός Παναγιώτης εκπρόσωπος της δηµοτικής 
παράταξης ¨Νίκη της Σαµοθράκης¨ και εισηγήθηκε την συζήτηση εκτός 
ηµερήσιας διάταξης των παρακάτω θεµάτων:
1) Χωροθέτηση βιολογικού καθαρισµού Καµαριώτισσας
2) Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων

Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης,
      Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων:
1) Περί χαρακτηρισµού δρόµου από την διασταύρωση επαρχιακής οδού 
Καµαριώτισσα- Χώρα- Ελικοδρόµιο- οικισµό Αλώνια ως µοναδικής 
δηµοτικής οδού

2) Περί ανάληψης αρµοδιότητας µεταφοράς µαθητών
3) Περί ακύρωσης των αρίθµ. 161/2011 ¨Περί αιτήσεως του συλλόγου ¨Φίλοι 
του Βουνού¨ για παραχώρηση χρήσης τουκτιρίου και περιβάλλοντα χώρου 
παλαιού σχολείου Θέρµων¨ και αρίθµ. 179/2011 ¨Περί αιτήσεως Κορµάκη 
Δηµητρίου για παραχώρηση χώρου για µαθήµατα Καποέιρα¨ λόγω µη 
έγκρισης νοµιµότητας από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας – 
Θράκης

4) Περί ακύρωσης της αρίθµ. 184/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
      και έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του  
      έργου ¨Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε υφιστάµενα  
       σχολικά κτίρια (δηµοτικό σχολείο Καµαριώτισσας) µεταξύ του Δήµου  
      Σαµοθράκης και της Περιφέρειας Αν. Μακεδ. & Θράκης – Γενική Δ/νση 
       Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών – Δ/νση 
       Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Β. Δεν εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων:
1) Χωροθέτηση βιολογικού καθαρισµού Καµαριώτισσας
2) Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.

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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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 «Περί χαρακτηρισµού δρόµου από την διασταύρωση επαρχιακής 
οδού Καµαριώτισσα- Χώρα- Ελικοδρόµιο- οικισµό Αλώνια ως µοναδικής 
δηµοτικής οδού»
Αρίθµ. Απόφαση: 216
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »        » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανάστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »          7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι σύµφωνα µε το αρίθµ. πρωτ.: Η- 3300/27-7-2011 έγγραφο της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης - Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/
σµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών – Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου µε θέµα ¨Χαρακτηρισµός δρόµου ως κύριος δηµοτικός¨ θα πρέπει 
προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία εκπόνησης µελέτης για την κατασκευή του 



νέου Κέντρου Υγείας Σαµοθράκης, να αποφασίσουµε για τον χαρακτηρισµό του 
δρόµου από την διασταύρωση επαρχιακής οδού Καµαριώτισσα –Χώρα- Ελικοδρόµιο- 
οικισµό Αλώνια, ως µοναδικής δηµοτικής οδού, επειδή ενώνει επαρχιακή οδό µε τον 
οικισµό Αλώνια.
Επιπροσθέτως µε το ως άνω έγγραφο µας γνωστοποιείται ότι ο αναφερόµενος δρόµος 
κατασκευάστηκε από την τότε Νοµαρχία Έβρου το έτος 2003 µε χρηµατοδότηση από 
ΣΑΕΠ 031/3 και προέβλεπε την βελτίωση του υφιστάµενου αγροτικού δρόµου.
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το αρίθµ. πρωτ.: Η- 3300/27-7-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας- Θράκης - Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σµού Περιβάλλοντος & 
Υποδοµών – Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου µε θέµα 
¨Χαρακτηρισµός δρόµου ως κύριος δηµοτικός¨ και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον χαρακτηρισµό του δρόµου από την διασταύρωση επαρχιακής οδού 
Καµαριώτισσα –Χώρα- Ελικοδρόµιο- οικισµό Αλώνια, ως µοναδικής δηµοτικής 
οδού, επειδή ενώνει επαρχιακή οδό µε τον οικισµό Αλώνια.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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 «Περί αρµοδιότητας µεταφοράς µαθητών»
Αρίθµ. Απόφαση: 217
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »        » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανάστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »          7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.



Σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010, άρθρα 94 παρ. 18, όπως συµπληρώθηκε µε το εδάφιο 
η) παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν. 3870/2010 η αρµοδιότητα µεταφοράς των µαθητών 
έχει µεταβιβαστεί στους Δήµους από 01/07/2011 και σας καλώ να αποφασίσουµε 
σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δηµάρχου και έλαβε υπόψη:
α) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρα 94 παρ. 18, όπως συµπληρώθηκε µε το 
εδάφιο η) παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν. 3870/2010, 
β) το γεγονός ότι ο Δήµος Σαµοθράκης δεν έχει την δυνατότητα µεταφοράς των 
µαθητών µε ιδία µέσα, 
γ) το γεγονός ότι την αρµοδιότητα του άρθρου 84 του Ν. 3463/2006 της δηµοτικής 
συγκοινωνίας έχει αναλάβει η Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση στην οποία ο Δήµος 
Σαµοθράκης έχει παραχωρήσει τέσσερα (4) λεωφορεία  για την εκτέλεση του έργου 
της,
δ) το γεγονός ότι στο Δήµο Σαµοθράκης δεν υπάρχει άλλος συγκοινωνιακός 
µεταφορέας,
ε) τις διατάξεις του άρθρου 268 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης,

      Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την εκτέλεση του έργου της µεταφοράς µαθητών νήσου Σαµοθράκης από την 
Κοινωφελή Δηµοτική Επιχείρηση Σαµοθράκης, η οποία θα επιχορηγείται στα πλαίσια 
της σύµβασης επιχορήγησης του διετούς προγράµµατος δράσης µε το αντίστοιχο 
ποσό που θα µεταβιβάζεται από τους Κ.Α.Π. στο Δήµο Σαµοθράκης για το σκοπό 
αυτό.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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 «Περί ακύρωσης των αρίθµ. 161/2011 ¨Περί αιτήσεως του συλλόγου 
¨Φίλοι του Βουνού¨ για παραχώρηση χρήσης του κτιρίου και περιβάλλοντα 
χώρου παλαιού σχολείου Θέρµων¨ και αρίθµ. 179/2011 ¨Περί αιτήσεως Κορµάκη 
Δηµητρίου για παραχώρηση χώρου για µαθήµατα Καποέιρα¨ λόγω µη έγκρισης 
νοµιµότητας από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 218
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »



3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανάστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »          7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι µε το αρίθµ. πρωτ.: 11248/24-6-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης , Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση 
Διοίκησης, Τµήµα Διοικητικό – Οικονοµικό ακυρώθηκε η αρίθµ. 161/2011 απόφαση 
του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης µε θέµα ¨Περί αιτήσεως του συλλόγου 
¨Φίλοι του Βουνού¨ για παραχώρηση χρήσης του κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου 
παλαιού σχολείου Θέρµων¨, µε το σκεπτικό ότι δεν συγκέντρωσε την ειδική 
πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθµού των µελών του Δηµοτικού 
Συµβουλίου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 272 του Ν. 3852/2010 
«Καλλικράτης»
Επίσης µε το αρίθµ. πρωτ.: 13356/19-8-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης , Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση 
Διοίκησης, Τµήµα Διοικητικό – Οικονοµικό ακυρώθηκε η αρίθµ. 179/2011 απόφαση 
του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης µε θέµα ¨Περί αιτήσεως Κορµάκη 
Δηµητρίου για παραχώρηση χώρου για µαθήµατα Καποέιρα¨, µε το σκεπτικό ότι 
εγκρίνεται η δωρεάν παραχώρηση χρήσης της ισόγειας αίθουσας του κτιρίου πρώην 
δηµοτικού σχολείου Χώρας σε ιδιώτη κατά παράβαση των  διατάξεων του άρθρου 
186 παρ. 2 του Ν. 2463/06 (Δ.Κ.Κ.) από τις οποίες προκύπτει ότι επιτρέπεται να 
παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα που ασκούν 
αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά 
συµφέροντα.
Σας καλώ  να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:
α) το αρίθµ. πρωτ.: 11248/24-6-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης 
Μακεδονίας- Θράκης , Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, 
Τµήµα Διοικητικό – Οικονοµικό
β) το αρίθµ. πρωτ.: 13356/19-8-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης 
Μακεδονίας- Θράκης , Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, 
Τµήµα Διοικητικό – Οικονοµικό
γ) την αρίθµ. 161/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί αιτήσεως του 
συλλόγου ¨Φίλοι του Βουνού¨ για παραχώρηση χρήσης του κτιρίου και περιβάλλοντα 
χώρου παλαιού σχολείου Θέρµων¨
δ) την αρίθµ. 179/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί αιτήσεως 
Κορµάκη Δηµητρίου για παραχώρηση χώρου για µαθήµατα Καποέιρα¨



ε) τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 2463/06 (Δ.Κ.Κ.) και άρθρου 272 του 
Ν. 3852/2010
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

• Ακυρώνει την αρίθµ. 161/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης  ¨Περί αιτήσεως του συλλόγου ¨Φίλοι του Βουνού¨ για 
παραχώρηση χρήσης του κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου παλαιού σχολείου 
Θέρµων¨

• Ακυρώνει την  αριθµ. 179/2011 ¨Περί αιτήσεως Κορµάκη Δηµητρίου για 
παραχώρηση χώρου για µαθήµατα Καποέιρα¨ λόγω µη έγκρισης νοµιµότητας 
από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 5ο «Περί ορισµού µελών οµάδας έργου για την κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος του Δήµου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 219



Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανάστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »          7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 267 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 
«Καλλικράτης», οι Καλλικρατικοί Δήµοι πρέπει να καταρτίσουν το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Δράσης έως 30/9/2011.
1. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται διεπιστηµονική οµάδα έργου, η οποία συντάσσει 
σχέδιο επιχειρησιακού προγράµµατος σε συνεργασία µε τα όργανα διοίκησης και τις 
υπηρεσίες του Δήµου και των Νοµικών Προσώπων  του, µε την υποστήριξη της 
υπηρεσίας προγραµµατισµού, το οποίο εγκρίνεται από το Δηµοτικό Συµβούλιο.

2. Η υπηρεσία προγραµµατισµού του Δήµου είναι αρµόδια για την υποστήριξη των 
οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήµου, των Νοµικών Προσώπων του 
και της οµάδας έργου κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και των ετήσιων  προγραµµάτων 
δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα.  

3. Η διεπιστηµονική οµάδα έργου συγκροτείται µε απόφαση του Δηµάρχου. Με την 
ίδια απόφαση ορίζεται και ο υπεύθυνος της οµάδας, ο οποίος προεδρεύει αυτής. Ο 
Δήµαρχος έχει τη γενική εποπτεία της προόδου των  εργασιών της οµάδας. Στην 
οµάδα έργου συµµετέχουν :

Μέλη των οργάνων διοίκησης, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας Αντιδήµαρχος,  και 
υπάλληλοι των υπηρεσιών του Δήµου και των Νοµικών Προσώπων του, 
προερχόµενοι κατά προτίµηση από την Οικονοµική Διεύθυνση, την Τεχνική 
Υπηρεσία, καθώς και την Υπηρεσία Προγραµµατισµού, όπου αυτές υφίστανται. Ο 
αριθµός των µελών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα έξι (6).

Επίσης είναι δυνατή η συµµετοχή ειδικών συµβούλων, ειδικών επιστηµονικών 
συνεργατών του Δηµάρχου και εξωτερικών συµβούλων µε γνώσεις σε οικονοµικά, 
τεχνικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά θέµατα. Ο αριθµός των συµβούλων και 
συνεργατών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3).



4. Για τη συµβουλευτική υποστήριξη των εργασιών της οµάδας έργου, µπορεί να 
ανατίθενται σχετικές υπηρεσίες σε εξωτερικούς συµβούλους, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64), του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) 
και της Απόφασης 2/45564/0026/31.07.2001 του Υπουργού Οικονοµικών 
(Β΄1066).

5. Ως «Νοµικά Πρόσωπα του Δήµου» νοούνται τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου, τα δηµοτικά ιδρύµατα, οι δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις και οι 
δηµοτικές ανώνυµες εταιρείες.

Προκειµένου να συγκροτηθεί η εν λόγω Οµάδα Έργου σας καλώ  να ορίσουµε 
εκπροσώπους της Διοίκησης που θα συµµετέχουν σε αυτή, καθώς και την σύνθεση 
αυτής.

Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την  εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Η σύνθεση της Οµάδας Έργου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού θα 
αποτελείται από έξι (6) µέλη ως εξής:
• Ένας Αντιδήµαρχος
• Ένας Δηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία
• Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Διοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών
• Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
• Ο Προϊστάµενος Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης  
• Ένας Εξωτερικός Σύµβουλος ο οποίος θα παρέχει συµβουλευτική υποστήριξη 
στις εργασίες της Οµάδας Έργου

      Β. Ορίζει τους παρακάτω δηµοτικούς συµβούλους οι οποίοι θα συµµετέχουν στην 

         Οµάδα Έργου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού:

       1) Βίτσας Αθανάσιος- Αντιδήµαρχος

       2) Λάζαρης Αλέξανδρος- Δηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.



Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 6ο «Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης ¨Thracian and Byzantine 
cultural  heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast¨   
- ¨Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονοµιά στην Οροσειρά της Ροδόπης 
και το Βόρειο Αιγαίο¨ µε διακριτικό τίτλο ¨THRABYZHE¨ στο πρόγραµµα 
¨Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013¨ και συνεργασίας του Δήµου Σαµοθράκης σε 
Ευρωπαϊκό Επίπεδο»
Αρίθµ. Απόφαση: 220
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »          7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι µε την αρίθµ. 177/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε οµόφωνα η συµµετοχή του Δήµου Σαµοθράκης στην υποβολή της 
πρότασης ¨Thracian and Byzantine cultural  heritage in the Rhodope Mountains and 
the Northern Aegean Sea coast¨  - ¨Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονοµιά 
στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο¨ µε διακριτικό τίτλο 
¨THRABYZHE¨ στο πρόγραµµα ¨Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013¨, µε επικεφαλή 
εταίρο τον Δήµο Σµόλιεν της Βουλγαρίας, συνολικού προϋπολογισµού για τον Δήµο 
Σαµοθράκης, 200.000,00 € και διάρκεια υλοποίησης 24 µήνες. 
Στην συνέχεια µε την αρίθµ. 30/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε 
οµόφωνα η  τροποποίηση προϋπολογισµού για τον Δήµο Σαµοθράκης, στην 
προαναφερόµενη πρόταση από 101.738,00€  σε 71.471,00 € προκειµένου να έχουµε 
την ένταξή της προς χρηµατοδότηση.



Σήµερα κατόπιν ένταξης της εν λόγω πράξης µε αριθµό συµφωνίας Β1.12.03 και 
υπογραφής της µεταξύ του Δήµου Σµόλιεν που είναι ο επικεφαλής εταίρος και της 
Διαχειριστικής Αρχής του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος  Εδαφικής Συνεργασίας 
ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 στις 14/4/2011 σας καλώ να αποφασίσουµε για 
την αποδοχή των όρων ένταξης σύµφωνα µε τους οποίους ο συνολικός 
προϋπολογισµός της πρότασης είναι 1.159.981,19 € εκ των οποίων για τον Δήµο 
Σαµοθράκης αντιστοιχεί το ποσό των 55.907,46 € και θα προέλθει το ποσό των 
47.521,34 € από ΕΤΠΑ και το ποσό των 8.386,12 € από Εθνική Συµµετοχή.
Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Δήµος Σµόλιαν της Βουλγαρίας και εταίροι:
Ο Δήµος Σαµοθράκης και το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο Σµόλιεν.
Οι δράσεις του έργου για τον Δήµο Σαµοθράκης είναι ως εξής:

• Διαχείριση του έργου (παρακολούθηση φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου)

• Δράσεις προβολής και δηµοσιότητας (συνέδρια έναρξης και λήξης – έντυπα 
προβολής και παρουσίαση προγράµµατος)

• Διεξαγωγή πολιτιστικής ξενάγησης στα µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς 
της περιοχής σε δηµοσιογράφους

• Διεξαγωγή τριήµερου συνεδρίου στη Σαµοθράκη για τους δηµοσιογράφους
• Συµµετοχή σε δράσεις του επικεφαλής εταίρου που θα πραγµατοποιηθούν στο 
Σµόλιεν.

Σας καλώ να αποφασίσουµε για την αποδοχή ένταξης της πράξης και την έγκριση 
συνεργασίας του Δήµου Σαµοθράκης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις αρίθµ. 177/2009 και 30/2011 αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου, την αρίθµ. 
Β1.12.03 συµφωνία  µεταξύ του Δήµου Σµόλιεν που είναι ο επικεφαλής εταίρος και 
την Διαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος  Εδαφικής Συνεργασίας, 
τους όρους του συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ του επικεφαλής εταίρου – Δήµος 
Σµόλιεν και των εταίρων – Δήµος Σαµοθράκης, Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο 
Σµόλιεν και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Εγκρίνει την αποδοχή ένταξης της πράξης ¨Thracian and Byzantine cultural  
heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast¨  - ¨Θρακική 
και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονοµιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο 
Αιγαίο¨ µε διακριτικό τίτλο ¨THRABYZHE¨ στο πρόγραµµα ¨Ελλάδα – Βουλγαρία 
2007- 2013¨ συνολικού προϋπολογισµού για τον Δήµο Σαµοθράκης ποσού  55.907,46 
€ εκ των οποίων το ποσό των 47.521,34 € χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ και το ποσό 
των 8.386,12 € από Εθνική Συµµετοχή.
Β.1. Εγγράφει το ποσό των 55.907,46 € στον Κ.Α. 1323.05 THRABYZHE Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2007- 2013 του προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011 στο σκέλος 
των εσόδων από πόρους του προγράµµατος Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013 εκ των 
οποίων το ποσό των 47.521,34 € θα προέλθει από το ΕΤΠΑ και το ποσό των 8.386,12 
€ από Εθνική Συµµετοχή
Β.2. Εγγράφει το ποσό των 16.670,46 € στον Κ.Α.15/6112.01 Αµοιβές για παροχή 
υπηρεσιών συντονισµού υλοποίησης της πράξης  THRABYZHE Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2007- 2013 του προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011 στο σκέλος 
των εξόδων για την κάλυψη σχετικών δαπανών υλοποίησης του έργου.



Β.3. Εγγράφει το ποσό των 4.850,00 € στον Κ.Α. 15/6112.02 Αµοιβές για παροχή 
υπηρεσιών µετάφρασης στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης THRABYZHE Ελλάδα 
– Βουλγαρία 2007- 2013 του προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011 στο 
σκέλος των εξόδων για την κάλυψη σχετικών δαπανών υλοποίησης του έργου
Β.4, Εγγράφει το ποσό των 1.665,00 € στον Κ.Α. 15/6112.03 Αµοιβές για υπηρεσίες  
ελέγχου διαχείρισης για την υλοποίηση της πράξης THRABYZHE Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2007- 2013 του προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011 στο σκέλος 
των εξόδων για την κάλυψη σχετικών δαπανών υλοποίησης του έργου
Β.5.Εγγράφει το ποσό των 16.700,00 € στον Κ.Α. 15/6112.04 Αµοιβές για 
διοργάνωση συνεδρίων για την υλοποίηση της πράξης THRABYZHE Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2007- 2013 του προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011 στο σκέλος 
των εξόδων για την κάλυψη σχετικών δαπανών υλοποίησης του έργου
Β. 6. Εγγράφει το ποσό των 7.766,00 € στον Κ.Α. 15/6112.05 Αµοιβές για ενέργειες 
δηµοσιότητας της πράξης THRABYZHE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013 του 
προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011 στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη 
σχετικών δαπανών υλοποίησης του έργου
Β.6. Εγγράφει το ποσό των 750,00 € στον Κ.Α. 15/6112.06 Αµοιβές για υπηρεσίες 
επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Δήµου για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης 
THRABYZHE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013 του προϋπολογισµού του Δήµου για 
το έτος 2011 στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη σχετικών δαπανών υλοποίησης 
του έργου
Β.7. Εγγράφει το ποσό των 4.950,00 € στον Κ.Α. 15/6112.07 Αµοιβές για ξενάγηση 
δηµοσιογράφων για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης THRABYZHE Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2007- 2013 του προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011 στο σκέλος 
των εξόδων για την κάλυψη σχετικών δαπανών υλοποίησης του έργου
Β.8. Εγγράφει το ποσό των 2.556,00 € στον Κ.Α. 15/6112.08  Αµοιβή για 
αρχαιολογική έρευνα  για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης THRABYZHE Ελλάδα 
– Βουλγαρία 2007- 2013 του προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011 στο 
σκέλος των εξόδων για την κάλυψη σχετικών δαπανών υλοποίησης του έργου

Γ. Εγκρίνει την συνεργασία του Δήµου Σαµοθράκης µε τους παρακάτω φορείς:
• Δήµος Σµόλιεν
• Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο Σµόλιεν

σα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ¨¨Thracian and Byzantine cultural  heritage in the
Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast¨  - ¨Θρακική και Βυζαντινή 
Πολιτιστική Κληρονοµιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο¨ µε 
διακριτικό τίτλο ¨THRABYZHE¨, για όσο διάστηµα διαρκεί η δράση η οποία έχε 
ενταχθεί στο  Πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία  2007-2013 µε αριθµό συµφωνίας 
Β1.12.03, συνολικού προϋπολογισµού1.159.981,19  €  εκ των οποίων το ποσό των 
55.907,46 € αντιστοιχεί στο Δήµο Σαµοθράκης  και θα προέλθει το ποσό των  
47.521,34 €  από το ΕΤΠΑ και το ποσό των 8.386,12 € από Εθνική Συµµετοχή.
Δ.  Την  υποβολή της παρούσας απόφασης στην  Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.2β του 
Ν. 3345/2005, προς γνωµοδότηση. 
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 



την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 7ο «Έγκριση αποδοχής συµµετοχής του Δήµου στο Πρόγραµµα Δια Βίου 
Μάθηση/Εκπαιδευτικές Συµπράξεις Grundtvig µε τίτλο ¨Ι will survive- 
Στρατηγικές ενάντια στην Έξοδο από την Ύπαιθρο¨  και συνεργασίας του Δήµου 
Σαµοθράκης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο»
Αρίθµ. Απόφαση: 221
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι µε την αρίθµ. 53/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε οµόφωνα η συµµετοχή του Δήµου Σαµοθράκης στο πρόγραµµα Διά Βίου 



Μάθησης– Υποπρόγραµµα GRUNTVIG- Εκπαιδευτικές Συµπράξεις µε τίτλο «I Will 
Survive – Στρατηγικές ενάντια στην Έξοδα από την Ύπαιθρο» µε Κωδικό: 
Α3621Β1CDA90D422.
Με το αρίθµ. πρωτ.: 10288/21-7-2011 έγγραφο του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών 
µας κοινοποιήθηκε η έγκριση συµµετοχής του Δήµου Σαµοθράκης στο Πρόγραµµα 
Δια Βίου Μάθηση/Εκπαιδευτικές Συµπράξεις Grundtvig, µε τίτλο «I Will Survive – 
Στρατηγικές ενάντια στην Έξοδα από την Ύπαιθρο» µε διάρκεια 24 µηνών και έναρξη 
από την 1/8/2011.
Ο σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη, µέσα από την αλληλεπίδραση των 
συµµετεχόντων, των διαφόρων πιθανών στρατηγικών που υπάρχουν προκειµένου να 
κάνουµε τους νέους να παραµείνουν στην ύπαιθρο. Αυτή η ποικιλία ιδεών και 
πρακτικών µπορεί να συµβάλλει στην διαµόρφωση συγκεκριµένων προτάσεων. 
Το στοίχηµα εδώ έγκειται στην κινητοποίηση των ενδιαφεροµένων να αξιοποιήσουν 
προτάσεις και δυνατότητας απασχόλησης στην ύπαιθρο προκειµένου να 
αντιµετωπίσουν την απειλή της φυγής.
Το εν λόγω project συµµετέχουν φορείς όπως αναφέρονται παρακάτω από διάφορες 
χώρες όπου, µέσα στα πλαίσια του προγράµµατος θα επιδιώξουν να ανταλλάξουν 
απόψεις, γνώσεις και πρακτικές σχετικά µε τις δυνατότητες οικονοµικής 
δραστηριοποίησης των ατόµων που επιθυµούν να µείνουν (ή ήδη διαµένουν) στην 
ύπαιθρο. Το επιθυµητό αποτέλεσµα είναι η ανάδειξη πραγµατοποιηµένων καλών 
πρακτικών καθώς και η δηµιουργία ενός δικτύου ανάµεσα στις χώρες αυτές.
Οι προβλεπόµενες δράσεις περιλαµβάνουν επιτόπιες επισκέψεις (µε µορφή 
σεµιναρίων) στις αντίστοιχες χώρες από εκπροσώπους των χωρών αυτών, ενώ στα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνεται η δηµιουργία µιας ιστοσελίδας και 
σχετικού υλικού που θα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της έρευνας, τις εµπειρίες και 
παραδείγµατα καλών πρακτικών ανάµεσα στις χώρες. 
Συµµετέχοντες φορείς είναι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
α/α Τίτλος Όνοµα Συµµετέχοντα Φορέα / Χώρα Ιδιότητα
1 Συντονιστής Agentur für interkulturelles Lernen UG 

(Γερµανία)
Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2 Εταίρος Europe Unie
(Γαλλία)

Μη – κερδοσκοπική Εταιρία

3 Εταίρος Smolyan Municipality
(Βουλγαρία)

Δηµοτική Αρχή

4 Εταίρος Gmina Kamienna Gora
(Πολωνία)

Δηµοτική Αρχή

5 Εταίρος IMKA Livani
(Λετονία)

Μη κερδοσκοπική – Μη 
κυβερνητική Οργάνωση

6 Εταίρος Peuple et Culture
(Γαλλία)

Μη – κερδοσκοπική Εταιρία

7 Εταίρος Logal Democracy Agency
(Κρατία)

Μη – κερδοσκοπική Εταιρία

8 Εταίρος Δήµος Σαµοθράκης Δηµοτική Αρχή

 
Ο Δήµος Σαµοθράκης θα συµµετέχει µε 20 άτοµα εκπαιδευόµενους υπαλλήλους του 
Δήµου και πολίτες που ενδεχοµένως να ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν και να 



ενηµερωθούν και 3 εκπαιδευτές. Οι δράσεις είναι 100% επιδοτούµενες από το 
πρόγραµµα και ο Δήµος Σαµοθράκης θα επιχορηγηθεί µε το ποσό των 25.000,00 €, το 
οποίο δίνεται σε δύο δόσεις, ένα ποσό µε την έγκριση της αίτησης και το υπόλοιπο µε 
την λήξη του προγράµµατος.
Σας καλώ να αποφασίσουµε για την αποδοχή των όρων ένταξης του αρίθµ. 2011-1-
DE2-GRU06-07762 συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών καθώς και την έγκριση 
συνεργασίας του Δήµου Σαµοθράκης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
την αρίθµ. 53/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, το αρίθµ. πρωτ.: 
10288/21-7-2011 έγγραφο του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών, το αρίθµ. 2011-1-
DE2-GRU06-07762 συµφωνητικού και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει την αποδοχή των όρων ένταξης του Δήµου Σαµοθράκης στο πρόγραµµα 
Διά Βίου Μάθησης– Υποπρόγραµµα GRUNTVIG- Εκπαιδευτικές Συµπράξεις µε 
τίτλο «I Will Survive – Στρατηγικές ενάντια στην Έξοδα από την Ύπαιθρο» µε Κωδικό: 
Α3621Β1CDA90D422¨ σύµφωνα µε το αρίθµ.  2011-1-DE2-GRU06-07762 
συµφωνητικού συνολικού προϋπολογισµού για τον Δήµο Σαµοθράκης ποσού  
25.000,00 € το οποίο επιχορηγείται από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών.
Β. Εγγράφει το ποσό των 25.000,00 € στον Κ.Α. 1323.06 Στρατηγικές ενάντια στην 
Έξοδα από την Ύπαιθρο – πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης– Υποπρόγραµµα 
GRUNTVIG του προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011 στο σκέλος των 
εσόδων από πόρους του προγράµµατος Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013 το οποίο θα 
προέλθει από επιχορήγηση του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών
Γ. Εγγράφει το ποσό των 25.000,00 € στον Κ.Α. 15/6474.01 Υλοποίηση της πράξης  
Στρατηγικές ενάντια στην Έξοδο από την Ύπαιθρο – πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης– 
Υποπρόγραµµα GRUNTVIG  του προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011 στο 
σκέλος των εξόδων για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησής του .
Δ. Εγκρίνει την συνεργασία του Δήµου Σαµοθράκης µε τους παρακάτω φορείς:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
α/α Τίτλος Όνοµα Συµµετέχοντα Φορέα / Χώρα Ιδιότητα
1 Συντονιστής Agentur für interkulturelles Lernen UG 

(Γερµανία)
Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2 Εταίρος Europe Unie
(Γαλλία)

Μη – κερδοσκοπική Εταιρία

3 Εταίρος Smolyan Municipality
(Βουλγαρία)

Δηµοτική Αρχή

4 Εταίρος Gmina Kamienna Gora
(Πολωνία)

Δηµοτική Αρχή

5 Εταίρος IMKA Livani
(Λετονία)

Μη κερδοσκοπική – Μη 
κυβερνητική Οργάνωση

6 Εταίρος Peuple et Culture
(Γαλλία)

Μη – κερδοσκοπική Εταιρία



7 Εταίρος Logal Democracy Agency
(Κρατία)

Μη – κερδοσκοπική Εταιρία

8 Εταίρος Δήµος Σαµοθράκης Δηµοτική Αρχή

 
σα πλαίσια υλοποίησης του  προγράµµατος Διά Βίου Μάθησης– Υποπρόγραµµα 
GRUNTVIG- Εκπαιδευτικές Συµπράξεις µε τίτλο «I Will Survive – Στρατηγικές 
ενάντια στην Έξοδα από την Ύπαιθρο» µε Κωδικό: Α3621Β1CDA90D422,  για όσο 
διάστηµα διαρκεί η δράση, συνολικού προϋπολογισµού 163.000,00 €  εκ των οποίων 
το ποσό των 25.000,00 € αντιστοιχεί στο Δήµο Σαµοθράκης  και θα προέλθει από 
επιχορήγηση του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών.

Ε.  Την υποβολή της παρούσας απόφασης στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.2β του 
Ν. 3345/2005, προς γνωµοδότηση. 
 
ΣΤ. Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο για την υπογραφή του αρίθµ.  
2011-1-DE2-GRU06-07762 συµφωνητικού µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του 
Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.

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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 8ο «Έγκριση προϋπολογισµού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήµου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 222
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)



10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου αναφέρθηκε στις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 234 του Ν. 3463/2006  σύµφωνα µε την οποία µεταξύ των άλλων για την 
έγκριση προϋπολογισµού των Ν.Π.Δ.Δ. απαιτείτε έγκριση από το Δηµοτικό 
Συµβούλιο.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω σας καλώ να προχωρήσουµε σε έγκριση της αρίθµ.    
5/2011 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήµου Σαµοθράκης που αφορά την έγκριση του 
προϋπολογισµού  του για το οικ. έτος 2011. 
Στη συνέχεια αφού παρουσίασε αναλυτικά την αιτιολογηµένη έκθεση της Προέδρου 
του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήµου 
Σαµοθράκης που επισυνάπτεται της αρίθµ. 5/2011 απόφασης του Διοικητικού 
Συµβουλίου του, κάλεσε τα Μέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την  εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006   (Δ.Κ.Κ.), την αρίθµ. 
5/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Παιδείας του Δήµου Σαµοθράκης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά 
πλειοψηφία

Εκφράζει την  σύµφωνη γνώµη του επί της αρίθµ. 5/2011 απόφασης του Διοικητικού 
Συµβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του 
Δήµου Σαµοθράκης που αφορά την έγκριση του προϋπολογισµού του Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήµου Σαµοθράκης για το 
οικ. έτος 2011 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην  εισηγητική έκθεση του Προέδρου 
και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εµφανίζει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ 
Τακτικά έσοδα……………………………………………………..……..156.652,78 €
Έκτακτα…………………………………………………………………..….…..0,00 €
Παρελθόντων οικ. ετών…………………………………………………...….….0,00 €
Εισπράξεις από εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων ετών…………………….0,00 €
Εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων………………………………………0,00 €
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους……………………………..…24.159,64 €
ΣΥΝΟΛΟ…………………………………………………………...……180.812,42 €
ΕΞΟΔΑ 
Έξοδα ……………………………………………………………………175.411,91 €
Αποθεµατικό………………………………………………………………..5.400,51 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ……………………..…………………….……….180.812,42 €



Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.

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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 9ο «Μεταφορά και αυτοδίκαιη ένταξη του προσωπικού των 
συγχωνευθέντων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήµου Σαµοθράκης, Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
και Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. µε 
την επωνυµία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του 
Δήµου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 223



Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου είπε τα εξής:
Όπως γνωρίζεται µε την αρίθµ. 18/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε οµόφωνα η συγχώνευση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου για τους 
τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας (Δηµοτικός 
Παιδικός Σταθµός Σαµοθράκης & Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων 
(Κ.Α.Π..Η.) Δήµου Σαµοθράκης σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 103 του Ν. 
3852/2010, η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1447/17-6-2011 τεύχος Β΄.
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά µε την έγκριση της αυτοδίκαιης µεταφοράς των 
αναγκαίων θέσεων προσωπικού, το οποίο υπηρετεί στα συγχωνευµένα Νοµικά 
Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου Δηµοτικό Παιδικό Σταθµό & Κέντρο Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π..Η.), στο νέο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία 
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήµου Σαµοθράκης.
Συγκεκριµένα ο αριθµός των µεταφερόµενων θέσεων από τα εν λόγω Νοµικά 
Πρόσωπα του Δήµου είναι ως εξής:

• Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία ¨Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Σαµοθράκης¨
Μόνιµο Προσωπικό µε Σχέση Δηµοσίου Δικαίου: θέσεις τέσσερις (4) µε τους 
εξής κατά κλάδο ειδικότητες και εργαζοµένους:

Α/Α Αριθµός 
θέσεων

Κλάδος Ειδικότητα Εργαζόµενοι

1 2 ΤΕ 
Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης

ΤΕ 
Βρεφονηπιοκόµων

Λενούδια Μαρία1 2 ΤΕ 
Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης

ΤΕ 
Βρεφονηπιοκόµων Τσαγκούρια Λεµονιά

2 1 ΥΕ 
Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης

ΥΕ Βοηθός 
Μαγείρων

Τσίπου Μαρία



3 1 ΥΕ 
Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης

ΥΕ Καθαριστριών Μαµουγιώργη Μαρία

• Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία ¨Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων 
(Κ.Α.Π.Η.) Δήµου Σαµοθράκης¨

Δεν έχει µόνιµο προσωπικό µε καµία σχέση εργασίας.

Το προσωπικό που µεταφέρεται αυτοδίκαια σύµφωνα µε τα ανωτέρω κατατάσσεται 
σε συνιστώµενες µε την παρούσα απόφαση προσωποπαγής θέσεις στο νέο Νοµικό 
Πρόσωπο µε την επωνυµία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Παιδείας του Δήµου Σαµοθράκης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 241 του Ν. 
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 3938/2011 και 
κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αυτοδίκαιη µεταφορά των αναγκαίων θέσεων προσωπικού, το οποίο 
υπηρετεί στα συγχωνευµένα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου Δηµοτικό Παιδικό 
Σταθµό & Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π..Η.), στο νέο Νοµικό 
Πρόσωπο µε την επωνυµία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Παιδείας του Δήµου Σαµοθράκης.
Συγκεκριµένα ο αριθµός των µεταφερόµενων θέσεων από τα εν λόγω Νοµικά 
Πρόσωπα του Δήµου είναι ως εξής:

• Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία ¨Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Σαµοθράκης¨
Μόνιµο Προσωπικό µε Σχέση Δηµοσίου Δικαίου: θέσεις τέσσερις (4) µε τους 
εξής κάδους και ειδικότητες:

Α/Α Αριθµός 
θέσεων

Κλάδος Ειδικότητα Εργαζόµενοι

1 2 ΤΕ 
Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης

ΤΕ 
Βρεφονηπιοκόµων

Λενούδια Μαρία1 2 ΤΕ 
Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης

ΤΕ 
Βρεφονηπιοκόµων Τσαγκούρια Λεµονιά

2 1 ΥΕ 
Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης

ΥΕ Βοηθός 
Μαγείρων

Τσίπου Μαρία

3 1 ΥΕ 
Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης

ΥΕ Καθαριστριών Μαµουγιώργη Μαρία

      Η κατάταξη του ως άνω προσωπικού στις αντίστοιχες προσωποπαγής θέσεις θα 
γίνει µε απόφαση του Προέδρου του Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης 
και Παιδείας του Δήµου Σαµοθράκης.



Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.



Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 10ο «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης λεωφορείων στην Κοινωφελή 
Δηµοτική Επιχείρηση Σαµοθράκης για την υλοποίηση των σκοπών σύστασής 
της»
Αρίθµ. Απόφαση: 224
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζεται η Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση Σαµοθράκης  (αρίθµ. 
3998/31-7-2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας –Θράκης η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1688/17-8-2009 τεύχος Β΄) 
µεταξύ των αρµοδιοτήτων της έχει και την αρµοδιότητα της δηµοτικής συγκοινωνίας. 
Σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που 
µεταβιβάζονται στην επιχείρηση αναφέρονται και τέσσερα (4) λεωφορεία µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΚΗΥ 5323, ΚΗΥ, ΚΗΙ 5626 και ΚΗΙ, των οποίων όµως µέχρι σήµερα 
δεν έχει ολοκληρωθεί η µεταβίβαση µε συµβολαιογραφική πράξη.
Επίσης σας γνωρίζω ότι το λεωφορείο µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5626 έχει 
αποσυρθεί λόγω ακαταλληλότητας µε την αρίθµ. 5055/4-5-2011 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 
Στην συνέχει κάλεσε τους Δηµοτικούς Συµβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το καταστατικό της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Δήµου Σαµοθράκης 
(3998/31-7-2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας –Θράκης η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1688/17-8-2009 τεύχος Β΄), 



το γεγονός ότι η Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση  έχει την αρµοδιότητα της 
Δηµοτικής Συγκοινωνίας, τις διατάξεις του άρθρου 259 παρ. 6 του Ν. 3463/2006,  το 
γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν βαρύνεται ο προϋπολογισµός του Δήµου 
Σαµοθράκης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

                  Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  την  παραχώρηση χρήσης χωρίς αντάλλαγµα τριών (3) λεωφορείων  
ιδιοκτησίας του Δήµου Σαµοθράκης στην Κοινωφελή Δηµοτική Επιχείρηση 
Σαµοθράκης  για διάστηµα εννέα (9) ετών,  για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της 
δηµοτικής συγκοινωνίας του άρθρου 83 του Μ. 3462/2006 και σύµφωνα µε την 
(αρίθµ. 3998/31-7-2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1688/17-8-2009 
τεύχος Β΄), µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1) Λεωφορείο FIAT – IVECO, 31 θέσεων,  µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5323, , 
ισχύος 35  ίππων τέθηκε σε κυκλοφορία 22/4/1999  για µεταφορά µαθητών 
και προσωπικού του Δήµου

2) Λεωφορείο FIAT – IVECO, 34 θέσεων,  µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5303, 
ισχύος 35  ίππων τέθηκε σε κυκλοφορία 18/11/1997  για µεταφορά µαθητών

3) Λεωφορείο VOLVO,  θέσεων 50,  µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5671, , 
ισχύος 73  ίππων τέθηκε σε κυκλοφορία 10/7/2008  για µεταφορά 
προσωπικού του Δήµου 

     Οι δαπάνες κίνησης και συντήρησης των δύο οχηµάτων θα καλυφθούν από τον 
προϋπολογισµό της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης.

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 11ο «Περί τροποποίησης της αρίθµ. 181/2011 απόφασης του Δηµοτικού 
Συµβουλίου ως προς τον ορισµό ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο 
χρήσης οικ. έτους 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 225
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Με την αρίθµ. 181/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨ Περί τροποποίησης 
των αρίθµ. 109/2011 και αρίθµ. 43/2010 αποφάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου για 
τον ορισµό ελεγκτών της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης ετών 
2010 & 2011¨ αποφασίστηκαν οµόφωνα τα εξής:

• Τροποποιήθηκε η αρίθµ. 43/2010 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί 
ορισµού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς 
Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης για το έτος 2010 ως προς το 
αποφασιστικό µέρος ως εξής:



« Ορίζει ελεγκτές για τον ετήσιο διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δηµοτικής   
Επιχείρησης Σαµοθράκης  για το οικ. έτος 2010 τους: 
1) Λαζαρίδης Στ. Νικόλαος, Ορκωτός λογιστής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 
Χορτιάτη 3 - τ.κ. 56632 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 37641
2) Γιατράς Α. Αντώνιος, Ορκωτός λογιστής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 25ης 
Μαρτίου 12 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 19141.

      Ορίζει ως συνολική αµοιβή το ποσό των 4.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α.» 

• Τροποποιήθηκε η  αρίθµ. 109/2010 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
¨Περί ορισµού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 
Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης για το έτος 2011 ως προς 
το αποφασιστικό µέρος ως εξής:

«Ορίζει ελεγκτές για τον ετήσιο διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δηµοτικής 
Επιχείρησης Σαµοθράκης  για το οικ. έτος 2011 τους: 
1) Ζιγκερίδης Δηµήτριος του Γεωργίου, Ορκωτός λογιστής, µε έδρα την 
Θεσσαλονίκης, Γιαννιστών 31 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 15851
2) Γεροκωστοπούλου Ελένη, Ορκωτός λογιστής, µε έδρα την Θεσσαλονίκης, 
Γιαννιστών 31 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 33531.

      Ορίζει ως συνολική αµοιβή το ποσό των 4.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α.» 

Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Κεχαγιόγλου Στυλιανός και 
Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης ο οποίος είπε τα εξής.:
Σύµφωνα µε την αρίθµ. 181/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκαν οι 
ελεγκτές για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δηµοτικής 
Επιχείρησης Σαµοθράκης για τα οικ. έτη 2010 και 2011.
 Σας γνωρίζω ότι οι 1) Λαζαρίδης Στ. Νικόλαος, Ορκωτός λογιστής, κάτοικος 
Θεσσαλονίκης, οδός Χορτιάτη 3 - τ.κ. 56632 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 37641 και 2) Γιατράς Α. 
Αντώνιος, Ορκωτός λογιστής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 25ης Μαρτίου 12 µε 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 19141, που ορίστηκαν ελεγκτές για το έτος 2010 έχουν ήδη προχωρήσει 
στην διαδικασία τακτικού διαχειριστικού ελέγχου και βρίσκονται στο στάδιο της 
ολοκλήρωσης προκειµένου να εισηγηθούν προς το δηµοτικό συµβούλιο σχετικά.
 Επιπρόσθετα  σας γνωρίζω ότι το ενδιαφέρον και το συµβουλευτικό έργο τους προς 
την διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης έχει βοηθήσει προς την κατανόηση και 
την κατεύθυνση ορθής διαχείρισης της επιχείρησης.
Επί πλέον λόγω του εξονυχιστικού ελέγχου στα στοιχεία της διαχείρισης της 
επιχείρησης  για το έτος 2010 έχουν αποκτήσει σαφή εικόνα της επιχείρησης και 
προτείνω την τροποποίηση της αρίθµ. 43/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
ως προς την αντικατάσταση των ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 
χρήσης 2011, προκειµένου οριστούν οι 1) Λαζαρίδης Στ. Νικόλαος, Ορκωτός 
λογιστής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Χορτιάτη 3 - τ.κ. 56632 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 
37641 και 2) Γιατράς Α. Αντώνιος, Ορκωτός λογιστής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 
25ης Μαρτίου 12 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 19141 και για την χρήση του έτους 2011.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δηµοτικού 
Συµβουλίου και του Προέδρου της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ



• Τροποποιεί την αρίθµ. 181/2010 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί 
ορισµού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς 
Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης για το έτος 2011 ως προς το 
αποφασιστικό µέρος ως προς τον ορισµό ελεγκτών για τον τακτικό 
διαχειριστικό έλεγχο χρήσης οικ. έτους 2011 ως εξής:

« Ορίζει ελεγκτές για τον ετήσιο διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δηµοτικής   
Επιχείρησης Σαµοθράκης  για το οικ. έτος 2011 τους: 
1) Λαζαρίδης Στ. Νικόλαος, Ορκωτός λογιστής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 
Χορτιάτη 3 - τ.κ. 56632 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 37641
2) Γιατράς Α. Αντώνιος, Ορκωτός λογιστής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 25ης 
Μαρτίου 12 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 19141.

      Ορίζει ως συνολική αµοιβή το ποσό των 4.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθµ. 181/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 12ο «Περί έγκρισης συνεργασίας του Δήµου Σαµοθράκης µε το Δήµο 
Αλεξανδρούπολης – Τεχνική Υπηρεσία για την υλοποίηση της πράξης 
¨Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων¨ στα πλαίσια της προγραµµατικής 
σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας των δύο δήµων»
Αρίθµ. Απόφαση: 226
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »



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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι µε τις αρίθµ. 108/2008 & 289/2008 αποφάσεις των  Δηµοτικών 
Συµβουλίων Σαµοθράκης και Αλεξανδρούπολης αντίστοιχα εγκρίθηκε η σύναψη 
προγραµµατικής σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας των δύο Δήµων.
Στα πλαίσια της διαδηµοτικής συνεργασίας περιλαµβάνεται και η υλοποίηση 
αναπτυξιακών προγραµµάτων µε έµφαση στα έργα του Ε.Σ.Π.Α. 2007- 2013.

Καθότι ο Δήµος Σαµοθράκης δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007 αφού κατά την προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των 
φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν από την 
ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προτείνω τη συνεργασία των δύο δήµων για 
την υλοποίηση του έργου ¨Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων¨,   κατόπιν της 
αρίθµ. 59 µε αριθµ. πρωτ.: 1534/31-3-2011 πρόσκλησης του Ε.Π. Μακεδονίας – 
Θράκης 2007- 2013 κατηγορίας πράξεων ¨Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων¨ 
- Άξονας Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητας Ζωής στην 
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη¨, στα πλαίσια της εν λόγω προγραµµατικής 
σύµβασης, αφού  για όσους φορείς δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια 
ως δικαιούχοι για την υλοποίηση έργων, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 
του Ν. 3614/2007 υπάρχει η δυνατότητα να συνάψουν προγραµµατική σύµβαση µε 
άλλο πιστοποιηµένο φορέα.

Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη, 
τις αρίθµ. 108/2008 & 289/2008 αποφάσεις των  Δηµοτικών Συµβουλίων 
Σαµοθράκης και Αλεξανδρούπολης, την από 18-9-2008 σύµβαση διαδηµοτικής 
συνεργασίας µεταξύ των Δήµων Αλεξανδρούπολης και Σαµοθράκης, τις διατάξεις  
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Εγκρίνει την συνεργασία του Δήµου Σαµοθράκης µε το Δήµο Αλεξανδρούπολης – 
Τεχνική Υπηρεσία στα πλαίσια της από 18-9-2008 προγραµµατικής σύµβασης 
διαδηµοτικής συνεργασίας των δύο δήµων µε σκοπό την υλοποίηση της πράξης  
¨Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων¨

2) Ορίζει εκπροσώπους του Δήµου Σαµοθράκης στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης στης  Προγραµµατικής Σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 7 αυτής, τον Δήµαρχο Σαµοθράκης κ. Χανό Γεώργιο και τον Δηµοτικό 
Σύµβουλο κ. Βίτσα Αθανάσιο.



3) Η χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του έργου, θα προέλθει από πόρους του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ¨Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη¨-  Άξονας 
Προτεραιότητας 9 – κατηγορία πράξεων «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων» 

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 13ο «Περί εγκρίσεων αναµορφώσεων προϋπολογισµού του Δήµου οικ. 
έτους 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 227
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »



3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
O Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου είπε στους Συµβούλους ότι από την ψήφιση 
του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 και την έγκρισή του από την Αποκεντρωµένη 
Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση 
Διοίκησης, Τµήµα Διοικητικό – Οικονοµικό  προέκυψαν νέες ανάγκες στα έξοδα 
όπως αναλυτικά θα αναφέρω παρακάτω:
Εποµένως προτείνω την µερική τροποποίηση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε την 
εισηγητική των υπηρεσιών του Δήµου ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €

0114

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής εγγράφουµε το ποσό των  
30.000,00 € σύµφωνα µε την αρίθµ. 209/2011 απόφαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου  

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής εγγράφουµε το ποσό των  
30.000,00 € σύµφωνα µε την αρίθµ. 209/2011 απόφαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου  

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής εγγράφουµε το ποσό των  
30.000,00 € σύµφωνα µε την αρίθµ. 209/2011 απόφαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου  

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής εγγράφουµε το ποσό των  
30.000,00 € σύµφωνα µε την αρίθµ. 209/2011 απόφαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου  

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής εγγράφουµε το ποσό των  
30.000,00 € σύµφωνα µε την αρίθµ. 209/2011 απόφαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου         30.000,00

0231

Μισθώµατα κινητών πραγµάτων (λεωφορεία) εγγράφουµε το ποσό 
των 47.247,75 € για µεταφορά µαθητών σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα 

Μισθώµατα κινητών πραγµάτων (λεωφορεία) εγγράφουµε το ποσό 
των 47.247,75 € για µεταφορά µαθητών σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα 

Μισθώµατα κινητών πραγµάτων (λεωφορεία) εγγράφουµε το ποσό 
των 47.247,75 € για µεταφορά µαθητών σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα 

Μισθώµατα κινητών πραγµάτων (λεωφορεία) εγγράφουµε το ποσό 
των 47.247,75 € για µεταφορά µαθητών σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα 

Μισθώµατα κινητών πραγµάτων (λεωφορεία) εγγράφουµε το ποσό 
των 47.247,75 € για µεταφορά µαθητών σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα        47.247,75

0321

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης αυξάνουµε µε το ποσό 
1.327,02 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
4.750,00 € σε 6.077,02 €

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης αυξάνουµε µε το ποσό 
1.327,02 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
4.750,00 € σε 6.077,02 €

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης αυξάνουµε µε το ποσό 
1.327,02 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
4.750,00 € σε 6.077,02 €

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης αυξάνουµε µε το ποσό 
1.327,02 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
4.750,00 € σε 6.077,02 €

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης αυξάνουµε µε το ποσό 
1.327,02 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
4.750,00 € σε 6.077,02 €         1.327,02

0332

Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως αυξάνουµε µε το ποσό των 
2.112,00 € σύµφωνα µε τα  βεβαιωθέντα έσοδα  και έχουµε από 
7.480,17 € σε 9.592,17 €

Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως αυξάνουµε µε το ποσό των 
2.112,00 € σύµφωνα µε τα  βεβαιωθέντα έσοδα  και έχουµε από 
7.480,17 € σε 9.592,17 €

Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως αυξάνουµε µε το ποσό των 
2.112,00 € σύµφωνα µε τα  βεβαιωθέντα έσοδα  και έχουµε από 
7.480,17 € σε 9.592,17 €

Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως αυξάνουµε µε το ποσό των 
2.112,00 € σύµφωνα µε τα  βεβαιωθέντα έσοδα  και έχουµε από 
7.480,17 € σε 9.592,17 €

Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως αυξάνουµε µε το ποσό των 
2.112,00 € σύµφωνα µε τα  βεβαιωθέντα έσοδα  και έχουµε από 
7.480,17 € σε 9.592,17 €         2.112,00

0452

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 1.080/80)  
αυξάνουµε µε το ποσό των 3.212,00 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 665,78 € σε 3.877,78 € 

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 1.080/80)  
αυξάνουµε µε το ποσό των 3.212,00 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 665,78 € σε 3.877,78 € 

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 1.080/80)  
αυξάνουµε µε το ποσό των 3.212,00 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 665,78 € σε 3.877,78 € 

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 1.080/80)  
αυξάνουµε µε το ποσό των 3.212,00 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 665,78 € σε 3.877,78 € 

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 1.080/80)  
αυξάνουµε µε το ποσό των 3.212,00 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 665,78 € σε 3.877,78 €         3.212,00

0468

Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 
αυξάνουµε µε το ποσό των 60,90 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα 
έσοδα και έχουµε από 552,59 € σε 613,49 € 

Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 
αυξάνουµε µε το ποσό των 60,90 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα 
έσοδα και έχουµε από 552,59 € σε 613,49 € 

Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 
αυξάνουµε µε το ποσό των 60,90 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα 
έσοδα και έχουµε από 552,59 € σε 613,49 € 

Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 
αυξάνουµε µε το ποσό των 60,90 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα 
έσοδα και έχουµε από 552,59 € σε 613,49 € 

Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 
αυξάνουµε µε το ποσό των 60,90 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα 
έσοδα και έχουµε από 552,59 € σε 613,49 €             60,90

0514.02

Έσοδα από Φ.Π.Α. 16% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 985,71 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 791,94 € σε 1.777,65 €   

Έσοδα από Φ.Π.Α. 16% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 985,71 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 791,94 € σε 1.777,65 €   

Έσοδα από Φ.Π.Α. 16% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 985,71 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 791,94 € σε 1.777,65 €   

Έσοδα από Φ.Π.Α. 16% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 985,71 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 791,94 € σε 1.777,65 €   

Έσοδα από Φ.Π.Α. 16% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 985,71 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 791,94 € σε 1.777,65 €              985,71

0514.03

Έσοδα από Φ.Π.Α. 5% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε 
το ποσό των 4.990,83 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 7,02 € σε 4.997,85 €

Έσοδα από Φ.Π.Α. 5% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε 
το ποσό των 4.990,83 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 7,02 € σε 4.997,85 €

Έσοδα από Φ.Π.Α. 5% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε 
το ποσό των 4.990,83 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 7,02 € σε 4.997,85 €

Έσοδα από Φ.Π.Α. 5% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε 
το ποσό των 4.990,83 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 7,02 € σε 4.997,85 €

Έσοδα από Φ.Π.Α. 5% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε 
το ποσό των 4.990,83 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 7,02 € σε 4.997,85 €         4.990,83

1323.05

TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό 
των 55.907,46 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013 

TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό 
των 55.907,46 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013 

TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό 
των 55.907,46 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013 

TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό 
των 55.907,46 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013 

TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό 
των 55.907,46 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013       55.907,46



1323.06

Στρατηγικές ενάντια στην έξοδο από την ύπαιθρο – Πρόγραµµα 
Δια Βίου Μάθησης- Υποπρόγραµµα GRUNTVIG εγγράφουµε το 
ποσό των 25.000,00 € σύµφωνα µε το αρίθµ. 10288/21-7-2011 
έγγραφο του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών και την σχετική 
απόφαση αποδοχής του Δηµοτικού Συµβουλίου 

Στρατηγικές ενάντια στην έξοδο από την ύπαιθρο – Πρόγραµµα 
Δια Βίου Μάθησης- Υποπρόγραµµα GRUNTVIG εγγράφουµε το 
ποσό των 25.000,00 € σύµφωνα µε το αρίθµ. 10288/21-7-2011 
έγγραφο του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών και την σχετική 
απόφαση αποδοχής του Δηµοτικού Συµβουλίου 

Στρατηγικές ενάντια στην έξοδο από την ύπαιθρο – Πρόγραµµα 
Δια Βίου Μάθησης- Υποπρόγραµµα GRUNTVIG εγγράφουµε το 
ποσό των 25.000,00 € σύµφωνα µε το αρίθµ. 10288/21-7-2011 
έγγραφο του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών και την σχετική 
απόφαση αποδοχής του Δηµοτικού Συµβουλίου 

Στρατηγικές ενάντια στην έξοδο από την ύπαιθρο – Πρόγραµµα 
Δια Βίου Μάθησης- Υποπρόγραµµα GRUNTVIG εγγράφουµε το 
ποσό των 25.000,00 € σύµφωνα µε το αρίθµ. 10288/21-7-2011 
έγγραφο του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών και την σχετική 
απόφαση αποδοχής του Δηµοτικού Συµβουλίου 

Στρατηγικές ενάντια στην έξοδο από την ύπαιθρο – Πρόγραµµα 
Δια Βίου Μάθησης- Υποπρόγραµµα GRUNTVIG εγγράφουµε το 
ποσό των 25.000,00 € σύµφωνα µε το αρίθµ. 10288/21-7-2011 
έγγραφο του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών και την σχετική 
απόφαση αποδοχής του Δηµοτικού Συµβουλίου       25.000,00

1327.02

Πυροπροστασία – πολιτική προστασία (ΣΑΤΑ) εγγράφουµε το 
ποσό των 35.100,00 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα 
(σχετική απόφαση   του ΥΠΕΣΔΑΑ) 

Πυροπροστασία – πολιτική προστασία (ΣΑΤΑ) εγγράφουµε το 
ποσό των 35.100,00 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα 
(σχετική απόφαση   του ΥΠΕΣΔΑΑ) 

Πυροπροστασία – πολιτική προστασία (ΣΑΤΑ) εγγράφουµε το 
ποσό των 35.100,00 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα 
(σχετική απόφαση   του ΥΠΕΣΔΑΑ) 

Πυροπροστασία – πολιτική προστασία (ΣΑΤΑ) εγγράφουµε το 
ποσό των 35.100,00 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα 
(σχετική απόφαση   του ΥΠΕΣΔΑΑ) 

Πυροπροστασία – πολιτική προστασία (ΣΑΤΑ) εγγράφουµε το 
ποσό των 35.100,00 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα 
(σχετική απόφαση   του ΥΠΕΣΔΑΑ)       35.100,00

1623.01

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 24.797,96 €  σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 187.037,71 € σε 211.835,67 € 

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 24.797,96 €  σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 187.037,71 € σε 211.835,67 € 

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 24.797,96 €  σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 187.037,71 € σε 211.835,67 € 

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 24.797,96 €  σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 187.037,71 € σε 211.835,67 € 

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 24.797,96 €  σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 187.037,71 € σε 211.835,67 €       24.797,96

2112

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε 
το ποσό των 3.939,78 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 136.536,32 € σε 140.476,10 € 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε 
το ποσό των 3.939,78 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 136.536,32 € σε 140.476,10 € 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε 
το ποσό των 3.939,78 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 136.536,32 € σε 140.476,10 € 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε 
το ποσό των 3.939,78 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 136.536,32 € σε 140.476,10 € 

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε 
το ποσό των 3.939,78 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 136.536,32 € σε 140.476,10 €         3.939,78

3212

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των  226,51 
€  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 152.885,22 
€ σε 153.111,73 € 

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των  226,51 
€  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 152.885,22 
€ σε 153.111,73 € 

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των  226,51 
€  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 152.885,22 
€ σε 153.111,73 € 

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των  226,51 
€  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 152.885,22 
€ σε 153.111,73 € 

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των  226,51 
€  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 152.885,22 
€ σε 153.111,73 €           226,51

3214

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
153,20 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
10.365,00 € σε 10.518,20 € 

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
153,20 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
10.365,00 € σε 10.518,20 € 

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
153,20 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
10.365,00 € σε 10.518,20 € 

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
153,20 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
10.365,00 € σε 10.518,20 € 

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
153,20 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
10.365,00 € σε 10.518,20 €            153,20 

4213

Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών 
(άρθρο 26 Ν. 318/69, απόφ. Υπ. Οικ. 2081241/11652/1997) 
εγγράφουµε το ποσό των 366,91 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα 
έσοδα 

Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών 
(άρθρο 26 Ν. 318/69, απόφ. Υπ. Οικ. 2081241/11652/1997) 
εγγράφουµε το ποσό των 366,91 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα 
έσοδα 

Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών 
(άρθρο 26 Ν. 318/69, απόφ. Υπ. Οικ. 2081241/11652/1997) 
εγγράφουµε το ποσό των 366,91 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα 
έσοδα 

Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών 
(άρθρο 26 Ν. 318/69, απόφ. Υπ. Οικ. 2081241/11652/1997) 
εγγράφουµε το ποσό των 366,91 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα 
έσοδα 

Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών 
(άρθρο 26 Ν. 318/69, απόφ. Υπ. Οικ. 2081241/11652/1997) 
εγγράφουµε το ποσό των 366,91 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα 
έσοδα            366,91

ΣΥΝΟΛΟ

   
    
235.428,03

Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + 235.428,03 Νέα Έσοδα   € =  247.615,18 € Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + 235.428,03 Νέα Έσοδα   € =  247.615,18 € Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + 235.428,03 Νέα Έσοδα   € =  247.615,18 € Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + 235.428,03 Νέα Έσοδα   € =  247.615,18 € Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + 235.428,03 Νέα Έσοδα   € =  247.615,18 € Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + 235.428,03 Νέα Έσοδα   € =  247.615,18 € Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + 235.428,03 Νέα Έσοδα   € =  247.615,18 € 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €

10/6012.01

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρ. ηµέρ. και νυτ. 
ώρες και λοιπές πρόσθ. Αµοιβές (επίδοµα διαχειριστικών λαθών, 
αµοιβή ληξιάρχου, πρακτικογράφου κ.λπ.) διαγράφουµε το ποσό 
των 1.100,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 8.148,07 € σε 7.048,07 € 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρ. ηµέρ. και νυτ. 
ώρες και λοιπές πρόσθ. Αµοιβές (επίδοµα διαχειριστικών λαθών, 
αµοιβή ληξιάρχου, πρακτικογράφου κ.λπ.) διαγράφουµε το ποσό 
των 1.100,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 8.148,07 € σε 7.048,07 € 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρ. ηµέρ. και νυτ. 
ώρες και λοιπές πρόσθ. Αµοιβές (επίδοµα διαχειριστικών λαθών, 
αµοιβή ληξιάρχου, πρακτικογράφου κ.λπ.) διαγράφουµε το ποσό 
των 1.100,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 8.148,07 € σε 7.048,07 € 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρ. ηµέρ. και νυτ. 
ώρες και λοιπές πρόσθ. Αµοιβές (επίδοµα διαχειριστικών λαθών, 
αµοιβή ληξιάρχου, πρακτικογράφου κ.λπ.) διαγράφουµε το ποσό 
των 1.100,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 8.148,07 € σε 7.048,07 € 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρ. ηµέρ. και νυτ. 
ώρες και λοιπές πρόσθ. Αµοιβές (επίδοµα διαχειριστικών λαθών, 
αµοιβή ληξιάρχου, πρακτικογράφου κ.λπ.) διαγράφουµε το ποσό 
των 1.100,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 8.148,07 € σε 7.048,07 € 

             
    -     
1.100,00

10/6063.01

Λοιπές παροχές διαγράφουµε το ποσό των 900,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 3.000,00 € σε 
2.100,00 €

Λοιπές παροχές διαγράφουµε το ποσό των 900,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 3.000,00 € σε 
2.100,00 €

Λοιπές παροχές διαγράφουµε το ποσό των 900,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 3.000,00 € σε 
2.100,00 €

Λοιπές παροχές διαγράφουµε το ποσό των 900,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 3.000,00 € σε 
2.100,00 €

Λοιπές παροχές διαγράφουµε το ποσό των 900,00 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 3.000,00 € σε 
2.100,00 €

      -      
900,00

15/6262.01

Συντήρηση – καθαρισµός γηπέδου Χώρας διαγράφουµε το ποσό 
των 4.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 4.000,00 € σε µηδενικό 

Συντήρηση – καθαρισµός γηπέδου Χώρας διαγράφουµε το ποσό 
των 4.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 4.000,00 € σε µηδενικό 

Συντήρηση – καθαρισµός γηπέδου Χώρας διαγράφουµε το ποσό 
των 4.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 4.000,00 € σε µηδενικό 

Συντήρηση – καθαρισµός γηπέδου Χώρας διαγράφουµε το ποσό 
των 4.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 4.000,00 € σε µηδενικό 

Συντήρηση – καθαρισµός γηπέδου Χώρας διαγράφουµε το ποσό 
των 4.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 4.000,00 € σε µηδενικό 

     -    
4.000,00

70/6262.02

Αποκοµιδή απορριµµάτων σφαγείων  διαγράφουµε το ποσό των 
7.000,00 €  διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
7.000,00 € σε µηδενικό ποσό 

Αποκοµιδή απορριµµάτων σφαγείων  διαγράφουµε το ποσό των 
7.000,00 €  διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
7.000,00 € σε µηδενικό ποσό 

Αποκοµιδή απορριµµάτων σφαγείων  διαγράφουµε το ποσό των 
7.000,00 €  διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
7.000,00 € σε µηδενικό ποσό 

Αποκοµιδή απορριµµάτων σφαγείων  διαγράφουµε το ποσό των 
7.000,00 €  διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
7.000,00 € σε µηδενικό ποσό 

Αποκοµιδή απορριµµάτων σφαγείων  διαγράφουµε το ποσό των 
7.000,00 €  διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
7.000,00 € σε µηδενικό ποσό 

        - 
7.000,00

70/6634

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού διαγράφουµε το 
ποσό των 2.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από σε € 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού διαγράφουµε το 
ποσό των 2.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από σε € 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού διαγράφουµε το 
ποσό των 2.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από σε € 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού διαγράφουµε το 
ποσό των 2.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από σε € 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού διαγράφουµε το 
ποσό των 2.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από σε € 

         
-2.000,00

70/6662.02

Προµήθεια υλικών για συντήρηση τουριστικών εγκαταστάσεων 
διαγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 3.000,00 € σε µηδενικό ποσό 

Προµήθεια υλικών για συντήρηση τουριστικών εγκαταστάσεων 
διαγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 3.000,00 € σε µηδενικό ποσό 

Προµήθεια υλικών για συντήρηση τουριστικών εγκαταστάσεων 
διαγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 3.000,00 € σε µηδενικό ποσό 

Προµήθεια υλικών για συντήρηση τουριστικών εγκαταστάσεων 
διαγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 3.000,00 € σε µηδενικό ποσό 

Προµήθεια υλικών για συντήρηση τουριστικών εγκαταστάσεων 
διαγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 3.000,00 € σε µηδενικό ποσό 

    -     
3.000,00



ΣΥΝΟΛΟ

       
18.000,00

Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + Νέα Έσοδα 235.428,03 € + Διαγραφές 
εξόδων 18.000,00 €  =  265.615,18 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + Νέα Έσοδα 235.428,03 € + Διαγραφές 
εξόδων 18.000,00 €  =  265.615,18 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + Νέα Έσοδα 235.428,03 € + Διαγραφές 
εξόδων 18.000,00 €  =  265.615,18 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + Νέα Έσοδα 235.428,03 € + Διαγραφές 
εξόδων 18.000,00 €  =  265.615,18 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + Νέα Έσοδα 235.428,03 € + Διαγραφές 
εξόδων 18.000,00 €  =  265.615,18 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + Νέα Έσοδα 235.428,03 € + Διαγραφές 
εξόδων 18.000,00 €  =  265.615,18 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  12.187,15 € + Νέα Έσοδα 235.428,03 € + Διαγραφές 
εξόδων 18.000,00 €  =  265.615,18 € 

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €

00/6073

Δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια 
και σεµινάρια αυξάνουµε µε το ποσό των 1.160,00 € και έχουµε 
από µηδενικό ποσό σε 1.160,00 € 

Δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια 
και σεµινάρια αυξάνουµε µε το ποσό των 1.160,00 € και έχουµε 
από µηδενικό ποσό σε 1.160,00 € 

Δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια 
και σεµινάρια αυξάνουµε µε το ποσό των 1.160,00 € και έχουµε 
από µηδενικό ποσό σε 1.160,00 € 

Δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια 
και σεµινάρια αυξάνουµε µε το ποσό των 1.160,00 € και έχουµε 
από µηδενικό ποσό σε 1.160,00 € 

Δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια 
και σεµινάρια αυξάνουµε µε το ποσό των 1.160,00 € και έχουµε 
από µηδενικό ποσό σε 1.160,00 € 

         
1.160,00

10/6112.01

Αµοιβές τεχνικών (αµοιβή για συµβόλαιο υποστήριξης λογισµικού 
OTS) αυξάνουµε µε το ποσό των 430,80 € και έχουµε από 
6.100,00 € σε 6.530,80 € 

Αµοιβές τεχνικών (αµοιβή για συµβόλαιο υποστήριξης λογισµικού 
OTS) αυξάνουµε µε το ποσό των 430,80 € και έχουµε από 
6.100,00 € σε 6.530,80 € 

Αµοιβές τεχνικών (αµοιβή για συµβόλαιο υποστήριξης λογισµικού 
OTS) αυξάνουµε µε το ποσό των 430,80 € και έχουµε από 
6.100,00 € σε 6.530,80 € 

Αµοιβές τεχνικών (αµοιβή για συµβόλαιο υποστήριξης λογισµικού 
OTS) αυξάνουµε µε το ποσό των 430,80 € και έχουµε από 
6.100,00 € σε 6.530,80 € 

Αµοιβές τεχνικών (αµοιβή για συµβόλαιο υποστήριξης λογισµικού 
OTS) αυξάνουµε µε το ποσό των 430,80 € και έχουµε από 
6.100,00 € σε 6.530,80 € 

            
430,80

10/6462
Δηµοσίευση προκηρύξεων αυξάνουµε µε το ποσό των 2.000,00 € 
και έχουµε από 1.500,00 € σε 3.500,00 € 
Δηµοσίευση προκηρύξεων αυξάνουµε µε το ποσό των 2.000,00 € 
και έχουµε από 1.500,00 € σε 3.500,00 € 
Δηµοσίευση προκηρύξεων αυξάνουµε µε το ποσό των 2.000,00 € 
και έχουµε από 1.500,00 € σε 3.500,00 € 
Δηµοσίευση προκηρύξεων αυξάνουµε µε το ποσό των 2.000,00 € 
και έχουµε από 1.500,00 € σε 3.500,00 € 
Δηµοσίευση προκηρύξεων αυξάνουµε µε το ποσό των 2.000,00 € 
και έχουµε από 1.500,00 € σε 3.500,00 € 

         
2.000,00

70/7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά αυξάνουµε µε το ποσό των 7.800,00 € και έχουµε από 
µηδενικό ποσό σε 7.800,00 €  

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά αυξάνουµε µε το ποσό των 7.800,00 € και έχουµε από 
µηδενικό ποσό σε 7.800,00 €  

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά αυξάνουµε µε το ποσό των 7.800,00 € και έχουµε από 
µηδενικό ποσό σε 7.800,00 €  

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά αυξάνουµε µε το ποσό των 7.800,00 € και έχουµε από 
µηδενικό ποσό σε 7.800,00 €  

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά αυξάνουµε µε το ποσό των 7.800,00 € και έχουµε από 
µηδενικό ποσό σε 7.800,00 €  

          
7.800,00

70/6693.01

Προµήθειες για λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 10.000,00 € και έχουµε από 5.000,00 € σε 
15.000,00 € 

Προµήθειες για λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 10.000,00 € και έχουµε από 5.000,00 € σε 
15.000,00 € 

Προµήθειες για λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 10.000,00 € και έχουµε από 5.000,00 € σε 
15.000,00 € 

Προµήθειες για λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 10.000,00 € και έχουµε από 5.000,00 € σε 
15.000,00 € 

Προµήθειες για λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 10.000,00 € και έχουµε από 5.000,00 € σε 
15.000,00 € 

         
10.000,00

70/6693.03

Λοιπές προµήθειες ειδών αναψυκτηρίου για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε το ποσό των 
10.000,00 € και έχουµε από 5.000,00 € σε 15.000,00 € 

Λοιπές προµήθειες ειδών αναψυκτηρίου για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε το ποσό των 
10.000,00 € και έχουµε από 5.000,00 € σε 15.000,00 € 

Λοιπές προµήθειες ειδών αναψυκτηρίου για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε το ποσό των 
10.000,00 € και έχουµε από 5.000,00 € σε 15.000,00 € 

Λοιπές προµήθειες ειδών αναψυκτηρίου για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε το ποσό των 
10.000,00 € και έχουµε από 5.000,00 € σε 15.000,00 € 

Λοιπές προµήθειες ειδών αναψυκτηρίου για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε το ποσό των 
10.000,00 € και έχουµε από 5.000,00 € σε 15.000,00 € 

         
10.000,00

70/6693.04

Προµήθεια αρτοσκευασµάτων για λειτουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε το ποσό των 10.000,00 € και 
έχουµε από 5.000,00 € σε 15.000,00 € 

Προµήθεια αρτοσκευασµάτων για λειτουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε το ποσό των 10.000,00 € και 
έχουµε από 5.000,00 € σε 15.000,00 € 

Προµήθεια αρτοσκευασµάτων για λειτουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε το ποσό των 10.000,00 € και 
έχουµε από 5.000,00 € σε 15.000,00 € 

Προµήθεια αρτοσκευασµάτων για λειτουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε το ποσό των 10.000,00 € και 
έχουµε από 5.000,00 € σε 15.000,00 € 

Προµήθεια αρτοσκευασµάτων για λειτουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε το ποσό των 10.000,00 € και 
έχουµε από 5.000,00 € σε 15.000,00 € 

         
10.000,00

8112
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων αυξάνουµε µε το ποσό των 
515,47 € και έχουµε από 1.054,00 € σε 1.569,47 €
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων αυξάνουµε µε το ποσό των 
515,47 € και έχουµε από 1.054,00 € σε 1.569,47 €
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων αυξάνουµε µε το ποσό των 
515,47 € και έχουµε από 1.054,00 € σε 1.569,47 €
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων αυξάνουµε µε το ποσό των 
515,47 € και έχουµε από 1.054,00 € σε 1.569,47 €
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων αυξάνουµε µε το ποσό των 
515,47 € και έχουµε από 1.054,00 € σε 1.569,47 €

                              
             
515,47

8113
Αµοιβές και έξοδα  τρίτων παροχές τρίτων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 13.255,69 € και έχουµε από 23.562,49 € σε 36.818,18 € 
Αµοιβές και έξοδα  τρίτων παροχές τρίτων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 13.255,69 € και έχουµε από 23.562,49 € σε 36.818,18 € 
Αµοιβές και έξοδα  τρίτων παροχές τρίτων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 13.255,69 € και έχουµε από 23.562,49 € σε 36.818,18 € 
Αµοιβές και έξοδα  τρίτων παροχές τρίτων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 13.255,69 € και έχουµε από 23.562,49 € σε 36.818,18 € 
Αµοιβές και έξοδα  τρίτων παροχές τρίτων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 13.255,69 € και έχουµε από 23.562,49 € σε 36.818,18 € 

         
13.255,69

8115
Διάφορα έξοδα αυξάνουµε µε το ποσό των 8.203,62 € και έχουµε 
από 91.501,55 € σε 99.705,17 €
Διάφορα έξοδα αυξάνουµε µε το ποσό των 8.203,62 € και έχουµε 
από 91.501,55 € σε 99.705,17 €
Διάφορα έξοδα αυξάνουµε µε το ποσό των 8.203,62 € και έχουµε 
από 91.501,55 € σε 99.705,17 €
Διάφορα έξοδα αυξάνουµε µε το ποσό των 8.203,62 € και έχουµε 
από 91.501,55 € σε 99.705,17 €
Διάφορα έξοδα αυξάνουµε µε το ποσό των 8.203,62 € και έχουµε 
από 91.501,55 € σε 99.705,17 €

            
          
8.203,62

ΣΥΝΟΛΟ
       
63.365,58

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €

00/6726.01
Παρακράτηση επιχορήγησης για µεταφορά µαθητών εγγράφουµε 
το ποσό των 4.825,62 €     
Παρακράτηση επιχορήγησης για µεταφορά µαθητών εγγράφουµε 
το ποσό των 4.825,62 €     
Παρακράτηση επιχορήγησης για µεταφορά µαθητών εγγράφουµε 
το ποσό των 4.825,62 €     
Παρακράτηση επιχορήγησης για µεταφορά µαθητών εγγράφουµε 
το ποσό των 4.825,62 €     
Παρακράτηση επιχορήγησης για µεταφορά µαθητών εγγράφουµε 
το ποσό των 4.825,62 €     

          
4.825,62

10/6115.19
Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος 15.000,00 €
Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος 15.000,00 €
Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος 15.000,00 €
Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος 15.000,00 €
Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος 15.000,00 €

        
15.000,00

10/6115.20
Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (άρθρα 6 και 7 
του Ν.1568/1985) εγγράφουµε το ποσό των 12.600,00 € 
Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (άρθρα 6 και 7 
του Ν.1568/1985) εγγράφουµε το ποσό των 12.600,00 € 
Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (άρθρα 6 και 7 
του Ν.1568/1985) εγγράφουµε το ποσό των 12.600,00 € 
Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (άρθρα 6 και 7 
του Ν.1568/1985) εγγράφουµε το ποσό των 12.600,00 € 
Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (άρθρα 6 και 7 
του Ν.1568/1985) εγγράφουµε το ποσό των 12.600,00 € 

        
12.600,00



10/6412 Έξοδα µεταφορών εγγράφουµε το ποσό των 2.000,00 €Έξοδα µεταφορών εγγράφουµε το ποσό των 2.000,00 €Έξοδα µεταφορών εγγράφουµε το ποσό των 2.000,00 €Έξοδα µεταφορών εγγράφουµε το ποσό των 2.000,00 €Έξοδα µεταφορών εγγράφουµε το ποσό των 2.000,00 €
          
2.000,00 

15/6112.01

Αµοιβές για παροχή υπηρεσιών συντονισµού υλοποίησης της 
πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 16.670,46 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για παροχή υπηρεσιών συντονισµού υλοποίησης της 
πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 16.670,46 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για παροχή υπηρεσιών συντονισµού υλοποίησης της 
πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 16.670,46 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για παροχή υπηρεσιών συντονισµού υλοποίησης της 
πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 16.670,46 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για παροχή υπηρεσιών συντονισµού υλοποίησης της 
πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 16.670,46 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013        16.670,46

15/6112.02

Αµοιβές για παροχή υπηρεσιών µετάφρασης στα πλαίσια 
υλοποίησης της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 
2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 4.850,00 € σύµφωνα µε την 
σχετική απόφαση αποδοχής της ένταξης της πράξης του 
δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 
2013

Αµοιβές για παροχή υπηρεσιών µετάφρασης στα πλαίσια 
υλοποίησης της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 
2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 4.850,00 € σύµφωνα µε την 
σχετική απόφαση αποδοχής της ένταξης της πράξης του 
δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 
2013

Αµοιβές για παροχή υπηρεσιών µετάφρασης στα πλαίσια 
υλοποίησης της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 
2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 4.850,00 € σύµφωνα µε την 
σχετική απόφαση αποδοχής της ένταξης της πράξης του 
δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 
2013

Αµοιβές για παροχή υπηρεσιών µετάφρασης στα πλαίσια 
υλοποίησης της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 
2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 4.850,00 € σύµφωνα µε την 
σχετική απόφαση αποδοχής της ένταξης της πράξης του 
δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 
2013

Αµοιβές για παροχή υπηρεσιών µετάφρασης στα πλαίσια 
υλοποίησης της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 
2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 4.850,00 € σύµφωνα µε την 
σχετική απόφαση αποδοχής της ένταξης της πράξης του 
δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 
2013         4.850,00

15/6112.03

Αµοιβές για υπηρεσίες ελέγχου διαχείρισης για την υλοποίηση της 
πράξης  TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 1.665,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για υπηρεσίες ελέγχου διαχείρισης για την υλοποίηση της 
πράξης  TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 1.665,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για υπηρεσίες ελέγχου διαχείρισης για την υλοποίηση της 
πράξης  TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 1.665,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για υπηρεσίες ελέγχου διαχείρισης για την υλοποίηση της 
πράξης  TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 1.665,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για υπηρεσίες ελέγχου διαχείρισης για την υλοποίηση της 
πράξης  TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 1.665,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013         1.665,00

15/6112.04

Αµοιβές για διοργάνωση συνεδρίων για την υλοποίηση της πράξης 
TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό 
των 16.700,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για διοργάνωση συνεδρίων για την υλοποίηση της πράξης 
TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό 
των 16.700,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για διοργάνωση συνεδρίων για την υλοποίηση της πράξης 
TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό 
των 16.700,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για διοργάνωση συνεδρίων για την υλοποίηση της πράξης 
TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό 
των 16.700,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για διοργάνωση συνεδρίων για την υλοποίηση της πράξης 
TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό 
των 16.700,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013        16.700,00

15/6112.05

Αµοιβές για ενέργειες δηµοσιότητας της πράξης TRABYZHIE 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 
7.766,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για ενέργειες δηµοσιότητας της πράξης TRABYZHIE 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 
7.766,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για ενέργειες δηµοσιότητας της πράξης TRABYZHIE 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 
7.766,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για ενέργειες δηµοσιότητας της πράξης TRABYZHIE 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 
7.766,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για ενέργειες δηµοσιότητας της πράξης TRABYZHIE 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 
7.766,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της 
ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013          7.766,00

15/6112.06

Αµοιβές για υπηρεσίες επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Δήµου 
για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 750,00 € 
σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της ένταξης της 
πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- 
Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για υπηρεσίες επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Δήµου 
για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 750,00 € 
σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της ένταξης της 
πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- 
Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για υπηρεσίες επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Δήµου 
για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 750,00 € 
σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της ένταξης της 
πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- 
Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για υπηρεσίες επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Δήµου 
για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 750,00 € 
σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της ένταξης της 
πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- 
Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για υπηρεσίες επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Δήµου 
για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε το ποσό των 750,00 € 
σύµφωνα µε την σχετική απόφαση αποδοχής της ένταξης της 
πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- 
Βουλγαρία 2007- 2013

            
750,00

15/6112.07

Αµοιβές για ξενάγηση δηµοσιογράφων για τις ανάγκες υλοποίησης 
της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 
εγγράφουµε το ποσό των 4.950,00 € σύµφωνα µε την σχετική 
απόφαση αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού 
συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για ξενάγηση δηµοσιογράφων για τις ανάγκες υλοποίησης 
της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 
εγγράφουµε το ποσό των 4.950,00 € σύµφωνα µε την σχετική 
απόφαση αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού 
συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για ξενάγηση δηµοσιογράφων για τις ανάγκες υλοποίησης 
της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 
εγγράφουµε το ποσό των 4.950,00 € σύµφωνα µε την σχετική 
απόφαση αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού 
συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για ξενάγηση δηµοσιογράφων για τις ανάγκες υλοποίησης 
της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 
εγγράφουµε το ποσό των 4.950,00 € σύµφωνα µε την σχετική 
απόφαση αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού 
συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβές για ξενάγηση δηµοσιογράφων για τις ανάγκες υλοποίησης 
της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 
εγγράφουµε το ποσό των 4.950,00 € σύµφωνα µε την σχετική 
απόφαση αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού 
συµβουλίου στο πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

          
4.950,00

15/6112.08

Αµοιβή για αρχαιολογική έρευνα για τις ανάγκες υλοποίησης της 
πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 2.556,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβή για αρχαιολογική έρευνα για τις ανάγκες υλοποίησης της 
πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 2.556,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβή για αρχαιολογική έρευνα για τις ανάγκες υλοποίησης της 
πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 2.556,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβή για αρχαιολογική έρευνα για τις ανάγκες υλοποίησης της 
πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 2.556,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

Αµοιβή για αρχαιολογική έρευνα για τις ανάγκες υλοποίησης της 
πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 εγγράφουµε 
το ποσό των 2.556,00 € σύµφωνα µε την σχετική απόφαση 
αποδοχής της ένταξης της πράξης του δηµοτικού συµβουλίου στο 
πρόγραµµα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013

          
2.556,00

15/6474.01

Υλοποίηση της πράξης Στρατηγικές ενάντια στην έξοδο από την 
ύπαιθρο – πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης – Υποπρόγραµµα 
GRUNTVIG εγγράφουµε το ποσό των 25.000,00 € σύµφωνα µε το 
αρίθµ. 10288/21-7-2011 έγγραφο του Ιδρύµατος Κρατικών 
Υποτροφιών και την σχετική απόφαση αποδοχής του Δηµοτικού 
Συµβουλίου

Υλοποίηση της πράξης Στρατηγικές ενάντια στην έξοδο από την 
ύπαιθρο – πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης – Υποπρόγραµµα 
GRUNTVIG εγγράφουµε το ποσό των 25.000,00 € σύµφωνα µε το 
αρίθµ. 10288/21-7-2011 έγγραφο του Ιδρύµατος Κρατικών 
Υποτροφιών και την σχετική απόφαση αποδοχής του Δηµοτικού 
Συµβουλίου

Υλοποίηση της πράξης Στρατηγικές ενάντια στην έξοδο από την 
ύπαιθρο – πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης – Υποπρόγραµµα 
GRUNTVIG εγγράφουµε το ποσό των 25.000,00 € σύµφωνα µε το 
αρίθµ. 10288/21-7-2011 έγγραφο του Ιδρύµατος Κρατικών 
Υποτροφιών και την σχετική απόφαση αποδοχής του Δηµοτικού 
Συµβουλίου

Υλοποίηση της πράξης Στρατηγικές ενάντια στην έξοδο από την 
ύπαιθρο – πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης – Υποπρόγραµµα 
GRUNTVIG εγγράφουµε το ποσό των 25.000,00 € σύµφωνα µε το 
αρίθµ. 10288/21-7-2011 έγγραφο του Ιδρύµατος Κρατικών 
Υποτροφιών και την σχετική απόφαση αποδοχής του Δηµοτικού 
Συµβουλίου

Υλοποίηση της πράξης Στρατηγικές ενάντια στην έξοδο από την 
ύπαιθρο – πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης – Υποπρόγραµµα 
GRUNTVIG εγγράφουµε το ποσό των 25.000,00 € σύµφωνα µε το 
αρίθµ. 10288/21-7-2011 έγγραφο του Ιδρύµατος Κρατικών 
Υποτροφιών και την σχετική απόφαση αποδοχής του Δηµοτικού 
Συµβουλίου

        
25.000,00

20/6253
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων εγγράφουµε το ποσό των 405,44 
€ 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων εγγράφουµε το ποσό των 405,44 
€ 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων εγγράφουµε το ποσό των 405,44 
€ 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων εγγράφουµε το ποσό των 405,44 
€ 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων εγγράφουµε το ποσό των 405,44 
€ 

             
405,44

70/7326.04

Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς 
εγγράφουµε το ποσό των 30.000,00 € από µισθώµατα χώρου 
αναψυχής και το ποσό των35.100,00 € από Πυροπροστασία – 
πολιτική προστασία (ΣΑΤΑ)  (σχετική απόφαση του ΥΠΕΣΔΑΑ) και 
έχουµε σύνολο 65.100,00

Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς 
εγγράφουµε το ποσό των 30.000,00 € από µισθώµατα χώρου 
αναψυχής και το ποσό των35.100,00 € από Πυροπροστασία – 
πολιτική προστασία (ΣΑΤΑ)  (σχετική απόφαση του ΥΠΕΣΔΑΑ) και 
έχουµε σύνολο 65.100,00

Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς 
εγγράφουµε το ποσό των 30.000,00 € από µισθώµατα χώρου 
αναψυχής και το ποσό των35.100,00 € από Πυροπροστασία – 
πολιτική προστασία (ΣΑΤΑ)  (σχετική απόφαση του ΥΠΕΣΔΑΑ) και 
έχουµε σύνολο 65.100,00

Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς 
εγγράφουµε το ποσό των 30.000,00 € από µισθώµατα χώρου 
αναψυχής και το ποσό των35.100,00 € από Πυροπροστασία – 
πολιτική προστασία (ΣΑΤΑ)  (σχετική απόφαση του ΥΠΕΣΔΑΑ) και 
έχουµε σύνολο 65.100,00

Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς 
εγγράφουµε το ποσό των 30.000,00 € από µισθώµατα χώρου 
αναψυχής και το ποσό των35.100,00 € από Πυροπροστασία – 
πολιτική προστασία (ΣΑΤΑ)  (σχετική απόφαση του ΥΠΕΣΔΑΑ) και 
έχουµε σύνολο 65.100,00

         
65.100,00 



ΣΥΝΟΛΟ
     
180.838,52

Κατόπιν τούτων κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση της 
αναµόρφωσης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του Ν. 3462/2006 
 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 8 και 87 του από 
17-5/15-6-59 Β.Δ. Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού Δήµων και 
Κοινοτήτων,

Αποφασίζει

ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ µε πλειοψηφία τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για 
τέταρτη φορά   (4η ) φορά εντός του έτους ως εξής:
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
σκέλους των εσόδων,
όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                         235.428,03  €                 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ                          0,00  €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +      18.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:                                                     253.428,03 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   12.187,15 €        γίνεται σε  265.615,18 € 
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  244.204,10  €
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.834.593,92 €   + 89.936,21 € σε          1.924.530,13  €
ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.110.761,46  €  + 140.805,42                σε          1.251.566,88  €
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 136.536,32 €+ 3.939,78 € σε  140.476,10  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 180.686,71 € + 379,71 €   σε   181.066,42   € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.000,00 € + 366,91 € σε          12.366,91  € 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε           359.183,27  €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            3.869.189,71 €
ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 3.621.574,53 € - 18.000,00 € + 244.204,10 € = 
3.847.778,63  €                     
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 12.187,15 €                                    σε                       21.411,08   
€      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                  3.869.189,71  
€
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 



λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 14ο «Περί έγκρισης δαπάνης γεύµατος κατά την επίσκεψη του 
Υφυπουργού Υγείας στη Σαµοθράκη»
Αρίθµ. Απόφαση: 228
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζεται επισκέφτηκε το νησί µας  ο Υφυπουργός Υγείας   Χρήστος Αηδόνης 
και ο Ειδικός Γραµµατέας Διατροφής και Άθλησης κ. Κωνσταντίνος Παταβούκας για 
προώθηση θεµάτων της αρµοδιότητάς που αφορούν το νησί µας. 
 Αναµφισβήτητα η εν λόγω επίσκεψη  συνέβαλε στην προαγωγή των συµφερόντων 
του νησιού και ο Δήµος για να τους τιµήσει παρέθεσε γεύµα φιλοξενίας καλώ να 
προβούµε στην έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, τον προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 
2011, 
      Αποφασίζει κατά πλειοψηφία



• Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 200,00 € από τον  ΚΑ 00/6433 
Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. 
έτος 2011 για την κάλυψη δαπάνης τιµητικού γεύµατος του Υφυπουργού 
Υγείας   Χρήστου Αηδόνη και του Ειδικού Γραµµατέαα Διατροφής και 
Άθλησης κ. Κωνσταντίνου Παταβούκα.

 Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου 
Πολύµνια η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας 
για τους λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε 
εκπροσωπώντας την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, 
το οποίο επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 15ο «Περί έγκρισης δαπάνης µετακίνησης 170 αιρετών γυναικών στη 
Σαµοθράκη, στα πλαίσια συνεδρίου αιρετών γυναικών που πραγµατοποιήθηκε 
στην Αλεξανδρούπολη»
Αρίθµ. Απόφαση: 229
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζετε στην Αλεξανδρούπολη φιλοξενήθηκε το 16ο πανελλήνιο συνέδριο 
εκλεγµένων γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση από τις 16 µέχρι και τις 19 Ιουνίου. 
Το θέµα του συνεδρίου ήταν  «Γυναίκες µε αποστολή και όραµα στη νέα 



αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης», στο οποίο και αναφέρθηκαν αιρετές από 
ολόκληρη την Ελλάδα. Στα πλαίσια του εν λόγω συνεδρίου επισκέφτηκαν το νησί 
µας στις 19 Ιουνίου, 170  αιρετές γυναίκες προκειµένου να γνωρίσουν το νησί µας. 
Επειδή η εν λόγω επίσκεψη των αιρετών γυναικών στο νησί µας αποτελεί τιµή για το 
νησί µας και συµβάλει στην προώθηση και προβολή της Σαµοθράκης στα πλαίσια 
του πανελλήνιου συνεδρίου, προτείνω την  συµµετοχή του Δήµου µας στην δαπάνη 
µετακίνησης µε πλοίο των γυναικών από Αλεξανδρούπολη και επιστροφή 
προκειµένου να επισκεφτούν την Σαµοθράκη.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, τον προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 
2011, 
      Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

• Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 1.400,00 € από τον  ΚΑ 00/6433 
Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. 
έτος 2011 για την κάλυψη δαπάνης συµµετοχής του Δήµου στην δαπάνη 
µετακίνησης µε πλοίο των 170 αιρετών γυναικών στα πλαίσια του 16ου 
πανελληνίου συνεδρίου εκλεγµένων γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση από 
Αλεξανδρούπολη και επιστροφή προκειµένου να επισκεφτούν την 
Σαµοθράκη. 

• Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου 
Πολύµνια η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και 
διαµαρτυρίας για τους λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο 
που κατέθεσε εκπροσωπώντας την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο επισυνάπτεται των πρακτικών  της 
συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.

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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 16ο «Απ’ ευθείας ανάθεση µελέτης ¨Υψοµετρική αποτύπωση της οδού 
που συνδέει το Δηµοτικό Σχολείο Άνω Μεριάς µε την οδό Θέρµων- Κήπος στην 
περιοχή Άγγιστρος»
Αρίθµ. Απόφαση: 230
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »



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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Επειδή στην  τεχνική υπηρεσία του Δήµου Σαµοθράκης δεν  υπηρετεί Τοπογράφος 
Μηχανικός ζητήσαµε την σύνταξη της  µελέτης ¨ Υψοµετρική αποτύπωση της οδού 
που συνδέει το Δηµοτικό Σχολείο Άνω Μεριάς µε την οδό Θέρµων- Κήπος στην 
περιοχή Άγγιστρος  ̈από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήµου Αλεξανδρούπολης, η 
οποία µας απάντησε µε έγγραφό της ότι δεν είναι σε θέση να εκπονήσει την µελέτη 
λόγω της ιδιαιτερότητάς της και λόγω ελλιπούς στελέχωσης. 
Επειδή η εκπόνηση της µελέτης κρίνεται απαραίτητη προτείνω την απ’ ευθείας 
ανάθεση της σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του  Ν. 
3463/2006(Δ.Κ.Κ.) .
Στη συνέχεια αφού ολοκλήρωσε την εισήγησή του κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές 
προδιαγραφές για την σύνταξη της µελέτης ¨ Υψοµετρική αποτύπωση της οδού που 
συνδέει το Δηµοτικό Σχολείο Άνω Μεριάς µε την οδό Θέρµων- Κήπος στην περιοχή 
Άγγιστρος¨ που συντάχτηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου 
µας, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις 
του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 716/77 «περί µητρώου µελετητών και αναθέσεως και 
εκπονήσεως µελετών», του Π.Δ. 541/78 «περί κατηγοριών µελετών», του Π.Δ. 
798/78 «Περί καθορισµού ορίων προεκτιµώµενης αµοιβής µελετών κατά τάξιν 
πτυχίου», την Υπουργική απόφαση «Καθορισµός του συντελεστή αµοιβής των αρθ. 
2,3, 4 του Π.Δ.798/78) όπως ισχύει
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης  ¨Υψοµετρική αποτύπωση της οδού 
που συνδέει το Δηµοτικό Σχολείο Άνω Μεριάς µε την οδό Θέρµων- Κήπος στην 
περιοχή Άγγιστρος¨ στον Τοπογράφο Μηχανικό Πρώιο Δηµήτρη ο οποίος µπορεί να 
εκπονεί τοπογραφικές µελέτες (κατηγορίας 16) και διαθέτει αντίστοιχο µελετητικό 
πτυχίο µε αριθµό 3973  τάξης Γ΄ κατηγορίας 16.
Η εκπόνηση της παραπάνω µελέτης θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
συντάχτηκαν και υπογράφτηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου Σαµοθράκης 
και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εκπόνηση της µελέτης δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό των 11.647,80 € χωρίς το ΦΠ.Α. και η προθεσµία για την παράδοση της 
µελέτης ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 13.163,00  € από τον Κ.Α. 7413.02 Εκπόνηση 
µελετώ ΣΑΤΑ του οικ. προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης για το έτος 2011  για 
την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης και θα προέλθει από πόρους ΣΑΤΑ.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 



την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 17ο «Συγκρότηση και ορισµός µελών συµβουλίου µεταναστών Δήµου 
Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 231
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »



3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν, 3852/2010 ορίζονται τα εξής:
Σε κάθε δήµο συγκροτείται και λειτουργεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, 
συµβούλιο ένταξης µεταναστών ως συµβουλευτικό όργανο του δήµου για την 
ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συµβούλια 
µεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) µέλη, τα οποία ορίζονται 
από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο.
Ως µέλη ορίζονται δηµοτικοί σύµβουλοι εκπρόσωποι φορέων µεταναστών, εφόσον η 
έδρα αυτών ή παραρτήµατος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου 
δήµου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των µεταναστών που 
κατοικούν µόνιµα στον οικείο δήµο, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπει σχετικός 
κανονισµός, που εκδίδει µε απόφασή του το οικείο δηµοτικό συµβούλιο, καθώς και 
εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής 
περιφέρειας του οικείου δήµου δράση σχετική µε τα προβλήµατα των µεταναστών.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συµβούλιο ένταξης µεταναστών ένας εν 
των δηµοτικών συµβούλων µελών του.  
Στα παραπάνω συµβούλιο ορίζονται υποχρεωτικά ως µέλη αλλοδαποί δηµοτικοί 
σύµβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. 
Η συµµετοχή στα ανωτέρω συµβούλια είναι τιµητική και άµισθη.
Έργο των συµβουλίων ένταξης µεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες, που κατοικούν µόνιµα στην 
περιφέρεια του οικείου δήµου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την 
επαφή τους µε δηµόσιες αρχές ή τη δηµοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το 
δηµοτικό συµβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της οµαλής 
κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβληµάτων 
που αυτοί αντιµετωπίζουν, ιδίως µέσω της οργάνωσης συµβουλευτικών υπηρεσιών 
από τις δηµοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία µε τον οικείο 
δήµο ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού 
πληθυσµού.
Στην εγκ. 59/74896/30-12-2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισηµαίνεται ότι προϋπόθεση για 
τη συµµετοχή εκπροσώπων µεταναστών στο συµβούλιο είναι η νόµιµη διαµονή τους 
στην Ελλάδα.
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι ο εκπρόσωπος των φορέων µεταναστών που συµµετέχει 
δεν απαιτείται να είναι δηµότης του συγκεκριµένου δήµου.



Επίσης σας γνωρίζω ότι εντός των διοικητικών ορίων του  Δήµου Σαµοθράκης δεν 
υπάρχει φορέας ή παράρτηµα φορέα µεταναστών ή που να ασχολείται µε θέµατα, 
όπως και κοινότητα µεταναστών που κατοικούν µόνιµα.
Επίσης σας γνωρίζω ότι µόνιµα κατοικούν στο Δήµο Σαµοθράκης 105 µετανάστες και 
αποτελούν το 3,69 % του µόνιµου πληθυσµού που είναι 2.840 άτοµα.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Δ.Σ. να ορίσουν τα µέλη του 
Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήµου Σαµοθράκης.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

§ την εισήγηση του προέδρου, 
§ το άρθρο 78 του Ν.3852/10
§ την  εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
§ το γεγονός ότι εντός των διοικητικών  ορίων του  Δήµου Σαµοθράκης δεν 
υπάρχει φορέας ή παράρτηµα φορέα µεταναστών ή φορέας που να ασχολείται 
µε θέµατα µεταναστών

§ το γεγονός ότι δεν καταρτίστηκε ο κανονισµός για τον τρόπο εκπροσώπησης των 
µεταναστών στο Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήµου µας 

§ την ανάγκη επίλυσης προβληµάτων ένταξης µεταναστών οι οποίοι κατοικούν στο 
Δήµο 

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει ως Πρόεδρο και µέλη πενταµελούς (5)  Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήµου 
Σαµοθράκης  τους εξής:

- Γιαραµάνης Χρήστος – Δηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία 
- Γερονικολάκης Ανέστης  - Δηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία 
- Λάζαρης Αλέξανδρος - Δηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία 

Τα λοιπά µέλη θα οριστούν µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου εφόσον καταρτιστεί 
κανονισµός για τον τρόπο εκπροσώπησης των µεταναστών στο Συµβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών του Δήµου, να καθοριστεί ο κοινωνικός φορέας  του οποίου ο εκπρόσωπος θα 
συµµετέχει και θα οριστεί ο Πρόεδρος για την ολοκλήρωση συγκρότησης του Συµβουλίου 
Μεταναστών Δήµου Σαµοθράκης
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.

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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 18ο «Aπ’ ευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων κίνησης – θέρµανσης 
& λιπαντικών για το έτος 2011 κατόπιν άγονου διαγωνισµού»
Αρίθµ. Απόφαση: 232
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής: 
«2. Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή 
µε απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 
το οποίο επιλέγει και τον προµηθευτή, αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµοδίου 
για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, µε ρητή 
αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και να 
αναφέρονται, πέραν των στοιχείων (ονοµασία και ταχυδροµική διεύθυνση) της 
αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζοµένων 
εµπορευµάτων, ο αριθµός των αιτήσεων συµµετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος 
διαγωνισµού), ο αριθµός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, 
ενδεχοµένως δε, ο αριθµός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι 
απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο 
νοµιµότητας από το νοµάρχη. Εάν η προς εκτέλεση προµήθεια είναι δαπάνη ίσης ή 
µεγαλύτερης των 200.000 ECU, η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή τα κυριότερα 
σηµεία της διαβιβάζονται στην επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε φροντίδα 
της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την Επιτροπή. Σε περίπτωση 
που η απευθείας ανάθεση αφορά προµήθεια ή δαπάνη της οποίας δεν υπερβαίνει κατά 
είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) 
δραχµών  (Σήµερα 15.000 ευρώ, όπως ορίστηκε µε την ΚΥΑ αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 
945 Β/24-7-2002) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην 
περίπτωση θ της παραγράφου 20 του ν. 1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, 
αποφασίζει σχετικά, µε ανάλογη εφαρµογή των ανωτέρω, ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος 
της κοινότητας, µετά από προηγούµενη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση 
οργάνου. 



3. Σε περίπτωση που πριν από την απευθείας ανάθεση µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα 
διαγωνισµού, οι παραπάνω αποφάσεις υποκαθίστανται από την απόφαση της 
περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος κανονισµού, µε 
ανάλογη εφαρµογή των ανωτέρω». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:  
«1.Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των  αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε 
γνωµοδότησή του προς τη δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο ή, για τις 
περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του 
άρθρου 23 του παρόντος κανονισµού, το δήµαρχο ή τον  πρόεδρο της κοινότητας, που 
αποφασίζουν σχετικά, µπορεί να προτείνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 
1797/88, 2000/91 και του παρόντος κανονισµού: 
α)Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που 
προφέρει ο προµηθευτής. 
β)Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ)Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη υπηρεσία για να προβεί στην 
πραγµατοποίηση της προµήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προµήθειας, 
σύµφωνα µε την περίπτωση α της παραγράφου αυτής. 
δ)Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον  πρόκειται για διαιρετό 
υλικό, µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές ή την 
διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την  επιλογή του προµηθευτή. Εφόσον  το 
υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση. 

2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωµοδοτικό 
όργανο γνωµοδοτεί για: 
α)µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση 
προµήθειας του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής. 
β)συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς 
τροποποίηση των  όρων  και των  τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης. 
γ)Τελική µαταίωση της προµήθειας, 
τότε, τη σχετική απόφαση λαµβάνουν οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου αρχές, κατά περίπτωση».

Έπειτα από την αρίθµ. πρωτ.: 3703/3-6-2011 διακήρυξη του διαγωνισµού σχετικά µε 
την προµήθεια καυσίµων κίνησης – θέρµανσης & λιπαντικών για το έτος 2011,  η 
Οικονοµική Επιτροπή µε την  αριθ. 41/2011 απόφασή της, αποφάσισε τη µη συνέχιση 
του Ανοικτού διαγωνισµού διότι το πρατήριο καυσίµων στο νησί είναι ένα και δεν θα 
πάρει και πάλι µέρος στο διαγωνισµό και έτσι χάνονται ηµέρες και έπειτα από την 
σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού, διότι δεν υποβλήθηκε καµία 
προσφορά. 

Τέλος θέτω  υπόψη σας την προσφορά του Μπατζικώστα Γεώργιου σχετικά µε την 
προµήθεια καυσίµων κίνησης – θέρµανσης και λιπαντικών για το έτος 2011, 



Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον πρόεδρο και έλαβε υπόψη του 
1.Το άρθρο 3 παρ 3, το άρθρο 23 παρ 2, το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ
2.Την σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού για την  µαταίωση του διαγωνισµού προµήθειας  προµήθεια καυσίµων 
κίνησης – θέρµανσης και λιπαντικών για το έτος 2011, για την συνέχιση του 
διαγωνισµού ή την  απ’ ευθείας ανάθεση της προµήθειας
3.Την αριθ. 41/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε τη µαταίωση 
του διαγωνισµού 
4.Την προσφορά  που υποβλήθηκε από τον Μπατζικώστα Γεώργιο
5.Την γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την απ’ ευθείας ανάθεση της 
προµήθειας της ανωτέρω προσφορας που υποβλήθηκαν  στα πλαίσια της απ’ ευθείας 
ανάθεσης 
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει τη µη συνέχιση του  διαγωνισµού σχετικά µε την  προµήθεια καυσίµων 
κίνησης – θέρµανσης και λιπαντικών για το έτος 2011.

2. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προµήθειας προµήθεια καυσίµων κίνησης – 
θέρµανσης και λιπαντικών για το έτος 2011 στον Μπατζικώστα Γεώργιο, έναντι 
συνολικού ποσού 129.331,97 ευρώ, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους που εγκρίθηκαν µε την αρίθµ. 24/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
διότι ο σχετικός διαγωνισµός που προηγήθηκε απέβη άγονος, σύµφωνα µε τη 
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. 

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 19ο «Ορισµός µελών επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) προµήθειας 
καυσίµων και λιπαντικών & προµήθειας καυσίµων κίνησης – θέρµανσης & 
λιπαντικών για το έτος 2011 »
Αρίθµ. Απόφαση: 233
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι για τις ανάγκες  λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήµου είναι ανάγκη 
να γίνουν οι παρακάτω προµήθειες:
Α/Α Τίτλος προµήθειας Απόφαση έγκρισης 

τεχνικών 
προδιαγραφών

Απόφαση 
Ανάθεσης

Προµηθευτής

1 Προµήθεια καυσίµων 
& λιπαντικών

209/2011 απόφαση 
Δηµάρχου

210/2011 
απόφαση 
Δηµάρχου

Μπατζικώστας 
Γεώργιος



2 Προµήθεια καυσίµων 
κίνησης – θέρµανσης 
& λιπαντικών για το 
έτος 2011

24/2011 απόφαση 
Οικονοµικής 
Επιτροπής

232/2011 
απόφαση 
Δηµοτικού 
Συµβουλίου

Μπατζικώστας 
Γεώργιος

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. προβλέπεται η παραλαβή των 
υλικών να γίνεται από την επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά το 
χρόνο που ορίζεται από την σύµβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για την 
συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και σε 
αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.
Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήµου και εφόσον απαιτούνται 
ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη 
ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συµπλήρωση ή την 
συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήµος µπορεί να ζητήσει από άλλο Ο.Τ.Α. τη 
διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον Ο.Τ.Α, την επιτροπή 
συγκροτεί ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, ως ανωτέρω, µετά από αίτηση του 
ενδιαφερόµενου δήµου ή κοινότητας, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του 
δηµοσίου τοµέα που υπηρετούν στο νοµό. Εάν  ο Γενικός Γραµµατέας της 
Περιφέρειας αναφέρει ότι αδυνατεί να συµπληρώσει την επιτροπή από υπαλλήλους 
που υπηρετούν στο νοµό, τα ελλείποντα µέρη ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δηµοσίου τοµέα.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµήθειας  καυσίµων και λιπαντικών & 
καυσίµων κίνησης – θέρµανσης & λιπαντικών για το έτος 2011 σχετικά µε τις 
παρακάτω αποφάσεις:
1) αρίθµ.:  210/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η απ’ ευθείας 
ανάθεση της προµήθειας ¨Καυσίµων και λιπαντικών¨ στον προµηθευτή Μπατζικώστα 
Γεώργιο µε τον οποίο υπογράφθηκε σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που 
εγκρίθηκαν µε την  αρίθµ. 209/2011 απόφαση του Δηµάρχου
2) αρίθµ. : 232/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία έγινε η απ’ 
ευθείας ανάθεση της προµήθειας καυσίµων κίνησης – θέρµανσης & λιπαντικών για 
το έτος 2011¨ στον προµηθευτή Μπατζικώστα Γεώργιο µε το οποίο υπογράφτηκε 
σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την αρίθµ. 24/2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω 
υπαλλήλους:
1. Κατσίκια Αναστάσιο κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Απορριµµατοφόρου  ως Πρόεδρος µε 
αναπληρωµατικό µέλος τον Χάιλα Δούκα κλάδου ΠΕ9 Γεωπονίας
2.  Τσαούση Χρήστο κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Απορριµµατοφόρου  µε αναπληρωµατικό 
µέλος  τον Χονδρό Σταύρο ΔΕ1 Διοικητικού.
3. Συκά Κωνσταντίνο κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης  µε αναπληρωµατικό µέλος τον 
Αρβανίτη Σπυρίδωνα κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Απορριµµατοφόρου.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 



λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 20ο «Ορισµός µελών επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) διαφόρων 
προµηθειών του Δήµου»
Αρίθµ. Απόφαση: 234
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι για τις ανάγκες  λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήµου είναι ανάγκη 
να γίνουν οι παρακάτω προµήθειες:



Α/Α Τίτλος προµήθειας Απόφαση 
έγκρισης τεχνικών 
προδιαγραφών

Απόφαση 
Ανάθεσης

Προµηθευτής

1 Προµήθεια γραφικής 
ύλης & λοιπά υλικά 
γραφείου

221/31-8-2011 221/31-8-2011 Γ. Δηµητριάδης & 
ΣΙΑ Ο.Ε.

2 Προµήθεια εντύπων 
& υλικών µηχ/σης & 
πολλαπλών 
εκτυπώσεων

216/31-8-2011 216/31-8-2011 INFORMATICA

3 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις- 
προµήθεια βιβλίων

217/31-8-2011 217/31-8-2011 Ταρτανής 
Εµµανουήλ

4 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις- 
προµήθεια βιβλίων

218/31-8-2011 218/31-8-2011 Ταρτανής 
Εµµανουήλ

5 Υλικά συντήρησης 
και επισκευής κτιρίων

223/31-8-2011 223/31-8-2011 Μυλωνάς 
Παναγιώτης

6 Υλικά συντήρησης 
και επισκευής κτιρίων

224/31-8-2011 224/31-8-2011 Χαλκιάς Ιωάννης & 
Υιός

7 Υλικά συντήρησης 
και επισκευής κτιρίων

226/31-8-2011 226/31-8-2011 Αποστολούδιας 
Παναγιώτης

8 Λοιπές προµήθειες 219/31-8-2011 219/31-8-2011 Ε. Μεταλλόπουλος 
– Α. Βουρδόλη Ο.Ε.

9 Προµήθεια κάδων 220/31-8-2011 220/31-8-2011 HELEGI

10 Προµήθεια υλικών 
συντήρησης -
επισκευής 
γεωτρήσεων 
υδραυλικών 
εγκαταστάσεων 
υδραγωγείων 

222/31-8-2011 222/31-8-2011 Παπαδήµος 
Απόστολος



11 Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές & 
ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα & 
λογισµικά

215/31-8-2011 215/31-8-2011 OTS

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. προβλέπεται η παραλαβή των 
υλικών να γίνεται από την επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά το 
χρόνο που ορίζεται από την σύµβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για την 
συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και σε 
αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.
Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήµου και εφόσον απαιτούνται 
ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη 
ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συµπλήρωση ή την 
συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήµος µπορεί να ζητήσει από άλλο Ο.Τ.Α. τη 
διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον Ο.Τ.Α, την επιτροπή 
συγκροτεί ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, ως ανωτέρω, µετά από αίτηση του 
ενδιαφερόµενου δήµου ή κοινότητας, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του 
δηµοσίου τοµέα που υπηρετούν στο νοµό. Εάν  ο Γενικός Γραµµατέας της 
Περιφέρειας αναφέρει ότι αδυνατεί να συµπληρώσει την επιτροπή από υπαλλήλους 
που υπηρετούν στο νοµό, τα ελλείποντα µέρη ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δηµοσίου τοµέα.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 A. Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµήθειας  υλικών συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων σχετικά µε τις παρακάτω αποφάσεις:
1) αρίθµ.: 223/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της προµήθειας  υλικών συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων  στον προµηθευτή Μυλωνά Παναγιώτη µε τον οποίο υπογράφθηκε 
σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την ως άνω απόφαση 
του Δηµάρχου,
2) αρίθµ. :  224/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της προµήθειας  υλικών συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων στον προµηθευτή Χαλκία Ιωάννη & Υιό µε το οποίο υπογράφτηκε 
σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την ως άνω απόφαση 
του Δηµάρχου,
3) αρίθµ. :  226/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της προµήθειας  υλικών συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων στον προµηθευτή Αποστολούδια Παναγιώτη µε το οποίο 
υπογράφτηκε σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την ως 
άνω απόφαση του Δηµάρχου, 
 η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:



1. Καµπούρη Πελαγία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού  ως Πρόεδρος µε αναπληρωµατικό 
µέλος την Παπανικολάου Μυρσίνη  κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.
2.  Χάιλα Δούκα κλάδου ΠΕ9 Γεωπονίας µε αναπληρωµατικό µέλος  την Χάιλα 
Χριστίνα  κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού.
3. Χονδρό Σταύρο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος τον Μάτσιο 
Ηλία  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.

Β. Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµηθειών α) γραφικής ύλης & λοιπά υλικά 
γραφείου β) εντύπων & υλικών µηχ/σης & πολλαπλών εκτυπώσεων γ) 
εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις – προµήθεια βιβλίων σχετικά µε τις 
παρακάτω αποφάσεις:
1) αρίθµ.: 221/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της προµήθειας γραφικής ύλης & λοιπά 
υλικά γραφείου στον προµηθευτή Γ. Δηµητριάδη & ΣΙΑ Ο.Ε. µε τον οποίο 
υπογράφθηκε σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την ως 
άνω απόφαση του Δηµάρχου,
2) αρίθµ. :  216/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της προµήθειας εντύπων & υλικών µηχ/σης 
& πολλαπλών εκτυπώσεων   στον προµηθευτή INFORMATICA µε το οποίο 
υπογράφτηκε σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την ως 
άνω απόφαση του Δηµάρχου,
3) αρίθµ. :  217/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της προµήθειας  εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις – προµήθεια βιβλίων στον προµηθευτή Ταρτανή Εµµανουήλ µε το 
οποίο υπογράφτηκε σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε 
την ως άνω απόφαση του Δηµάρχου,
4)  αρίθµ. :  218/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της προµήθειας  εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις – προµήθεια βιβλίων στον προµηθευτή Ταρτανή Εµµανουήλ µε το 
οποίο υπογράφτηκε σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε 
την ως άνω απόφαση του Δηµάρχου, 
η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Καπετανίδου Στυλιανή κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού  ως Πρόεδρος µε 
αναπληρωµατικό µέλος την Καµπούρη Πελαγία  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
2.  Παπανικολάου Χριστίνα κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος τον 
Χάιλα Δούκα κλάδου ΠΕ9 Γεωπονίας 
3. Παπανικολάου Μυρσίνη κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος τον  
Μάτσιο Ηλία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.

Γ. Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµήθειας α) λοιπές προµήθειες  β) προµήθεια 
κάδων σχετικά µε τις παρακάτω αποφάσεις:
1) αρίθµ.: 219/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της προµήθειας  λοιπές προµήθειες στον 
προµηθευτή Ε. Μεταλλόπουλο- Α. Βουρδόλη Ο.Ε.  µε τον οποίο υπογράφθηκε 
σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την ως άνω απόφαση 
του Δηµάρχου,



2) αρίθµ. :  220/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της προµήθειας  κάδων στον προµηθευτή 
HELEGI  µε το οποίο υπογράφτηκε σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που 
εγκρίθηκαν µε την ως άνω απόφαση του Δηµάρχου,
 η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Παυλίδου Πασχαλίτσα  κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών  ως Πρόεδρος µε 
αναπληρωµατικό µέλος τον Χονδρό Σταύρο  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
2. Βραχιώλια Ευαγγελία κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού µε αναπληρωµατικό 
µέλος  την Χάιλα Χριστίνα  κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού.
3.Μάτσιο Ηλία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος την 
Παπανικολάου Χριστίνα  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.

Δ. Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµήθειας ηλεκτρονικοί υπολογιστές & 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα & λογισµικά σχετικά µε την παρακάτω απόφαση:
1) αρίθµ.: 215/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της προµήθειας ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
& ηλεκτρονικά συγκροτήµατα & λογισµικά στον προµηθευτή OTS µε τον οποίο 
υπογράφθηκε σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την ως 
άνω απόφαση του Δηµάρχου, 
η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Χάιλα Μαρίνα κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών  ως Πρόεδρος µε 
αναπληρωµατικό µέλος την Σαµαρά Γαρυφαλλιά  κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών  
2. Χάιλα Χριστίνα κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού µε αναπληρωµατικό µέλος  
την Βραχιώλια Ευαγγελία  κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού.
3. Παπανικολάου Χριστίνα  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος την 
Παπανικολάου Μυρσίνη   κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.

Ε. Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµήθειας υλικών συντήρησης – επισκευής 
γεωτρήσεων εγκαταστάσεων υδραγωγείων σχετικά µε την παρακάτω απόφαση:
1) αρίθµ.: 222/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της προµήθειας υλικών συντήρησης – 
επισκευής γεωτρήσεων εγκαταστάσεων υδραγωγείων στον προµηθευτή Παπαδήµο 
Απόστολο µε τον οποίο υπογράφθηκε σύµβαση µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
που εγκρίθηκαν µε την ως άνω απόφαση του Δηµάρχου, 
η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Κολέτσα Ιωάννη κλάδου ΥΕ Εργατών ύδρευσης µε αναπληρωµατικό µέλος την 
Χάιλα Μαρίνα κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών  
2. Συκά Κωνσταντίνο κλάδου ΥΕ Εργατών ύδρευσης µε αναπληρωµατικό µέλος  την 
Βραχιώλια Ευαγγελία  κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού.
3. Μαλτέζο Παναγιώτη κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων  µε αναπληρωµατικό 
µέλος την Σαµαρά Γαρυφαλλιά κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 



την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 21ο «Περί έγκρισης χορήγησης αδειών προέγκρισης και λειτουργίας 
καταστηµάτων και αδειών µουσικής»
Αρίθµ. Απόφαση: 235



Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »          7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι οι παρακάτω έχουν καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδεια 
προέγκρισης και λειτουργίας καταστηµάτων και αδειών µουσικής στο Δήµο 
Σαµοθράκης:

1) Καούνης Αναστάσιος για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος (αµιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου) στον οικισµό Χώρα.

2) Χανού Δέσποινα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
(καφετέρια- οβεληστήριο) στον οικισµό Καµαριώτισσα.

3) Φιλιππίδης Θεόδωρος για χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας καταστήµατος 
(αναψυκτήριο) στην περιοχή Πλατιά.

4)  Φιλιππίδης Θεόδωρος για χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας καταστήµατος 
(σούπερ µάρκετ) στην περιοχή Πλατιά.

5) Γερονικολάκης Νικόλαος για χορήγηση άδειας µουσικής (στερεοφωνικού 
συγκροτήµατος) στο κατάστηµά του (αναψυκτήριο- οβελιστήριο) στην 
περιοχή Φονιά.

6) Εταιρεία Μπατζικώστας Γεώργιος Ο.Ε. για χορήγηση άδειας λειτουργίας 
µουσικής (στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων 
έγχορδων µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά του 
(καφετέρια) στον οικισµό Καµαριώτισσα.

7) Λαµπρόπουλος Παναγιώτης για χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος) στο κατάστηµά του (αναψυκτήριο) στον 
οικισµό Θέρµα.

8) Κολέτσα Ανδρονίκη για χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος) στο κατάστηµά της (καφενείο) στον οικισµό 
Χώρα.

9) Ασικέλης Βασίλειος για χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων 
µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά του (εστιατόριο- 
ψητοπωλείο- ψαροταβέρνα) στον οικισµό Χώρα.



10)Λαδίκου Ευστρατία για χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων 
µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά της (καφετέρια) 
στον οικισµό Χώρα.

11)Κατσίακη Σουλτάνα για χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων 
µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά της (καφενείο) 
στον οικισµό Χώρα.

12)Σουλτάτου Χρυσή για χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων 
µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά της (καφενείο) 
στον οικισµό Λάκκωµα.

13)Στασινόπουλος Χρήστος για χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος (χονδρικό εµπόριο φρούτων) στον οικισµό Καµαριώτισσα.

Στην συνέχεια,  έθεσε υπόψη των Συµβούλων τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τη σχετική νοµοθεσία για την  χορήγηση των ως άνω αδειών και κάλεσε τους
συµβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων,
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση των αδειών προέγκρισης και λειτουργίας καταστηµάτων 
και αδειών µουσικής στους παρακάτω:
1) Στον Καούνη Αναστάσιο χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος (αµιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου) στον οικισµό Χώρα.

2) Στην Χανού Δέσποινα χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
(καφετέρια- οβεληστήριο) στον οικισµό Καµαριώτισσα.

3) Στον Γερονικολάκη Νικόλαο χορηγεί άδεια µουσικής (στερεοφωνικού 
συγκροτήµατος) στο κατάστηµά του (αναψυκτήριο- οβελιστήριο) στην 
περιοχή Φονιά.

4) Στην Εταιρεία Μπατζικώστας Γεώργιος Ο.Ε. χορηγεί άδεια λειτουργίας 
µουσικής (στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων 
έγχορδων µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά του 
(καφετέρια) στον οικισµό Καµαριώτισσα.

5) Στον Λαµπρόπουλο Παναγιώτη χορηγεί άδεια λειτουργίας µουσικής 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος) στο κατάστηµά του (αναψυκτήριο) στον 
οικισµό Θέρµα.

6) Στην Κολέτσα Ανδρονίκη χορηγεί άδεια λειτουργίας µουσικής 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος) στο κατάστηµά της (καφενείο) στον οικισµό 
Χώρα.

7) Στον Ασικέλη Βασίλειο χορηγεί άδεια λειτουργίας µουσικής (στερεοφωνικού 
συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων µουσικών οργάνων 
χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά του (εστιατόριο- ψητοπωλείο- 
ψαροταβέρνα) στον οικισµό Χώρα.



8) Στην Λαδίκου Ευστρατία χορηγεί άδεια λειτουργίας µουσικής 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων 
µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά της (καφετέρια) 
στον οικισµό Χώρα.

9) Στην Κατσίακη Σουλτάνα χορηγεί άδεια λειτουργίας µουσικής 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων 
µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά της (καφενείο) 
στον οικισµό Χώρα.

10)Στην Σουλτάτου Χρυσή χορηγεί άδεια λειτουργίας µουσικής (στερεοφωνικού 
συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων µουσικών οργάνων 
χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά της (καφενείο) στον οικισµό 
Λάκκωµα.

11)Στον Στασινόπουλο Χρήστο χορηγεί  προέγκριση άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος (χονδρικό εµπόριο φρούτων) στον οικισµό Καµαριώτισσα.

Οι αιτήσεις του  Φιλιππίδη Θεόδωρου για χορήγηση προέγκριση λειτουργίας 
καταστήµατος (αναψυκτήριο) και καταστήµατος (σούπερ µάρκετ) στην περιοχή 
Πλατιά είναι πλέον άνευ αντικειµένου καθώς παρήλθε το διάστηµα για το οποίο 
αιτήθηκε την χορήγηση των εν λόγω αδειών.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου 
Πολύµνια η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και 
διαµαρτυρίας για τους λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που 
κατέθεσε εκπροσωπώντας την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.

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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.



Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 22ο «Γνωµοδότηση εγκατάστασης οίκου ανοχής στη Σαµοθράκη και 
καθορισµός αριθµού αδειών»
Αρίθµ. Απόφαση: 236
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανάστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »          7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Το λόγο ζήτησε ο κ. Ατζανός Παναγιώτης δηµοτικός σύµβουλος από την µειοψηφία ο 
οποίος ζήτησε την αναβολή συζήτησης του θέµατος λόγω σπουδαιότητας και λόγω 
µειωµένης πλειοψηφίας στην σηµερινή συνεδρίαση.
 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στην οποία εκφράστηκαν οι απόψεις των 
συµβούλων και στην συνέχεια το Δηµοτικό Συµβούλιο

     ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

Την αναβολή συζήτησης του θέµατος «Γνωµοδότηση εγκατάστασης οίκου ανοχής 
στη Σαµοθράκη και καθορισµός αριθµού αδειών».
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησαν τέσσερις δηµοτικοί σύµβουλοι εκ των οποίων 
οι τρεις α) Γλήνιας Πέτρος, β) Γιαραµάνης Χρήστος και γ) Γερονικολάκης Ανέστης 
τάχθηκαν υπέρ της συζήτησης του θέµατος στη σηµερινή συνεδρίαση και η δηµοτική 
σύµβουλος κα. δ) Γιαννέλου Πολύµνια η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη 
αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 
έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 



ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 23ο «Γνωµοδότηση για την επέκταση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
υγρών καυσίµων από την εταιρία πετρελαιοειδών της Kaoil A.E. Νικόλαος 
Κούτλας Α.Β.Ε.Ε.Π.»
Αρίθµ. Απόφαση: 237
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »          6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »          7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Με την από 23-7-2011 αίτησή της που πήρε αρίθµ. πρωτ.: 5014 η εταιρία 
πετρελαιοειδών της Kaoil A.E. Νικόλαος Κούτλας Α.Β.Ε.Ε.Π. αιτήθηκε την 
γνωµοδότηση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την επέκταση των εγκαταστάσεων της 
αποθήκευσης υγρών καυσίµων. Στην συνέχεια µε την από 29-8-2011 αίτησή της που 
πήρε αρίθµ. πρωτ.: 5935 την αναβολή συζήτησης του θέµατος στην 19 συνεδρίαση 
του Δηµοτικού Συµβουλίου διότι λόγω ανυπέρβλητων προβληµάτων δεν κατάφερε να 
ενηµερώσει πλήρως και όπως αρµόζει το Δηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να έχουν 
όσο το δυνατόν πιο εµπεριστατωµένη άποψη.



Κατόπιν αυτών σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης 
     ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

Την αναβολή συζήτησης του θέµατος «Γνωµοδότηση για την επέκταση των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίµων από την εταιρία πετρελαιοειδών της 
Kaoil A.E. Νικόλαος Κούτλας Α.Β.Ε.Ε.Π.»
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 24ο «Περί αιτήσεως πολιτών για παραχώρηση απλής χρήσης παραλιών 
νήσου Σαµοθράκης για εξυπηρέτηση και αναψυχή των λουόµενων και 
καθορισµός τιµήµατος»
Αρίθµ. Απόφαση: 238
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανάστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »          7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.



Σας καλώ να αποφασίσουµε κατόπιν αιτήσεων πολιτών- ιδιοκτητών καταστηµάτων  
για απ’ ευθείας παραχώρηση απλής χρήσης παραλίας,  έµπροσθεν των καταστηµάτων 
τους  για εξυπηρέτηση και αναψυχή των λουόµενων και τον καθορισµό του ανάλογου 
τιµήµατος:

1) Αίτηση του Λαζαρίδη Κωνσταντίνου για  έγκριση δικαιώµατος απλής χρήσης 
παραλίας Κατσαµπά έµπροσθεν του καταστήµατός του για τοποθέτηση  
οµπρελών  και  ξαπλωστρών.

2) Αίτηση της Λενούδια Φωτεινής για  έγκριση δικαιώµατος απλής χρήσης 
παραλίας Βασιλικός έµπροσθεν του καταστήµατός της για τοποθέτηση 
ξαπλωστρών.

3) Αίτηση του Καπέλα Νικόλαου για έγκριση δικαιώµατος απλής χρήσης 
παραλίας Παχιάς Άµµου έµπροσθεν του καταστήµατός του για τοποθέτηση 
οµπρελών και  ξαπλωστρών.

Σας γνωρίζω ότι µε την αρίθµ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009  κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Οικονοµίας και 
Οικονοµικών έγινε η απ’ ευθείας παραχώρηση µε αντάλλαγµα του δικαιώµατος 
απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 
µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού έως τις 
31/12/2012.
Στην συνέχεια κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ως άνω αιτήσεις, την αρίθµ. 
1038460/2439/Β0010/15-4-2009  κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Οικονοµίας και Οικονοµικών, τις σχετικές 
αποφάσεις καθορισµού ορίων αιγιαλού και δηµιουργίας παραλίας, τα συνηµµένα 
τοπογραφικά διαγράµµατα και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
     
      Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την παραχώρηση απλής χρήσης παραλίας έµπροσθεν των 
καταστηµάτων των αιτούντων για εξυπηρέτηση και αναψυχή των λουόµενων ως 
εξής:

Αιτών Τοποθεσία Τετραγωνικά 
Μέτρα

Τίµηµα ανά 
τετραγωνικό 
µέτρο 

Ετήσιο 
Τίµηµα

Λαζαρίδης 
Κωνσταντίνος

Τµήµα παραλίας 
Κατσαµπά, 
7 µέτρα µήκος έµπροσθεν  
του καταστήµατός του 
και πλάτους 6 µέτρων

42 τ.µ. 3,00 €    126,00 €

Λενούδια 
Φωτεινή

Τµήµα παραλίας 
Βασιλικός, 18 µέτρα 
µήκος έµπροσθεν του 
καταστήµατός της και 
πλάτους 15,45 µέτρων

278,10 1,00 €    278,10 €



Καπέλας 
Νικόλαος

Τµήµα παραλίας Παχιάς 
Άµµου, 40 µέτρα µήκος 
έµπροσθεν του 
καταστήµατός του και 
πλάτους 10 µέτρων.

400 3,00 € 1.200,00 €

• Τονίζετε ότι η λωρίδα των έξι (6) µέτρων σε επαφή µε την θάλασσα, από τα  
µέτρα του πλάτος της ζώνης παραλίας, θα µείνουν υποχρεωτικά ελεύθερα για 
την διακίνηση των λουόµενων σε όλο το µήκος των µέτρων που έχουν   
παραχωρηθεί.

• Θέτει ως όρο για την  παραχώρηση την χρήση υλικών προσαρµοσµένων στο 
περιβάλλον (ξύλο, ύφασµα) αλλά και την αποφυγή χρήσης ακαλαίσθητων 
διαφηµιστικών ειδών.

• Καθορίσει το πρόστιµο για την παράβαση των προαναφερόµενων όρων το 
διπλάσιο του τιµήµατος που καθορίστηκε ανά  τετραγωνικό µέτρο κατά 
περιοχή. 

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 25ο «Περί ακύρωσης της αρίθµ. 184/2011 απόφασης του Δηµοτικού 
Συµβουλίου και έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση 
του έργου ¨Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε υφιστάµενα 
σχολικά κτίρια (δηµοτικό σχολείο Καµαριώτισσας) µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και της Περιφέρειας Αν. Μακεδ. & Θράκης – Γενική Δ/νση 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών – Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου»
Αρίθµ. Απόφαση: 239



Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά» (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανάστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »          7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Με την αρίθµ.184/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου αποφασίσαµε οµόφωνα 
την  έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου 
¨Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε υφιστάµενα σχολικά κτίρια 
(δηµοτικό σχολείο Καµαριώτισσας) µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης - Γενική Δ/νση Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Δηµοσίων Έργων (Α.Μ.Θ.), καθότι ο Δήµος 
Σαµοθράκης δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 22 του Ν. 3614/2007 αφού κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 
απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης 
(Δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης 
εκτέλεσης έργων.

Για όσους φορείς δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια ως δικαιούχοι για 
την υλοποίηση έργων, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 
υπάρχει η δυνατότητα να συνάψουν προγραµµατική σύµβαση µε άλλο πιστοποιηµένο 
φορέα.
Στην συνέχεια κατόπιν επικοινωνίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήµου µε την 
Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονία- Θράκη - Γενική Δ/νση Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Δηµοσίων Έργων (Α.Μ.Θ.), πληροφορηθήκαµε 
ότι η εν λόγω διεύθυνση δεν δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου και σας 
καλώ να προβούµε σε ακύρωση της αρίθµ. 184/2011 σχετικής απόφασή µας, αλλά 
και να εγκρίνουµε την σύναψη προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006, για την υλοποίηση του έργου ¨Παρεµβάσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε υφιστάµενα σχολικά κτίρια (δηµοτικό 
σχολείο Καµαριώτισσας) µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδ. & Θράκης – Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος 
& Υποδοµών – Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, η οποία 
συµφωνεί να αναλάβει την υποβολή ένταξης και υλοποίησης του έργου  



¨Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε υφιστάµενα σχολικά κτίρια 
(δηµοτικό σχολείο Καµαριώτισσας)¨ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ¨Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη¨, Άξονας προτεραιότητας: 1 ¨Προστασία Ατµοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές- Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής- 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας¨, Θεµατική προτεραιότητα: 43 ¨Ενεργειακή απόδοση, 
συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας . 
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 β του άρθρου  225 και του άρθρου 3 του Ν. 
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το γεγονός ότι ο Δήµος Σαµοθράκης δεν διαθέτει διαχειριστική 
επάρκεια  κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007,  το σχέδιο 
της προτεινόµενης προγραµµατικής σύµβασης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Ακυρώνει την αρίθµ. 184/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί 
έγκρισης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου 
¨Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε υφιστάµενα σχολικά κτίρια 
(δηµοτικό σχολείο Καµαριώτισσας) µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης - Γενική Δ/νση Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Δηµοσίων Έργων (Α.Μ.Θ)»

Β) Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης 
και της  Περιφέρειας Αν. Μακεδ. & Θράκης – Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών – Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου µε σκοπό την υλοποίηση της πράξης  ¨Παρεµβάσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας και Α.Π.Ε. σε υφιστάµενα σχολικά κτίρια (δηµοτικό 
σχολείο Καµαριώτισσας)¨

Γ) Εγκρίνει τους όρους όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης 
που επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.

Δ) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήµου Σαµοθράκης στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης στης  Προγραµµατικής Σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 5 αυτής, τον Δήµαρχο Σαµοθράκης κ. Χανό Γεώργιο.

Ε) Η χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του έργου, ποσού 100.000,00 € θα προέλθει 
από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ¨Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη¨, Άξονας προτεραιότητας: 1 ¨Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & 
Αστικές Μεταφορές- Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής- Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας¨, Θεµατική προτεραιότητα: 43 ¨Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, 
διαχείριση ενέργειας.  
ΣΤ) Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο  για την υπογραφή της 
προγραµµατικής σύµβασης.





ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

Μεταξύ ………….» και «…………..»
για την Πράξη1 

«……………………………….» 

[τόπος, ηµεροµηνία]

1 Ως πράξη νοείται το έργο ή οµάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, η πράξη δύναται να περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα 
υποέργα (τεχνικά έργα ή/και µελέτες ή/και προµήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να 
αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείµενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής 
προγραµµατικής σύµβασης για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ2 
 

«……………………………………………………………………...»

Στ…. (τόπος), σήµερα την ……………(ηµεροµηνία), µεταξύ των παρακάτω 
συµβαλλοµένων :

1. τ….. ……………. ………………………………………………, που 
εδρεύει στην ……………………, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τ… 
……………………. κ.. ………………………………………….. και ο 
οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν  συντοµίας ως «Κύριος του 
Έργου» 

2. τ.. ………………………………………………….. µε την επωνυµία 
… … … … … … … … … . 
……………………………………………………., που εδρεύει στην 
……………………………, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
……………………….. κ. ……………………………………………, και 
ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην  παρούσα χάριν συντοµίας 
«Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα 
τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων  για την  προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3  αυτού. 

2. (Αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων  των  συµβαλλοµένων µερών για 
την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την 
υπογραφή της) 

3. Το µε αριθ. πρωτ./ή κωδ. ……..… έγγραφο επιβεβαίωσης τ… 
………… (π.χ. Ειδική Υπηρεσία …..), µε το οποίο επιβεβαιώνεται η 
διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
………………………. προγραµµατίζει την υλοποίηση της πράξης 
«……………………………….………..», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν 
συντοµίας «το Έργο».
(Αναφέρονται περιληπτικά στοιχεία που αφορούν στο Έργο, όπως ο σκοπός και 
το περιεχόµενό του, η αναγκαιότητα υλοποίησής του, ο χαρακτήρας του κ.λ.π. )

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της 

2  Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συµβαλλοµένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή 
πρόσθετα άρθρα



διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης 
έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την 
αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
 
Δεδοµένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική 
του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριµένου Έργου, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου 
2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειάς του για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, που 
περιλαµβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας ……… που απαιτείται για την 
υλοποίηση του Έργου, τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της 
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το γενικό 
πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της.  

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση 
της αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «………………….…… 
……………………………………...» («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου 
στο Φορέα Υλοποίησης. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 
παρούσας σύµβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να 
λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι … (της Διαχειριστικής Αρχής του 
Ε.Π. ………… / της Ενδιάµεσης Διαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάµεσου Φορέα 
Διαχείρισης) και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)3: 

1) Ωρίµανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη 
µελετών και λήψη των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

2) Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης.
3) Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την ένταξη 

της στο ΕΠ
4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία Δηµοσίων Συµβάσεων.
6) Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων.
7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9) Παρακολούθηση χρηµατορροών και εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του 

προϋπολογισµού του Έργου.
10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών 

έργων έως και την οριστική παραλαβή) . 

3 Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες



11) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε 
πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών 
έργων και µελετών, δια των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, 
ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής και της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νοµοθεσία περί Δηµοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει:

• Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα 
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης 
στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες 
που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του 
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόµενης Πράξης.

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας. 

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις 
δοµές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα 
Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου4, κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 
σχετικά µε οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την 
υλοποίηση του Έργου.

• Να προβαίνει  στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της οµαλής 
χρηµατοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν 
έχει δική του ΣΑΕ 5

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την ολοκλήρωσή του είτε 
αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο 
φορέα.

• Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του κοινού και 
την προβολή του Έργου. 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:
• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.

4 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.

5 Η συγκεκριµένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύµβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης 
δεν έχει δική του ΣΑΕ 



• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και 
ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης 
του Έργου.

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την  εξέλιξη 
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει 
στ..ν αρµόδι.. …………..(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του  Ε.Π. ή την 
Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης).

• Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού 
Δελτίου Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στ…  …..(Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ή στην Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή ή στον 
Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης) και να προβαίνει στις απαιτούµενες 
τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών 
Δελτίων Υποέργων. 

• Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύµφωνο αποδοχής όρων  της απόφασης 
ένταξης πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην  παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 
3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος Διαχείρισης. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών.
• Να διενεργεί τους διαγωνισµούς, την  αξιολόγηση των  προσφορών και την 
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και 
το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει 
βάσει των σχετικών συµβάσεων.

• Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες 
πληρωµές.

• Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε 
συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου.

• Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου6) τη χρηµατοδότηση 
του Έργου µεριµνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση 
χρηµατοδότησης και για την ετήσια κατανοµή πιστώσεων.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας 
Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις 
υφιστάµενες µελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1 
του Παραρτήµατος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι 
εκκρεµείς ενέργειες για την ωρίµανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του 
Παραρτήµατος ΙΙ, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι 
υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση τους7.

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής 
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό τ………………………………………….. Ευρώ 

6 Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

7  Η παράγραφος αυτή και το Παράρτηµα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειµένου της 
προγραµµατικής σύµβασης κρίνεται αναγκαίο.



συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και 
απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, µελέτη, προµήθεια, υπηρεσία).
Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας …. 
(Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ή της Ενδιάµεσης Διαχειριστικής Αρχής 
ή του Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης).
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι 
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγγραφη 
έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της και λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη 
λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 µήνες γίνονται µετά 
από σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται 
όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα τ.. 

…………………………….
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από8 : 
- έναν  (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 
Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης µε τον αναπληρωτή του και 
- ένα (1) µέλος υποδεικνυόµενο από …..(το φορέα χρηµατοδότησης της Πράξης 
ή το φορέα λειτουργίας, εάν  είναι διαφορετικός από τον κύριο του έργου ή 
άλλο φορέα που θα συµφωνηθεί µε τους συµβαλλοµένους), µε τον 
αναπληρωτή του. 

Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της 
πράξης στο Ε.Π………, οι συµβαλλόµενοι φορείς και … (ο φορέας 
χρηµατοδότησης ή ο φορέας λειτουργίας ή ο άλλος φορέας, που έχει 
προσδιοριστεί ανωτέρω) ορίζουν τα µέλη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης.

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η 
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της 
προγραµµατικής σύµβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών 

8 Διαµορφώνεται κατά την κρίση των συµβαλλοµένων µερών



κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η 
αιτιολογηµένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν 
του εξαµήνου παράταση του χρονοδιαγράµµατος και η επίλυση κάθε διαφοράς 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των 
όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 
πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα 
µέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και 
εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από 
τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί 
από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την 
«Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστηµονικών 
θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα 
ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής 
δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και έκτακτα 
όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις 
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι 
εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Τα πρακτικά της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού 
υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα 
µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά 
πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. 

Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της 
καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχει στο άλλο 
µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή 
αποθετική ζηµία του.



ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας 
Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής 
σύµβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των 
καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον Κύριο 
του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του 
Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη 
της µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση 
και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από 
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να 
επιλύεται από τα αρµόδια Δικαστήρια της …………. (π.χ. η έδρα του Κυρίου 
του Έργου). 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9

Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης 
είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα 
Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το 
προσωπικό αυτό ορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Κυρίου του 
Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η 
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει 
υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσµα του 
τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από 
υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία 
κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες 
και αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης 
και των συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο 

9 Για την περίπτωση που είναι εφικτή η µεταφορά. 



υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο 
οποίος έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι 
πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος 
της σύµβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο 
παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση 
της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς 
εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αµοιβής.

11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και 
µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 
συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, 
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά 
την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής 
σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων 
µερών.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 
προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που 
προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί 
να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή 
απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα 
συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική 
σύµβαση.

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, 
έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στ….(Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. … ή στην Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή … ή στον 
Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης …).
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης
1.1 τίτλος υποέργου 1
1.ν τίτλος υποέργου ν

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)



3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)
4. Φορέας λειτουργίας
5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης 10

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης

7. Προϋπολογισµός
8. Διάρκεια υλοποίησης 

10  Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της µελέτης. 
Περιλαµβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών 

Προϋπολογισµός υποέργου 1

Προϋπολογισµός υποέργου ν
Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης

Διάρκεια σε µήνες
υποέργο 1

υποέργο ν
Σύνολο Πράξης



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ11

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ12  

Έγγραφο / απόφαση
Φορέας έγκρισης ή 
αδειοδότησης

Αριθµός πρωτ./ 
ηµεροµηνία

11 Το περιεχόµενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

12  Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν 
εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις µελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωµοδοτήσεις κλπ. 
Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συµπληρώνονται για κάθε υποέργο.



 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέαςΥπεύθυνος φορέας

Ενέργεια κύριος του έργου φορέας υλοποίησης

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια 
η οποία αρνήθηκε να δώσει ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας 
την δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
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 19/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
5776/23-8-2011 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: 26ο «Περί αιτήσεως πολιτών»
Αρίθµ. Απόφαση: 240
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµ. Σύµβουλος
2.Γαλατούµος Νικόλαος-   »            »         2. Κυλίµος Νικόλαος –  »          »
3.Γιαννέλου Πολύµνια –     »           »         3. Λαζανδρέας Κων/νος – »       » 
4.Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »         4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »
5.Γλήνιας Πέτρος –             »           »         5. Παπάς Παναγιώτης-      »        » 
6.Γερονικολάκης Ανέστης – »         »         6. Σαράντος Κων/νος-       »        » 
7.Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »         7. Σταφυλάς Ιωάννης –      »        » 
8.Λάζαρης Αλέξανδρος-      »           »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
9.Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »           »           νόµιµα)
10.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
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 εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Οι παρακάτω δηµότες µας αιτούνται χορήγηση άδειας υδροδότησης ως εξής:

1) Αρίθµ. πρωτ.: 5150/29- 7-2011 αίτηση της Αγγελώνια Σουζάνας για άδεια 
υδραυλικής εγκατάστασης στο οικόπεδό της στον οικισµό Καµαριώτισσα του 
Δήµου Σαµοθράκης 

2) Αρίθµ. πρωτ.: 4950/21-7-2011 αίτηση τoυ Αγγελώνια Δηµήτριου  για άδεια 
αρδευτικής εγκατάστασης στο κτήµα του στην περιοχή Κοίταδα Δήµου 
Σαµοθράκης.

Επίσης ο παρακάτω δηµότης µας αιτείται την απαγόρευση στάθµευσης οχηµάτων 
ως εξής: 



1) Αρίθµ. πρωτ.: 5205/1-8-2011 αίτηση του Καλακίκου Ιωάννη για απαγόρευση 
στάθµευσης οχηµάτων απέναντι από τον κατάστηµά (παντοπωλείο) για 
επαγγελµατικούς λόγους. 

Στην συνέχεια κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις αιτήσεις των πολιτών και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1) Εγκρίνει την αρίθµ. πρωτ.: 5150/29- 7-2011 αίτηση της Αγγελώνια Σουζάνας 
για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στο οικόπεδό της στον οικισµό 
Καµαριώτισσα του Δήµου Σαµοθράκης 

2) Δεν εγκρίνει την αρίθµ. πρωτ.: 4950/21-7-2011 αίτηση τoυ Αγγελώνια 
Δηµήτριου  για άδεια αρδευτικής εγκατάστασης στο κτήµα του στην περιοχή 
Κοίταδα Δήµου Σαµοθράκης.

3) Δεν εγκρίνει την αρίθµ. πρωτ.: 5205/1-8-2011 αίτηση του Καλακίκου Ιωάννη 
για απαγόρευση στάθµευσης οχηµάτων απέναντι από τον κατάστηµά 
(παντοπωλείο) για επαγγελµατικούς λόγους. 

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησαν δύο (2) δηµοτική σύµβουλοι ως εξής:
1) Η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια η οποία αρνήθηκε να δώσει 
ψήφο ως ένδειξη αντίθεσης και διαµαρτυρίας για τους λόγους που 
αναφέρονται στο από 31/8/2011 έγγραφο που κατέθεσε εκπροσωπώντας την 
δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨, το οποίο 
επισυνάπτεται των πρακτικών  της συνεδρίασης και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος.

2) Ο δηµοτικό σύµβουλος κ. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος ως προς το 3 σκέλος 
του αποφασιστικού µέρους η ο οποίος ψήφισε υπέρ της έγκρισης της αρίθµ. 
πρωτ.: 5205/1-8-2011 αίτηση του Καλακίκου Ιωάννη.

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




