
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 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 «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων »
Αρίθµ. Απόφαση: 241
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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 
8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
13. 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  έχουν προκύψει τα παρακάτω θέµατα και προτείνω την συζήτησή τους 
εκτός ηµερήσιας διάταξης:

1) Περί τιµητικής διάκρισης του Φιδέλη Νικόλαου ως επίτιµου δηµότη νήσου 
Σαµοθράκης

2) Έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικ. έτους 2011
3) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ¨Μετεγκατάσταση 
δηµοτικών σφαγείων Σαµοθράκης για περιβαλλοντικούς λόγους¨

4) Έγκριση παραλαβής προµελέτης ενεργειακής αναβάθµισης δηµοτικού 
σχολείου Καµαριώτισσας Σαµοθράκης

5) Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας Δηµάρχου και Αντιδηµάρχων για υποθέσεις 
του Δήµου



Επίσης το λόγο ζήτησε και ο κ. Ατζανός Παναγιώτης εκπρόσωπος της δηµοτικής 
παράταξης ¨Νίκη της Σαµοθράκης¨ και εισηγήθηκε την συζήτηση εκτός 
ηµερήσιας διάταξης του θέµατος ¨Χωροθέτηση βιολογικού καθαρισµού 
Καµαριώτισσας¨, για την σοβαρότητα του οποίου συµφώνησε και η δηµοτική 
σύµβουλος κα. Αντωνάκη- Μόραλη Χρυσάνθη εκπρόσωπος της δηµοτικής 
παράταξης ¨Αναγέννηση της Σαµοθράκης¨ και πρότεινε να τεθεί η έγκριση 
χωροθέτησης του βιολογικού καθαρισµού Καµαριώτισσας σε ψηφοφορία.

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

Α. Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων:
1) Περί τιµητικής διάκρισης του Φιδέλη Νικόλαου ως επίτιµου δηµότη νήσου
      Σαµοθράκης
2) Έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικ. έτους 2011
3) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ¨Μετεγκατάσταση 
δηµοτικών σφαγείων Σαµοθράκης για περιβαλλοντικούς λόγους¨

4) Έγκριση παραλαβής προµελέτης ενεργειακής αναβάθµισης δηµοτικού 
σχολείου Καµαριώτισσας Σαµοθράκης

5) Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας Δηµάρχου και Αντιδηµάρχων για υποθέσεις 
του Δήµου

Β. Δεν εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος ¨Χωροθέτηση 
βιολογικού καθαρισµού Καµαριώτισσας¨  επειδή το θέµα του βιολογικού καθαρισµού 
περιλαµβάνεται στο 1ο θέµα της ηµερήσιας  διάταξης «Σχετικά µε τις αιτιάσεις του 
από 31/8/2011 εγγράφου της παράταξης ¨Αναγέννηση της  Σαµοθράκης¨ που 
κατατέθηκε στην 18η και 19η συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης» 
στα πλαίσια και του οποίου θα συζητηθεί.
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 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 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 «Έγκριση τροποποίησης κατανοµής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 242
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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 
8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
13. 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 µε την αρίθµ. 35/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η κατανοµή της ΣΑΤΑ  έτους 2011 συνολικού ποσού  254.616,00 € για την 
εκτέλεση των παρακάτω έργων:

• Συντήρηση δικτύων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης – ποσό 25.000,00 €



• Αποκατάσταση οδικού δικτύου – ποσό 50.000,00 €
• Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας- ποσό 25.000,00 € 
• Εκπόνηση µελετών – ποσό 125.747,30 € 
• Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικού σφαγείου (για 
κάλυψη υπέρβασης 3ου Α.Π.Ε. σύµφωνα µε την αρίθµ.  162/2010 απόφαση 
του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠ.Ε. και 
αποφασίστηκε το ποσό της υπέρβασης να καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ του 
έτους 2011) – ποσό 20.322,81 €

• Τσιµεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις οικισµών (για κάλυψη υπέρβασης 4ου 
ΑΠ.Ε. του έργου σύµφωνα µε την αρίθµ.154 /2010  απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου µε την οποία  εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠ.Ε. και αποφασίστηκε το ποσό 
της υπέρβασης του προϋπολογισµού  να καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ του 
έτους 2011 – ποσό 8.545,89 € 

Στην συνέχεια µε την αριθµ.176/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου έγινε η 
τροποποίηση της κατανοµής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2011 ως εξής: 

• Αποκατάσταση οδικού δικτύου διαγράφουµε το ποσό των 25.786,25 € και 
έχουµε από 50.000,00 € σε 24.213,75 €

• Συντήρηση υδροθεραπευτηρίου εγγράφουµε το ποσό των 12.500,00 € 
• Καθαρισµός κάµπινγκ εγγράφουµε το ποσό των 11.600,00 € 
• Ασφαλτόστρωση δρόµου προς Δεσποτικό εγγράφουµε το ποσό των 1.686,25 € 

Σήµερα µε τις νέες ανάγκες σε εκτέλεση έργων που προέκυψαν προτείνω την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2011 ως εξής:
Διαγράφουµε τα αντίστοιχα  ποσά από τα παρακάτω έργα:

• Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικών σφαγείων 
διαγράφουµε το ποσό των 20.322,81 € από ΣΑΤΑ 

• Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών διαγράφουµε το ποσό των 
8.545,89 € από ΣΑΤΑ

• Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας διαγράφουµε το ποσό των 13.400,00 € και 
έχουµε από 25.000,00 € σε 11.600,00 € από ΣΑΤΑ

• Αποκατάσταση οδικού δικτύου διαγράφουµε το ποσό των 12.613,75 € και 
έχουµε από 24.213,75 € σε 11.600,00 € από ΣΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ………………………………………..54.882,45 € 
 Κατανέµουµε το ποσό που διαγράψαµε στα παρακάτω έργα:

• Επισκευή υδροµάστευσης στους Άνω Καριώτες – 11.600,00 €
• Διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή Βίγλας- 6.600,00 € 
• Επισκευή περίφραξης τεχνητού λειµώνα- 6.600,00 €  
• Κατασκευή επιδάφιου πεδίου δηµοτικών σφαγείων – 10.368,00 € 
• Συντήρηση επισκευή περίφραξης χώρων δηµοτικών κάµπινγκ- 4.000,00 € 
• Καθαρισµός δικτύων φρεατίων οµβρίων Καµαριώτισσας – 6.200,00 € 
• Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων – 6.414,45 € 
• Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων δηµοτικού κάµπινγκ – 3.100,00 € 

Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις αρίθµ. 35/2011 και 176/2011 αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου, τις νέες 
ανάγκες για εκτέλεση έργων που προέκυψαν και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Την τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2011 ως εξής:
Διαγράφουµε τα αντίστοιχα  ποσά από τα παρακάτω έργα:

• Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικών σφαγείων 
διαγράφουµε το ποσό των 20.322,81 € από ΣΑΤΑ 

• Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών διαγράφουµε το ποσό των 
8.545,89 € από ΣΑΤΑ

• Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας διαγράφουµε το ποσό των 13.400,00 € και 
έχουµε από 25.000,00 € σε 11.600,00 € από ΣΑΤΑ

• Αποκατάσταση οδικού δικτύου διαγράφουµε το ποσό των 12.613,75 € και 
έχουµε από 24.213,75 € σε 11.600,00 € από ΣΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ………………………………………..54.882,45 € 
 Κατανέµουµε το ποσό που διαγράψαµε στα παρακάτω έργα:

• Επισκευή υδροµάστευσης στους Άνω Καριώτες – 11.600,00 €
• Διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή Βίγλας- 6.600,00 € 
• Επισκευή περίφραξης τεχνητού λειµώνα- 6.600,00 €  
• Κατασκευή επιδάφιου πεδίου δηµοτικών σφαγείων – 10.368,00 € 
• Συντήρηση επισκευή περίφραξης χώρων δηµοτικών κάµπινγκ- 4.000,00 € 
• Καθαρισµός δικτύων φρεατίων οµβρίων Καµαριώτισσας – 6.200,00 € 
• Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων – 6.414,45 € 
• Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων δηµοτικού κάµπινγκ – 3.100,00 € 

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 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου 
¨Μετεγκατάσταση δηµοτικού σφαγείου Σαµοθράκης για περιβαλλοντικούς 
λόγους»
Αρίθµ. Απόφαση: 243
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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 
8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         



13. 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 από 3-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήµου Αλεξανδρούπολης µας στάλθηκε το Πρωτόκολλο Οριστικής  Παραλαβής του 
έργου ¨Μετεγκατάσταση Δηµοτικού Σφαγείου Σαµοθράκης για Περιβαλλοντικούς 
λόγους¨ και σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Από την Δηµοτική Σύµβουλο κα. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη εκφράστηκε η 
επιφύλαξη ως προς το µέλος της Επιτροπής Παραλαβής  κ. Χανό Ελευθέριο ο οποίος 
έχει χάσει την ιδιότητα του Δηµοτικού Συµβούλου και δεν µπορεί πλέον να 
εκπροσωπεί το Δήµο και ως εκ τούτου θα έπρεπε να αντικατασταθεί.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨ Μετεγκατάσταση Δηµοτικού 
Σφαγείου Σαµοθράκης για Περιβαλλοντικούς λόγους ¨  και κατόπιν διαλογική 
συζήτησης,
       Αποφασίζει Οµόφωνα

      Εγκρίνει το από 3/8/2011 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του 
έργου ¨ Μετεγκατάσταση Δηµοτικού Σφαγείου Σαµοθράκης για Περιβαλλοντικούς 
λόγους¨ µε την προϋπόθεση της αντικατάστασης του κ. Χανού Ελευθέριου, ο οποίος 
έχει χάσει την  ιδιότητα του Δηµοτικού Συµβούλου από 1/1/2011, από µέλος της 
επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε µε την αρίθµ. πρωτ.: 5888/2-12-2010 
απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δ/νση Τοπικής Αυτ/
σης και Δ/σης Ν. Έβρου, Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ. 
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 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 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 «Έγκριση παραλαβής προµελέτης ενεργειακής αναβάθµισης 
δηµοτικού σχολείου Καµαριώτισσας Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 244
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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 



6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 
8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
13. 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. 27/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η ανάθεση 
υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης, ενεργειακής προµελέτης για εξοικονόµηση 
ενέργειας και ΑΠΕ για το Δηµοτικό Σχολείο Καµαριώτισσας και σύνταξη τεχνικού 
δελτίου έργου προτεινόµενης πράξης και προετοιµασία φακέλου για υποβολή στο 
Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  στον Γανωτή Σταύρο
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου την προµελέτη  ενεργειακής 
αναβάθµισης δηµοτικού σχολείου Καµαριώτισσας Σαµοθράκης που αποτελεί τµήµα 
της εργασίας υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης, ενεργειακής προµελέτης για 
εξοικονόµηση ενέργειας και ΑΠΕ για το Δηµοτικό Σχολείο Καµαριώτισσας και 
σύνταξη τεχνικού δελτίου έργου προτεινόµενης πράξης και προετοιµασία φακέλου 
για υποβολή στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»   που 
εκπονήθηκε  από τον Αρχιτέκτονα  Μηχανικό Γανωτή Σταύρο και παραλήφθηκε από 
την αρµόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης στις 19/9/2011 και κάλεσε τα µέλη του Δ.Σ. 
να αποφασίσουν σχετικά . 
Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του,       
       
          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παραλαβή της προµελέτης ενεργειακής αναβάθµισης δηµοτικού 
σχολείου Καµαριώτισσας Σαµοθράκης που αποτελεί τµήµα της εργασίας υπηρεσιών 
ενεργειακής επιθεώρησης, ενεργειακής προµελέτης για εξοικονόµηση ενέργειας και 
ΑΠΕ για το Δηµοτικό Σχολείο Καµαριώτισσας και σύνταξη τεχνικού δελτίου έργου 
προτεινόµενης πράξης και προετοιµασία φακέλου για υποβολή στο Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  που εκπονήθηκε  από τον 
Αρχιτέκτονα  Μηχανικό Γανωτή Σταύρο και παραλήφθηκε από την αρµόδια επιτροπή 
καλής εκτέλεσης στις 19/9/2011.  
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα



                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 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 «Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας Δηµάρχου και Αντιδηµάρχων για 
υποθέσεις του Δήµου»
Αρίθµ. Απόφαση: 245



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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 
8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
13. 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 ότι είναι ανάγκη να γίνει η µετακίνηση 
εκτός έδρας του Δήµαρχου κ. Χανού Γεώργιου και των Αντιδηµάρχων κ. Γαλατούµου 
Νικόλαου και Βίτσα Αθανάσιου για υποθέσεις του Δήµου.
Α) Συγκεκριµένα ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος µετακινήθηκε εκτός έδρας 
στις19/9/2011 έως 22/9/2011 προκειµένου να παραστεί  στις εκλογές της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Α.Μ.Θ. στην Κοµοτηνή και  να επισκεφτεί τεχνικές 
υπηρεσίες της Περιφέρειας στην Κοµοτηνή και στο Δήµο Αλεξανδρούπολης 
προκειµένου να προωθήσει τις διαδικασίες ένταξης των έργων του Δήµου στο ΕΣΠΑ 
και λοιπών υποθέσεων του Δήµου.
Β) Ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος πρόκειται να µετακινηθεί  εκτός έδρας από τις 
28/9/2011 έως 30/9/2011 στην Κοµοτηνή για να επισκεφτεί την Περιφέρεια και στον 
Προβατώνα όπου βρίσκεται η έδρα της Δηµοσυνεταιριστικής Α.Ε. για συζήτηση 
σχετικά µε τα έργα του Leader.
Γ) Επίσης ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος πρόκειται να µετακινηθεί εκτός έδρας στις 
2/10/2011  έως 10/10/2011 στην Αθήνα και την Ιεράπετρα Λασιθίου για να 
επισκεφτεί διάφορα υπουργεία για υποθέσεις του Δήµου και για να παραστεί στις 8 & 
9 Οκτωβρίου στην Ιεράπετρα όπου θα πραγµατοποιηθεί η τελετή απονοµή βραβείων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Παράκτιων και Θαλάσσιων Περιοχών (E.U.C.C.), στην οποία 
θα παραλάβει το χάλκινο βραβείο για τον Δήµο µας.
Δ) Ο Αντιδήµαρχος κ. Γαλατούµος Νικόλαος είναι ανάγκη να µετακινηθεί εκτός 
έδρας στην Κοµοτηνή στις 28/9/2011 έως 30/9/2011 για ενηµέρωση σχετικά µε την 
λειτουργία των δηµοτικών σφαγείων.
Ε) Ο Αντιδήµαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος είναι ανάγκη να µετακινηθεί εκτός έδρας 
στο εξωτερικό για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος  
INTERREG IVC- Assessing sustainability and strengthening operational polisy 



(SYSTAIN) στις 30/9/2011 έως τις 7/10/2011 για να εκπροσωπήσει τον Δήµο στην 
διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του εν λόγω προγράµµατος που θα 
πραγµατοποιηθεί στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας στο Λας Πάλµας από τις 3/9/2011 
έως τις 6/10/2011.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το γεγονός ότι για την διεκπεραίωση υποθέσεων και την εκπροσώπηση του  Δήµου 
Σαµοθράκης είναι  απαραίτητη η µετακίνηση του Δηµάρχου και των Αντιδηµάρχων 
όπως παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 140 Ν. 3463/2006, τον προϋπολογισµό του 
Δήµου για το οικ. έτος 2011  και αφού αποχώρησαν από την αίθουσα της 
συνεδρίασης  ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και οι Αντιδήµαρχοι κ. Γαλατούµος 
Νικόλαος και Βίτσας Αθανάσιος  και κατόπιν διαλογικής συζήτησης.

    Αποφασίζει  Οµόφωνα

• Εγκρίνει την µετακίνηση  του Δηµάρχου κ. Χανού Γεώργιου στην Κοµοτηνή 
και Αλεξανδρούπολη για υποθέσεις του Δήµου  από 19/9/2011 έως  22/9/2011

1) Εγκρίνεται η µετακίνηση µε πλοίο από Σαµοθράκη – Αλεξανδρούπολη 
και επιστροφή και από Αλεξανδρούπολη- Κοµοτηνή και επιστροφή 
οδικώς.

2) Εγκρίνονται  τρεις (3) µέρες εκτός έδρας  και η ηµέρα επιστροφής και  
τρεις (3) διανυχτερεύσεις  εκτός έδρας.

• Εγκρίνει την µετακίνηση  του Δηµάρχου κ. Χανού Γεώργιου στην Κοµοτηνή 
και Προβατώνα για υποθέσεις του Δήµου  από  28/9/2011 έως   30/9/2011

1) Εγκρίνεται η µετακίνηση µε πλοίο από Σαµοθράκη – Αλεξανδρούπολη 
και επιστροφή και  από Αλεξανδρούπολη-Κοµοτηνή και 
Αλεξανδρούπολη – Προβατώνα και επιστροφή οδικώς.

2) Εγκρίνονται  δύο (2) µέρες εκτός έδρας  και η ηµέρα επιστροφής και  
δύο (2) διανυχτερεύσεις  εκτός έδρας.

• Εγκρίνει την µετακίνηση του Δηµάρχου κ. Χανού Γεώργιου στην Αθήνα και 
την Ιεράπετρα για υποθέσεις του Δήµου από 2/10/2011 έως 10/10/2011.

1) Εγκρίνεται η µετακίνηση από Σαµοθράκη – Αλεξανδρούπολη και 
επιστροφή µε πλοίο, από Αλεξανδρούπολη -Αθήνα – Ιεράπετρα και 
επιστροφή αεροπορικώς.

2) Εγκρίνονται οκτώ (8) ηµέρες εκτός έδρας και η ηµέρα επιστροφής και 
οκτώ (8) διανυχτερεύσεις εκτός έδρας. 

• Εγκρίνει την µετακίνηση  του Αντιδηµάρχου κ. Γαλατούµου Νικόλαου στην 
Κοµοτηνή για υποθέσεις του Δήµου  από 28/9/2011 έως  30/9/2011

1) Εγκρίνεται η µετακίνηση µε πλοίο από Σαµοθράκη – Αλεξανδρούπολη 
και επιστροφή και από Αλεξανδρούπολη- Κοµοτηνή και επιστροφή  
οδικώς.

2) Εγκρίνονται  δύο (2) µέρες εκτός έδρας  και η ηµέρα επιστροφής και  
δύο (2) διανυχτερεύσεις  εκτός έδρας.

• Εγκρίνει την µετακίνηση του Αντιδηµάρχου κ. Βίτσα Αθανάσιου εκτός έδρας 
στο εξωτερικό για να εκπροσωπήσει τον Δήµο στην διαπεριφερειακή 
συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INNTERREG IVC- 
Assessing sustainability and strengthening operational polisy- SUSTAIN, που 



θα πραγµατοποιηθεί στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας στην πόλη Λας Πάλµας 
από 30/9/2011 έως 7/10/2011.

1) Εγκρίνεται η µετακίνηση εκτός έδρας από Σαµοθράκη – 
       Αλεξανδρούπολη και επιστροφή µε πλοίο, από Αλεξανδρούπολη –  
       Αθήνα – Μαδρίτη – Κανάρια Νησιά (Λας Πάλµας) και επιστροφή 
       αεροπορικώς.
2) Εγκρίνονται  επτά (7) ηµέρες εκτός έδρας και ηµέρα επιστροφής και 
επτά (7) διανυχτερεύσεις εκτός έδρας.

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 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.



Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 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 «Σχετικά µε τις αιτιάσεις του από 31/8/2011 εγγράφου της παράταξης 
¨Αναγέννηση της Σαµοθράκης¨ που κατατέθηκε στην 18η και 19η συνεδρίαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης»
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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 
8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
13. 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 έδωσε το λόγο στον Δήµαρχο κ. Χανό 
Γεώργιο ο οποίος αναφέρθηκε στο θέµα ¨Σχετικά µε τις αιτιάσεις του από 31/8/2011 
εγγράφου της παράταξης ¨Αναγέννηση της Σαµοθράκης¨ που κατατέθηκε στην 18η 
και 19η συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης¨ και έδωσε το λόγο 
στην Δηµοτική Σύµβουλο κα. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη να εισηγηθεί το εν 
λόγω θέµα, η οποία είπε τα εξής:
Ως εκπρόσωπος της δηµοτικής παράταξης ¨Αναγέννηση της Σαµοθράκης¨ έστειλα το 
από 31/8/2011 έγγραφο προς το δηµοτικό συµβούλιο προκειµένου να 
διαµαρτυρηθούµε ως παράταξη και εκπλήσσοµαι ευχάριστα που έχει µπει ως θέµα 
στην σηµερινή συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, αλλά επειδή στην συνεδρίαση 
του δηµοτικού συµβουλίου παρίστανται και πολίτες  που αναµένουν την συζήτηση 
και δικών τους θεµάτων θα πρότεινα το θέµα των αιτιάσεων του εγγράφου µας να 
συζητηθεί στο τέλος της συνεδρίασης, Στην συνέχεια αφού το δηµοτικό συµβούλιο 



δεν δέχθηκε την αναβολή του θέµατος για το τέλος της συνεδρίασης ανέπτυξε 
λεπτοµερώς τις αιτιάσεις του εν λόγω εγγράφου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος έδωσε 
σχετικές επεξηγήσεις επί των ερωτηµάτων και στην συνέχεια  τοποθετήθηκαν 
σχετικά οι δηµοτικοί σύµβουλοι.
Για το θέµα αυτό δεν λήφθηκε απόφαση.
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 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 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 αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 246
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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 
8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
13. 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 €

0111.01

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής εγγράφουµε  το 
ποσό των 30.000,00 € σύµφωνα µε το άρθρο 4 του σχετικού 
µισθωτήριου συµβολαίου

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής εγγράφουµε  το 
ποσό των 30.000,00 € σύµφωνα µε το άρθρο 4 του σχετικού 
µισθωτήριου συµβολαίου

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής εγγράφουµε  το 
ποσό των 30.000,00 € σύµφωνα µε το άρθρο 4 του σχετικού 
µισθωτήριου συµβολαίου

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής εγγράφουµε  το 
ποσό των 30.000,00 € σύµφωνα µε το άρθρο 4 του σχετικού 
µισθωτήριου συµβολαίου

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής εγγράφουµε  το 
ποσό των 30.000,00 € σύµφωνα µε το άρθρο 4 του σχετικού 
µισθωτήριου συµβολαίου

        
30.000,00 

0113

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 Δ.Κ.Κ.) αυξάνουµε µε 
το ποσό των 380,54 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 3.694,98 € σε 4.075,52 € 

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 Δ.Κ.Κ.) αυξάνουµε µε 
το ποσό των 380,54 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 3.694,98 € σε 4.075,52 € 

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 Δ.Κ.Κ.) αυξάνουµε µε 
το ποσό των 380,54 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 3.694,98 € σε 4.075,52 € 

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 Δ.Κ.Κ.) αυξάνουµε µε 
το ποσό των 380,54 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 3.694,98 € σε 4.075,52 € 

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 Δ.Κ.Κ.) αυξάνουµε µε 
το ποσό των 380,54 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 3.694,98 € σε 4.075,52 €            380,54

0321

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης αυξάνουµε µε το ποσό 
422,98 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
6.077,02 € σε 6.500,00 €

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης αυξάνουµε µε το ποσό 
422,98 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
6.077,02 € σε 6.500,00 €

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης αυξάνουµε µε το ποσό 
422,98 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
6.077,02 € σε 6.500,00 €

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης αυξάνουµε µε το ποσό 
422,98 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
6.077,02 € σε 6.500,00 €

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης αυξάνουµε µε το ποσό 
422,98 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
6.077,02 € σε 6.500,00 €            422,98

0452

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 1.080/80)  
αυξάνουµε µε το ποσό των  2.971,67 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 3.877,78 σε 6.849,45 € 

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 1.080/80)  
αυξάνουµε µε το ποσό των  2.971,67 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 3.877,78 σε 6.849,45 € 

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 1.080/80)  
αυξάνουµε µε το ποσό των  2.971,67 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 3.877,78 σε 6.849,45 € 

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 1.080/80)  
αυξάνουµε µε το ποσό των  2.971,67 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 3.877,78 σε 6.849,45 € 

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 1.080/80)  
αυξάνουµε µε το ποσό των  2.971,67 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 3.877,78 σε 6.849,45 €         2.971,67

0514.02

Έσοδα από Φ.Π.Α. 16% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 49,54 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 1.777,65 σε 1.827,19€   

Έσοδα από Φ.Π.Α. 16% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 49,54 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 1.777,65 σε 1.827,19€   

Έσοδα από Φ.Π.Α. 16% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 49,54 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 1.777,65 σε 1.827,19€   

Έσοδα από Φ.Π.Α. 16% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 49,54 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 1.777,65 σε 1.827,19€   

Έσοδα από Φ.Π.Α. 16% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 49,54 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 1.777,65 σε 1.827,19€                49,54

0514.03

Έσοδα από Φ.Π.Α. 5% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε 
το ποσό των 226,29 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 4.997,85 € σε 5.224,14 €

Έσοδα από Φ.Π.Α. 5% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε 
το ποσό των 226,29 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 4.997,85 € σε 5.224,14 €

Έσοδα από Φ.Π.Α. 5% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε 
το ποσό των 226,29 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 4.997,85 € σε 5.224,14 €

Έσοδα από Φ.Π.Α. 5% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε 
το ποσό των 226,29 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 4.997,85 € σε 5.224,14 €

Έσοδα από Φ.Π.Α. 5% τουριστικών εγκαταστάσεων αυξάνουµε µε 
το ποσό των 226,29 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και 
έχουµε από 4.997,85 € σε 5.224,14 €           226,29

1623.01

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 8.704,76 €  σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από  211.835,67 € σε 220.540,43

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 8.704,76 €  σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από  211.835,67 € σε 220.540,43

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 8.704,76 €  σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από  211.835,67 € σε 220.540,43

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 8.704,76 €  σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από  211.835,67 € σε 220.540,43

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 8.704,76 €  σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από  211.835,67 € σε 220.540,43         8.704,76

3212

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των  305,44 
€  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 153.111,73 
σε 153.417,17 € 

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των  305,44 
€  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 153.111,73 
σε 153.417,17 € 

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των  305,44 
€  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 153.111,73 
σε 153.417,17 € 

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των  305,44 
€  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 153.111,73 
σε 153.417,17 € 

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των  305,44 
€  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 153.111,73 
σε 153.417,17 €            305,44

3214

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
15,00 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
10.518,20 € σε 10.533,20 € 

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
15,00 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
10.518,20 € σε 10.533,20 € 

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
15,00 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
10.518,20 € σε 10.533,20 € 

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
15,00 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
10.518,20 € σε 10.533,20 € 

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
15,00 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
10.518,20 € σε 10.533,20 €              15,00 

3111.01

Εισπράξεις από Δάνεια εγγράφουµε το ποσό των 207.000,00 € 
σύµφωνα µε την από   δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για 
κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών 

Εισπράξεις από Δάνεια εγγράφουµε το ποσό των 207.000,00 € 
σύµφωνα µε την από   δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για 
κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών 

Εισπράξεις από Δάνεια εγγράφουµε το ποσό των 207.000,00 € 
σύµφωνα µε την από   δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για 
κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών 

Εισπράξεις από Δάνεια εγγράφουµε το ποσό των 207.000,00 € 
σύµφωνα µε την από   δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για 
κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών 

Εισπράξεις από Δάνεια εγγράφουµε το ποσό των 207.000,00 € 
σύµφωνα µε την από   δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για 
κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών 

           
     207.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

   
   250.076,22

Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € =  271.487,37 € Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € =  271.487,37 € Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € =  271.487,37 € Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € =  271.487,37 € Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € =  271.487,37 € Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € =  271.487,37 € Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € =  271.487,37 € 

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

0114

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής διαγράφουµε το 
ποσό των 30.000,00 € από τον κωδικό αυτό καθώς το έσοδο 
δεν αντιστοιχεί σε αυτόν τον κωδικό αλλά στον ορθό Κ.Α. 
0111.01 και έχουµε από 30.000,00 € σε µηδενικό ποσό

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής διαγράφουµε το 
ποσό των 30.000,00 € από τον κωδικό αυτό καθώς το έσοδο 
δεν αντιστοιχεί σε αυτόν τον κωδικό αλλά στον ορθό Κ.Α. 
0111.01 και έχουµε από 30.000,00 € σε µηδενικό ποσό

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής διαγράφουµε το 
ποσό των 30.000,00 € από τον κωδικό αυτό καθώς το έσοδο 
δεν αντιστοιχεί σε αυτόν τον κωδικό αλλά στον ορθό Κ.Α. 
0111.01 και έχουµε από 30.000,00 € σε µηδενικό ποσό

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής διαγράφουµε το 
ποσό των 30.000,00 € από τον κωδικό αυτό καθώς το έσοδο 
δεν αντιστοιχεί σε αυτόν τον κωδικό αλλά στον ορθό Κ.Α. 
0111.01 και έχουµε από 30.000,00 € σε µηδενικό ποσό

Μισθώµατα δηµοτικών χώρων αναψυχής διαγράφουµε το 
ποσό των 30.000,00 € από τον κωδικό αυτό καθώς το έσοδο 
δεν αντιστοιχεί σε αυτόν τον κωδικό αλλά στον ορθό Κ.Α. 
0111.01 και έχουµε από 30.000,00 € σε µηδενικό ποσό  - 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € - 30.000,00 € 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ  =  241.487,37 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € - 30.000,00 € 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ  =  241.487,37 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € - 30.000,00 € 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ  =  241.487,37 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € - 30.000,00 € 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ  =  241.487,37 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € - 30.000,00 € 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ  =  241.487,37 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € - 30.000,00 € 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ  =  241.487,37 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + 250.076,22 Νέα Έσοδα   € - 30.000,00 € 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ  =  241.487,37 € 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ



Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε € ΠΟΣΟ σε €

25/6112.0
1

Αµοιβές τεχνικών (υποστήριξη µηχανοργάνωσης συστήµατος 
καταµέτρησης υδροµέτρων) διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € 
διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 5.000,00 € 
σε µηδενικό ποσό 

Αµοιβές τεχνικών (υποστήριξη µηχανοργάνωσης συστήµατος 
καταµέτρησης υδροµέτρων) διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € 
διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 5.000,00 € 
σε µηδενικό ποσό 

Αµοιβές τεχνικών (υποστήριξη µηχανοργάνωσης συστήµατος 
καταµέτρησης υδροµέτρων) διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € 
διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 5.000,00 € 
σε µηδενικό ποσό 

Αµοιβές τεχνικών (υποστήριξη µηχανοργάνωσης συστήµατος 
καταµέτρησης υδροµέτρων) διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € 
διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 5.000,00 € 
σε µηδενικό ποσό 

Αµοιβές τεχνικών (υποστήριξη µηχανοργάνωσης συστήµατος 
καταµέτρησης υδροµέτρων) διαγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € 
διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 5.000,00 € 
σε µηδενικό ποσό        - 5.000,00       - 5.000,00

7323.01

Αποκατάσταση οδικού δικτύου διαγράφουµε το ποσό των 
12.613,75 €  από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής 
του  και έχουµε από 24.213,75 € σε 11.600,00 € κατόπιν 
τροποποίησης ΣΑΤΑ

Αποκατάσταση οδικού δικτύου διαγράφουµε το ποσό των 
12.613,75 €  από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής 
του  και έχουµε από 24.213,75 € σε 11.600,00 € κατόπιν 
τροποποίησης ΣΑΤΑ

Αποκατάσταση οδικού δικτύου διαγράφουµε το ποσό των 
12.613,75 €  από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής 
του  και έχουµε από 24.213,75 € σε 11.600,00 € κατόπιν 
τροποποίησης ΣΑΤΑ

Αποκατάσταση οδικού δικτύου διαγράφουµε το ποσό των 
12.613,75 €  από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής 
του  και έχουµε από 24.213,75 € σε 11.600,00 € κατόπιν 
τροποποίησης ΣΑΤΑ

Αποκατάσταση οδικού δικτύου διαγράφουµε το ποσό των 
12.613,75 €  από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής 
του  και έχουµε από 24.213,75 € σε 11.600,00 € κατόπιν 
τροποποίησης ΣΑΤΑ      - 12.613,75     - 12.613,75

7311.02

Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικού 
σφαγείου (ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ) διαγράφουµε το ποσό των 20.322,81 € 
από ΣΑΤΑ 2011 για κάλυψη υπέρβασης ΑΠΕ και το ποσό των 
16.099,50 € από ιδίους πόρους για τον ίδιο σκοπό διότι εξέλειπαν 
οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 110.681,78 €  σε 74.259,47 
€ κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ

Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικού 
σφαγείου (ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ) διαγράφουµε το ποσό των 20.322,81 € 
από ΣΑΤΑ 2011 για κάλυψη υπέρβασης ΑΠΕ και το ποσό των 
16.099,50 € από ιδίους πόρους για τον ίδιο σκοπό διότι εξέλειπαν 
οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 110.681,78 €  σε 74.259,47 
€ κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ

Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικού 
σφαγείου (ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ) διαγράφουµε το ποσό των 20.322,81 € 
από ΣΑΤΑ 2011 για κάλυψη υπέρβασης ΑΠΕ και το ποσό των 
16.099,50 € από ιδίους πόρους για τον ίδιο σκοπό διότι εξέλειπαν 
οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 110.681,78 €  σε 74.259,47 
€ κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ

Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικού 
σφαγείου (ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ) διαγράφουµε το ποσό των 20.322,81 € 
από ΣΑΤΑ 2011 για κάλυψη υπέρβασης ΑΠΕ και το ποσό των 
16.099,50 € από ιδίους πόρους για τον ίδιο σκοπό διότι εξέλειπαν 
οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 110.681,78 €  σε 74.259,47 
€ κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ

Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικού 
σφαγείου (ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ) διαγράφουµε το ποσό των 20.322,81 € 
από ΣΑΤΑ 2011 για κάλυψη υπέρβασης ΑΠΕ και το ποσό των 
16.099,50 € από ιδίους πόρους για τον ίδιο σκοπό διότι εξέλειπαν 
οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 110.681,78 €  σε 74.259,47 
€ κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ      - 36.422,31     - 36.422,31

7323.03

Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών διαγράφουµε το 
ποσό των 8.545,89 € από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 8.545,89 € σε µηδενικό ποσό 
κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ

Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών διαγράφουµε το 
ποσό των 8.545,89 € από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 8.545,89 € σε µηδενικό ποσό 
κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ

Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών διαγράφουµε το 
ποσό των 8.545,89 € από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 8.545,89 € σε µηδενικό ποσό 
κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ

Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών διαγράφουµε το 
ποσό των 8.545,89 € από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 8.545,89 € σε µηδενικό ποσό 
κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ

Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών διαγράφουµε το 
ποσό των 8.545,89 € από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 8.545,89 € σε µηδενικό ποσό 
κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ        - 8.545,89       - 8.545,89

7333.03

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας (ΣΑΤΑ) διαγράφουµε το ποσό των 
13.400,00 € από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ και έχουµε από 25.000,00 € σε 
11.600,00 € 

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας (ΣΑΤΑ) διαγράφουµε το ποσό των 
13.400,00 € από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ και έχουµε από 25.000,00 € σε 
11.600,00 € 

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας (ΣΑΤΑ) διαγράφουµε το ποσό των 
13.400,00 € από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ και έχουµε από 25.000,00 € σε 
11.600,00 € 

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας (ΣΑΤΑ) διαγράφουµε το ποσό των 
13.400,00 € από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ και έχουµε από 25.000,00 € σε 
11.600,00 € 

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας (ΣΑΤΑ) διαγράφουµε το ποσό των 
13.400,00 € από ΣΑΤΑ 2011 διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
κατόπιν τροποποίησης ΣΑΤΑ και έχουµε από 25.000,00 € σε 
11.600,00 € 

      - 
13.400,00
      - 
13.400,00

70/7326.0
4

Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς 
διαγράφουµε το ποσό των 30.000,00 € από µισθώµατα χώρου 
αναψυχής και το ποσό των 35.100,00 € από Πυροπροστασία – 
πολιτική προστασία διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 65.100,00 € σε µηδενικό ποσό 

Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς 
διαγράφουµε το ποσό των 30.000,00 € από µισθώµατα χώρου 
αναψυχής και το ποσό των 35.100,00 € από Πυροπροστασία – 
πολιτική προστασία διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 65.100,00 € σε µηδενικό ποσό 

Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς 
διαγράφουµε το ποσό των 30.000,00 € από µισθώµατα χώρου 
αναψυχής και το ποσό των 35.100,00 € από Πυροπροστασία – 
πολιτική προστασία διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 65.100,00 € σε µηδενικό ποσό 

Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς 
διαγράφουµε το ποσό των 30.000,00 € από µισθώµατα χώρου 
αναψυχής και το ποσό των 35.100,00 € από Πυροπροστασία – 
πολιτική προστασία διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 65.100,00 € σε µηδενικό ποσό 

Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς 
διαγράφουµε το ποσό των 30.000,00 € από µισθώµατα χώρου 
αναψυχής και το ποσό των 35.100,00 € από Πυροπροστασία – 
πολιτική προστασία διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 65.100,00 € σε µηδενικό ποσό 

      - 
65.100,00
      - 
65.100,00

8115

Διάφορα έξοδα διαγράφουµε το ποσό των 88.060,55 € και έχουµε 
από 99.705,17 € σε 11.644,62 €  διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του 

Διάφορα έξοδα διαγράφουµε το ποσό των 88.060,55 € και έχουµε 
από 99.705,17 € σε 11.644,62 €  διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του 

Διάφορα έξοδα διαγράφουµε το ποσό των 88.060,55 € και έχουµε 
από 99.705,17 € σε 11.644,62 €  διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του 

Διάφορα έξοδα διαγράφουµε το ποσό των 88.060,55 € και έχουµε 
από 99.705,17 € σε 11.644,62 €  διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του 

Διάφορα έξοδα διαγράφουµε το ποσό των 88.060,55 € και έχουµε 
από 99.705,17 € σε 11.644,62 €  διότι εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του 

            
     - 88.060,55
            
     - 88.060,55

ΣΥΝΟΛΟ

      

 229.142,50

      

 229.142,50

Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + Νέα Έσοδα 250.076,22  - Διαγραφές 
εσόδων 30.000,00 + Διαγραφές εξόδων 229.142,50  €  =  470.629,87 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + Νέα Έσοδα 250.076,22  - Διαγραφές 
εσόδων 30.000,00 + Διαγραφές εξόδων 229.142,50  €  =  470.629,87 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + Νέα Έσοδα 250.076,22  - Διαγραφές 
εσόδων 30.000,00 + Διαγραφές εξόδων 229.142,50  €  =  470.629,87 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + Νέα Έσοδα 250.076,22  - Διαγραφές 
εσόδων 30.000,00 + Διαγραφές εξόδων 229.142,50  €  =  470.629,87 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + Νέα Έσοδα 250.076,22  - Διαγραφές 
εσόδων 30.000,00 + Διαγραφές εξόδων 229.142,50  €  =  470.629,87 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + Νέα Έσοδα 250.076,22  - Διαγραφές 
εσόδων 30.000,00 + Διαγραφές εξόδων 229.142,50  €  =  470.629,87 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  21.411,15 € + Νέα Έσοδα 250.076,22  - Διαγραφές 
εσόδων 30.000,00 + Διαγραφές εξόδων 229.142,50  €  =  470.629,87 € 

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 € ΠΟΣΟ σε €

00/6451.0
1

Συνδροµές του Δήµου σε εφηµερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά 
µέσα αυξάνουµε µε το ποσό των 1.000,00 € και έχουµε από 
1.566,00 € σε 2.566,00 € 

Συνδροµές του Δήµου σε εφηµερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά 
µέσα αυξάνουµε µε το ποσό των 1.000,00 € και έχουµε από 
1.566,00 € σε 2.566,00 € 

Συνδροµές του Δήµου σε εφηµερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά 
µέσα αυξάνουµε µε το ποσό των 1.000,00 € και έχουµε από 
1.566,00 € σε 2.566,00 € 

Συνδροµές του Δήµου σε εφηµερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά 
µέσα αυξάνουµε µε το ποσό των 1.000,00 € και έχουµε από 
1.566,00 € σε 2.566,00 € 

Συνδροµές του Δήµου σε εφηµερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά 
µέσα αυξάνουµε µε το ποσό των 1.000,00 € και έχουµε από 
1.566,00 € σε 2.566,00 €          1.000,00         1.000,00

10/6115.2
0

Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (άρθρα 6 και 7 
του Ν.1568/1985) αυξάνουµε µε το ποσό των 2.016,00 € και 
έχουµε από 12.600,00 €  σε  14.616,00 € 

Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (άρθρα 6 και 7 
του Ν.1568/1985) αυξάνουµε µε το ποσό των 2.016,00 € και 
έχουµε από 12.600,00 €  σε  14.616,00 € 

Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (άρθρα 6 και 7 
του Ν.1568/1985) αυξάνουµε µε το ποσό των 2.016,00 € και 
έχουµε από 12.600,00 €  σε  14.616,00 € 

Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (άρθρα 6 και 7 
του Ν.1568/1985) αυξάνουµε µε το ποσό των 2.016,00 € και 
έχουµε από 12.600,00 €  σε  14.616,00 € 

Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (άρθρα 6 και 7 
του Ν.1568/1985) αυξάνουµε µε το ποσό των 2.016,00 € και 
έχουµε από 12.600,00 €  σε  14.616,00 € 

        2.016,00          2.016,00  

10/6615.0
1

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, προµήθεια βιβλίων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 4.000,00 € και έχουµε από 1.000,00 € 
σε 5.000,00 €  

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, προµήθεια βιβλίων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 4.000,00 € και έχουµε από 1.000,00 € 
σε 5.000,00 €  

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, προµήθεια βιβλίων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 4.000,00 € και έχουµε από 1.000,00 € 
σε 5.000,00 €  

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, προµήθεια βιβλίων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 4.000,00 € και έχουµε από 1.000,00 € 
σε 5.000,00 €  

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, προµήθεια βιβλίων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 4.000,00 € και έχουµε από 1.000,00 € 
σε 5.000,00 €          4.000,00        4.000,00

10/6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 12.500,00 € και έχουµε από 3.500,00 € σε 15.000,00 € 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 12.500,00 € και έχουµε από 3.500,00 € σε 15.000,00 € 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 12.500,00 € και έχουµε από 3.500,00 € σε 15.000,00 € 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 12.500,00 € και έχουµε από 3.500,00 € σε 15.000,00 € 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 12.500,00 € και έχουµε από 3.500,00 € σε 15.000,00 €      12.500,00     12.500,00

20/6414.0
1

Μεταφορές κοντέινερ και λοιπών οχηµάτων µε απορρίµµατα 
αυξάνουµε µε το ποσό των  9.000,00 € και έχουµε από 20.000,00 
€ σε 29.000,00 € 

Μεταφορές κοντέινερ και λοιπών οχηµάτων µε απορρίµµατα 
αυξάνουµε µε το ποσό των  9.000,00 € και έχουµε από 20.000,00 
€ σε 29.000,00 € 

Μεταφορές κοντέινερ και λοιπών οχηµάτων µε απορρίµµατα 
αυξάνουµε µε το ποσό των  9.000,00 € και έχουµε από 20.000,00 
€ σε 29.000,00 € 

Μεταφορές κοντέινερ και λοιπών οχηµάτων µε απορρίµµατα 
αυξάνουµε µε το ποσό των  9.000,00 € και έχουµε από 20.000,00 
€ σε 29.000,00 € 

Μεταφορές κοντέινερ και λοιπών οχηµάτων µε απορρίµµατα 
αυξάνουµε µε το ποσό των  9.000,00 € και έχουµε από 20.000,00 
€ σε 29.000,00 €        9.000,00        9.000,00 



7311.02

Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικού 
σφαγείου (ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ) αυξάνουµε µε  το ποσό των 110.393,56 
€ από δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του 
Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή 
µη οφειλών και έχουµε από 74.259,47 € σε 184.653,03 €

Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικού 
σφαγείου (ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ) αυξάνουµε µε  το ποσό των 110.393,56 
€ από δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του 
Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή 
µη οφειλών και έχουµε από 74.259,47 € σε 184.653,03 €

Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικού 
σφαγείου (ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ) αυξάνουµε µε  το ποσό των 110.393,56 
€ από δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του 
Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή 
µη οφειλών και έχουµε από 74.259,47 € σε 184.653,03 €

Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικού 
σφαγείου (ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ) αυξάνουµε µε  το ποσό των 110.393,56 
€ από δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του 
Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή 
µη οφειλών και έχουµε από 74.259,47 € σε 184.653,03 €

Μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους δηµοτικού 
σφαγείου (ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ) αυξάνουµε µε  το ποσό των 110.393,56 
€ από δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του 
Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή 
µη οφειλών και έχουµε από 74.259,47 € σε 184.653,03 €      110.393,56     110.393,56

7323.03

Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών αυξάνουµε  µε το 
ποσό των 8.545,89 € από δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για 
κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών και έχουµε από µηδενικό 
ποσό σε 8.545,89 €

Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών αυξάνουµε  µε το 
ποσό των 8.545,89 € από δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για 
κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών και έχουµε από µηδενικό 
ποσό σε 8.545,89 €

Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών αυξάνουµε  µε το 
ποσό των 8.545,89 € από δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για 
κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών και έχουµε από µηδενικό 
ποσό σε 8.545,89 €

Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών αυξάνουµε  µε το 
ποσό των 8.545,89 € από δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για 
κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών και έχουµε από µηδενικό 
ποσό σε 8.545,89 €

Τσιµεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οικισµών αυξάνουµε  µε το 
ποσό των 8.545,89 € από δανειακή σύµβαση µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών & Δανείων για 
κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών και έχουµε από µηδενικό 
ποσό σε 8.545,89 €        8.545,89       8.545,89

ΣΥΝΟΛΟ
    
147.455,45 
    
147.455,45 

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:
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 € ΠΟΣΟ σε €

00/6117.01
Αµοιβές ελεγκτών Κοινωφελής Δηµοτικής Επιχείρησης για τη 
χρήση ετών 2009 & 2010  εγγράφουµε το ποσό των 9.000,00 € 
Αµοιβές ελεγκτών Κοινωφελής Δηµοτικής Επιχείρησης για τη 
χρήση ετών 2009 & 2010  εγγράφουµε το ποσό των 9.000,00 € 
Αµοιβές ελεγκτών Κοινωφελής Δηµοτικής Επιχείρησης για τη 
χρήση ετών 2009 & 2010  εγγράφουµε το ποσό των 9.000,00 € 
Αµοιβές ελεγκτών Κοινωφελής Δηµοτικής Επιχείρησης για τη 
χρήση ετών 2009 & 2010  εγγράφουµε το ποσό των 9.000,00 € 
Αµοιβές ελεγκτών Κοινωφελής Δηµοτικής Επιχείρησης για τη 
χρήση ετών 2009 & 2010  εγγράφουµε το ποσό των 9.000,00 € 

           
9.000,00
           
9.000,00

00/6494
Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών εγγράφουµε 
το ποσό των 300,00 € 
Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών εγγράφουµε 
το ποσό των 300,00 € 
Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών εγγράφουµε 
το ποσό των 300,00 € 
Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών εγγράφουµε 
το ποσό των 300,00 € 
Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών εγγράφουµε 
το ποσό των 300,00 € 

             
300,00
             
300,00

00/6736.01

Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του 
έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση και εφαρµογή µεθοδολογίας στα 
πλαίσια διαχειριστικού σχεδίου του έργου ¨Ολοκληρωµένο 
σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγγράφουµε το ποσό των 35.664,00 € για 
κάλυψη κόστους:

• Υποστήριξης από την ΔΙΑΜΑΘ  στην λειτουργία κινητού 
εξοπλισµού (κόστος διάθεσης οδηγού) ποσού 7.500,00 € 

• Διάθεσης Χ.Υ.Τ.Α Κοµοτηνής ποσού 7.128,00 €
• Κόστος ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 9.036,00 € 
• Διευθέτησης ΧΥΤΑ ποσού 12.000,00 € 

Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του 
έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση και εφαρµογή µεθοδολογίας στα 
πλαίσια διαχειριστικού σχεδίου του έργου ¨Ολοκληρωµένο 
σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγγράφουµε το ποσό των 35.664,00 € για 
κάλυψη κόστους:

• Υποστήριξης από την ΔΙΑΜΑΘ  στην λειτουργία κινητού 
εξοπλισµού (κόστος διάθεσης οδηγού) ποσού 7.500,00 € 

• Διάθεσης Χ.Υ.Τ.Α Κοµοτηνής ποσού 7.128,00 €
• Κόστος ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 9.036,00 € 
• Διευθέτησης ΧΥΤΑ ποσού 12.000,00 € 

Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του 
έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση και εφαρµογή µεθοδολογίας στα 
πλαίσια διαχειριστικού σχεδίου του έργου ¨Ολοκληρωµένο 
σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγγράφουµε το ποσό των 35.664,00 € για 
κάλυψη κόστους:

• Υποστήριξης από την ΔΙΑΜΑΘ  στην λειτουργία κινητού 
εξοπλισµού (κόστος διάθεσης οδηγού) ποσού 7.500,00 € 

• Διάθεσης Χ.Υ.Τ.Α Κοµοτηνής ποσού 7.128,00 €
• Κόστος ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 9.036,00 € 
• Διευθέτησης ΧΥΤΑ ποσού 12.000,00 € 

Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του 
έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση και εφαρµογή µεθοδολογίας στα 
πλαίσια διαχειριστικού σχεδίου του έργου ¨Ολοκληρωµένο 
σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγγράφουµε το ποσό των 35.664,00 € για 
κάλυψη κόστους:

• Υποστήριξης από την ΔΙΑΜΑΘ  στην λειτουργία κινητού 
εξοπλισµού (κόστος διάθεσης οδηγού) ποσού 7.500,00 € 

• Διάθεσης Χ.Υ.Τ.Α Κοµοτηνής ποσού 7.128,00 €
• Κόστος ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 9.036,00 € 
• Διευθέτησης ΧΥΤΑ ποσού 12.000,00 € 

Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του 
έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση και εφαρµογή µεθοδολογίας στα 
πλαίσια διαχειριστικού σχεδίου του έργου ¨Ολοκληρωµένο 
σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγγράφουµε το ποσό των 35.664,00 € για 
κάλυψη κόστους:

• Υποστήριξης από την ΔΙΑΜΑΘ  στην λειτουργία κινητού 
εξοπλισµού (κόστος διάθεσης οδηγού) ποσού 7.500,00 € 

• Διάθεσης Χ.Υ.Τ.Α Κοµοτηνής ποσού 7.128,00 €
• Κόστος ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 9.036,00 € 
• Διευθέτησης ΧΥΤΑ ποσού 12.000,00 € 

         
35.664,00 
         
35.664,00 

00/6736.02

Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του 
έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων 
κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση 
µεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήµου 
Σαµοθράκης¨ εγγράφουµε το ποσό των 8.966,55 € 

Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του 
έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων 
κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση 
µεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήµου 
Σαµοθράκης¨ εγγράφουµε το ποσό των 8.966,55 € 

Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του 
έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων 
κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση 
µεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήµου 
Σαµοθράκης¨ εγγράφουµε το ποσό των 8.966,55 € 

Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του 
έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων 
κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση 
µεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήµου 
Σαµοθράκης¨ εγγράφουµε το ποσό των 8.966,55 € 

Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του 
έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων 
κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση 
µεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήµου 
Σαµοθράκης¨ εγγράφουµε το ποσό των 8.966,55 € 

          
8.966,55 
          
8.966,55 

10/6112.03
Αµοιβές τεχνικού για υποστήριξη ιστοσελίδας του Δήµου 
εγγράφουµε το ποσό των 700,00 € 
Αµοιβές τεχνικού για υποστήριξη ιστοσελίδας του Δήµου 
εγγράφουµε το ποσό των 700,00 € 
Αµοιβές τεχνικού για υποστήριξη ιστοσελίδας του Δήµου 
εγγράφουµε το ποσό των 700,00 € 
Αµοιβές τεχνικού για υποστήριξη ιστοσελίδας του Δήµου 
εγγράφουµε το ποσό των 700,00 € 
Αµοιβές τεχνικού για υποστήριξη ιστοσελίδας του Δήµου 
εγγράφουµε το ποσό των 700,00 € 

             
700,00
             
700,00

20/6662.03 Προµήθεια κάδων εγγράφουµε το ποσό των 9.561,00 € Προµήθεια κάδων εγγράφουµε το ποσό των 9.561,00 € Προµήθεια κάδων εγγράφουµε το ποσό των 9.561,00 € Προµήθεια κάδων εγγράφουµε το ποσό των 9.561,00 € Προµήθεια κάδων εγγράφουµε το ποσό των 9.561,00 € 
           
9.561,00 
           
9.561,00 

25/6275.01 Καθαρισµός υδραυλάκων εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € Καθαρισµός υδραυλάκων εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € Καθαρισµός υδραυλάκων εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € Καθαρισµός υδραυλάκων εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € Καθαρισµός υδραυλάκων εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € 
           
5.000,00
           
5.000,00

70/6112.06

Αµοιβή για υπηρεσίες τεχνικού επίβλεψης λειτουργίας 
µηχανολογικού εξοπλισµού δηµοτικών σφαγείων εγγράφουµε το 
ποσό των 3.000,00 € 

Αµοιβή για υπηρεσίες τεχνικού επίβλεψης λειτουργίας 
µηχανολογικού εξοπλισµού δηµοτικών σφαγείων εγγράφουµε το 
ποσό των 3.000,00 € 

Αµοιβή για υπηρεσίες τεχνικού επίβλεψης λειτουργίας 
µηχανολογικού εξοπλισµού δηµοτικών σφαγείων εγγράφουµε το 
ποσό των 3.000,00 € 

Αµοιβή για υπηρεσίες τεχνικού επίβλεψης λειτουργίας 
µηχανολογικού εξοπλισµού δηµοτικών σφαγείων εγγράφουµε το 
ποσό των 3.000,00 € 

Αµοιβή για υπηρεσίες τεχνικού επίβλεψης λειτουργίας 
µηχανολογικού εξοπλισµού δηµοτικών σφαγείων εγγράφουµε το 
ποσό των 3.000,00 € 

          
3.000,00 
          
3.000,00 

70/6634
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού εγγράφουµε το  
ποσό των 10.000,00 € 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού εγγράφουµε το  
ποσό των 10.000,00 € 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού εγγράφουµε το  
ποσό των 10.000,00 € 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού εγγράφουµε το  
ποσό των 10.000,00 € 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού εγγράφουµε το  
ποσό των 10.000,00 € 

                              
       
10.000,00

                              
       
10.000,00

70/6693.02
Λοιπές προµήθειες τουριστικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το 
ποσό των 15.000,00 €
Λοιπές προµήθειες τουριστικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το 
ποσό των 15.000,00 €
Λοιπές προµήθειες τουριστικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το 
ποσό των 15.000,00 €
Λοιπές προµήθειες τουριστικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το 
ποσό των 15.000,00 €
Λοιπές προµήθειες τουριστικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το 
ποσό των 15.000,00 €

          
       
15.000,00

          
       
15.000,00



70/7135.04

Προµήθεια υλικών πυρόσβεσης εγγράφουµε το ποσό των  
35.100,00 € από Πυροπροστασία – πολιτική προστασία και το 
ποσό των 9.900,00 € από ιδίους πόρους και έχουµε σύνολο 
45.000,00 € 

Προµήθεια υλικών πυρόσβεσης εγγράφουµε το ποσό των  
35.100,00 € από Πυροπροστασία – πολιτική προστασία και το 
ποσό των 9.900,00 € από ιδίους πόρους και έχουµε σύνολο 
45.000,00 € 

Προµήθεια υλικών πυρόσβεσης εγγράφουµε το ποσό των  
35.100,00 € από Πυροπροστασία – πολιτική προστασία και το 
ποσό των 9.900,00 € από ιδίους πόρους και έχουµε σύνολο 
45.000,00 € 

Προµήθεια υλικών πυρόσβεσης εγγράφουµε το ποσό των  
35.100,00 € από Πυροπροστασία – πολιτική προστασία και το 
ποσό των 9.900,00 € από ιδίους πόρους και έχουµε σύνολο 
45.000,00 € 

Προµήθεια υλικών πυρόσβεσης εγγράφουµε το ποσό των  
35.100,00 € από Πυροπροστασία – πολιτική προστασία και το 
ποσό των 9.900,00 € από ιδίους πόρους και έχουµε σύνολο 
45.000,00 € 

         
45.000,00
         
45.000,00

70/7326.05
Εργασίες συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων και 
χώρων αναψυχής εγγράφουµε το ποσό των 11.600,00 € 
Εργασίες συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων και 
χώρων αναψυχής εγγράφουµε το ποσό των 11.600,00 € 
Εργασίες συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων και 
χώρων αναψυχής εγγράφουµε το ποσό των 11.600,00 € 
Εργασίες συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων και 
χώρων αναψυχής εγγράφουµε το ποσό των 11.600,00 € 
Εργασίες συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων και 
χώρων αναψυχής εγγράφουµε το ποσό των 11.600,00 € 

       
11.600,00
       
11.600,00

70/7326.06
Καθαρισµός και διάνοιξη γεώτρησης ιαµατικών υδάτων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.500,00 € 
Καθαρισµός και διάνοιξη γεώτρησης ιαµατικών υδάτων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.500,00 € 
Καθαρισµός και διάνοιξη γεώτρησης ιαµατικών υδάτων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.500,00 € 
Καθαρισµός και διάνοιξη γεώτρησης ιαµατικών υδάτων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.500,00 € 
Καθαρισµός και διάνοιξη γεώτρησης ιαµατικών υδάτων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.500,00 € 

         
4.500,00
         
4.500,00

70/7326.07

Κατασκευή δικτύου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πυρασφάλειας 
δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς εγγράφουµε το ποσό των  
11.600,00 €

Κατασκευή δικτύου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πυρασφάλειας 
δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς εγγράφουµε το ποσό των  
11.600,00 €

Κατασκευή δικτύου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πυρασφάλειας 
δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς εγγράφουµε το ποσό των  
11.600,00 €

Κατασκευή δικτύου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πυρασφάλειας 
δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς εγγράφουµε το ποσό των  
11.600,00 €

Κατασκευή δικτύου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πυρασφάλειας 
δηµοτικού κάµπινγκ Πλατιάς εγγράφουµε το ποσό των  
11.600,00 €

         
11.600,00
         
11.600,00

70/7326.08

Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων δηµοτικού κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 3.100,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ και το ποσό των 8.500,00 €  από 
ιδίους πόρους και έχουµε σύνολο 11.600,00 € 

Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων δηµοτικού κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 3.100,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ και το ποσό των 8.500,00 €  από 
ιδίους πόρους και έχουµε σύνολο 11.600,00 € 

Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων δηµοτικού κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 3.100,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ και το ποσό των 8.500,00 €  από 
ιδίους πόρους και έχουµε σύνολο 11.600,00 € 

Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων δηµοτικού κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 3.100,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ και το ποσό των 8.500,00 €  από 
ιδίους πόρους και έχουµε σύνολο 11.600,00 € 

Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων δηµοτικού κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 3.100,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ και το ποσό των 8.500,00 €  από 
ιδίους πόρους και έχουµε σύνολο 11.600,00 € 

         
11.600,00
         
11.600,00

70/7326.09

Επισκευή υδροµάστευσης στους Άνω Καριώτες εγγράφουµε το 
ποσό των 11.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση 
κατανοµής ΣΑΤΑ

Επισκευή υδροµάστευσης στους Άνω Καριώτες εγγράφουµε το 
ποσό των 11.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση 
κατανοµής ΣΑΤΑ

Επισκευή υδροµάστευσης στους Άνω Καριώτες εγγράφουµε το 
ποσό των 11.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση 
κατανοµής ΣΑΤΑ

Επισκευή υδροµάστευσης στους Άνω Καριώτες εγγράφουµε το 
ποσό των 11.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση 
κατανοµής ΣΑΤΑ

Επισκευή υδροµάστευσης στους Άνω Καριώτες εγγράφουµε το 
ποσό των 11.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση 
κατανοµής ΣΑΤΑ

         
11.600,00
         
11.600,00

70/7326.10

Διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή Βίγλα 
εγγράφουµε το ποσό των 6.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή Βίγλα 
εγγράφουµε το ποσό των 6.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή Βίγλα 
εγγράφουµε το ποσό των 6.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή Βίγλα 
εγγράφουµε το ποσό των 6.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή Βίγλα 
εγγράφουµε το ποσό των 6.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

           
6.600,00
           
6.600,00

70/7326.11

Καθαρισµός δικτύων φρεατίων οµβρίων Καµαριώτισσας 
εγγράφουµε το ποσό των 6.200,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Καθαρισµός δικτύων φρεατίων οµβρίων Καµαριώτισσας 
εγγράφουµε το ποσό των 6.200,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Καθαρισµός δικτύων φρεατίων οµβρίων Καµαριώτισσας 
εγγράφουµε το ποσό των 6.200,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Καθαρισµός δικτύων φρεατίων οµβρίων Καµαριώτισσας 
εγγράφουµε το ποσό των 6.200,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Καθαρισµός δικτύων φρεατίων οµβρίων Καµαριώτισσας 
εγγράφουµε το ποσό των 6.200,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

           
6.200,00
           
6.200,00

70/7326.12

Επισκευή περίφραξης τεχνητού λειµώνα εγγράφουµε το ποσό 
των 6.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση 
κατανοµής ΣΑΤΑ

Επισκευή περίφραξης τεχνητού λειµώνα εγγράφουµε το ποσό 
των 6.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση 
κατανοµής ΣΑΤΑ

Επισκευή περίφραξης τεχνητού λειµώνα εγγράφουµε το ποσό 
των 6.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση 
κατανοµής ΣΑΤΑ

Επισκευή περίφραξης τεχνητού λειµώνα εγγράφουµε το ποσό 
των 6.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση 
κατανοµής ΣΑΤΑ

Επισκευή περίφραξης τεχνητού λειµώνα εγγράφουµε το ποσό 
των 6.600,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση 
κατανοµής ΣΑΤΑ

           
6.600,00
           
6.600,00

70/7326.13

Κατασκευή επιδάφιου πεδίου δηµοτικών σφαγείων εγγράφουµε 
το ποσό των 10.368,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Κατασκευή επιδάφιου πεδίου δηµοτικών σφαγείων εγγράφουµε 
το ποσό των 10.368,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Κατασκευή επιδάφιου πεδίου δηµοτικών σφαγείων εγγράφουµε 
το ποσό των 10.368,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Κατασκευή επιδάφιου πεδίου δηµοτικών σφαγείων εγγράφουµε 
το ποσό των 10.368,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Κατασκευή επιδάφιου πεδίου δηµοτικών σφαγείων εγγράφουµε 
το ποσό των 10.368,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

         
10.368,00
         
10.368,00

70/7326.14

Συντήρηση επισκευή περίφραξης χώρων δηµοτικών κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 4.000,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Συντήρηση επισκευή περίφραξης χώρων δηµοτικών κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 4.000,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Συντήρηση επισκευή περίφραξης χώρων δηµοτικών κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 4.000,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Συντήρηση επισκευή περίφραξης χώρων δηµοτικών κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 4.000,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

Συντήρηση επισκευή περίφραξης χώρων δηµοτικών κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 4.000,00 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 
τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ

               
           
4.000,00

               
           
4.000,00

70/7326.15

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 
6.414,45 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση κατανοµής 
ΣΑΤΑ

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 
6.414,45 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση κατανοµής 
ΣΑΤΑ

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 
6.414,45 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση κατανοµής 
ΣΑΤΑ

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 
6.414,45 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση κατανοµής 
ΣΑΤΑ

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 
6.414,45 € από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την τροποποίηση κατανοµής 
ΣΑΤΑ

          
6.414,45
          
6.414,45

8117.04

Εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών για εκτέλεση προµηθειών 
εγγράφουµε το ποσό των 88.060,55 € από δανειακή σύµβαση 
µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών 
& Δανείων για κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών

Εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών για εκτέλεση προµηθειών 
εγγράφουµε το ποσό των 88.060,55 € από δανειακή σύµβαση 
µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών 
& Δανείων για κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών

Εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών για εκτέλεση προµηθειών 
εγγράφουµε το ποσό των 88.060,55 € από δανειακή σύµβαση 
µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών 
& Δανείων για κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών

Εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών για εκτέλεση προµηθειών 
εγγράφουµε το ποσό των 88.060,55 € από δανειακή σύµβαση 
µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών 
& Δανείων για κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών

Εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών για εκτέλεση προµηθειών 
εγγράφουµε το ποσό των 88.060,55 € από δανειακή σύµβαση 
µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του Ταµείου Παρακαταθηκών 
& Δανείων για κάλυψη ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών     88.060,55 €    88.060,55 €

ΣΥΝΟΛΟ   321.334,55  321.334,55
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 Οµόφωνα

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 Οµόφωνα

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 Οµόφωνα

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 Οµόφωνα

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 Οµόφωνα

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 Οµόφωνα

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 Οµόφωνα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για πέµπτη φορά   
(5η ) φορά εντός του έτους ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για πέµπτη φορά   
(5η ) φορά εντός του έτους ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για πέµπτη φορά   
(5η ) φορά εντός του έτους ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για πέµπτη φορά   
(5η ) φορά εντός του έτους ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για πέµπτη φορά   
(5η ) φορά εντός του έτους ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για πέµπτη φορά   
(5η ) φορά εντός του έτους ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για πέµπτη φορά   
(5η ) φορά εντός του έτους ως εξής:



1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. 
του σκέλους των εσόδων,
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. 
του σκέλους των εσόδων,
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. 
του σκέλους των εσόδων,
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. 
του σκέλους των εσόδων,
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. 
του σκέλους των εσόδων,
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. 
του σκέλους των εσόδων,
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. 
του σκέλους των εσόδων,
όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                           250.076,22 €                ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                           250.076,22 €                ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                           250.076,22 €                ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                           250.076,22 €                ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                           250.076,22 €                ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                           250.076,22 €                ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                           250.076,22 €                
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -        30.000,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -        30.000,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -        30.000,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -        30.000,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -        30.000,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -        30.000,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -        30.000,00  €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +      229.142,50 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +      229.142,50 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +      229.142,50 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +      229.142,50 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +      229.142,50 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +      229.142,50 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +      229.142,50 €
ΣΥΝΟΛΟ:                                                        449.218,72 €ΣΥΝΟΛΟ:                                                        449.218,72 €ΣΥΝΟΛΟ:                                                        449.218,72 €ΣΥΝΟΛΟ:                                                        449.218,72 €ΣΥΝΟΛΟ:                                                        449.218,72 €ΣΥΝΟΛΟ:                                                        449.218,72 €ΣΥΝΟΛΟ:                                                        449.218,72 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   21.411,15  €        γίνεται σε  470.629,87 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   21.411,15  €        γίνεται σε  470.629,87 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   21.411,15  €        γίνεται σε  470.629,87 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   21.411,15  €        γίνεται σε  470.629,87 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   21.411,15  €        γίνεται σε  470.629,87 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   21.411,15  €        γίνεται σε  470.629,87 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   21.411,15  €        γίνεται σε  470.629,87 € 
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  468.790,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  468.790,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  468.790,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  468.790,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  468.790,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  468.790,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  468.790,00  €
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑΕΣΟΔΑΕΣΟΔΑΕΣΟΔΑΕΣΟΔΑΕΣΟΔΑΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.924.530,13 €+34.051,02€-30.000,00 € σε 
1.928.581,15  €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.924.530,13 €+34.051,02€-30.000,00 € σε 
1.928.581,15  €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.924.530,13 €+34.051,02€-30.000,00 € σε 
1.928.581,15  €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.924.530,13 €+34.051,02€-30.000,00 € σε 
1.928.581,15  €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.924.530,13 €+34.051,02€-30.000,00 € σε 
1.928.581,15  €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.924.530,13 €+34.051,02€-30.000,00 € σε 
1.928.581,15  €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.924.530,13 €+34.051,02€-30.000,00 € σε 
1.928.581,15  €
ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.251.566,88  €  +     8.704,76  €            σε           1.260.271,64 €ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.251.566,88  €  +     8.704,76  €            σε           1.260.271,64 €ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.251.566,88  €  +     8.704,76  €            σε           1.260.271,64 €ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.251.566,88  €  +     8.704,76  €            σε           1.260.271,64 €ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.251.566,88  €  +     8.704,76  €            σε           1.260.271,64 €ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.251.566,88  €  +     8.704,76  €            σε           1.260.271,64 €ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.251.566,88  €  +     8.704,76  €            σε           1.260.271,64 €
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  
€ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  
€ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  
€ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  
€ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  
€ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  
€ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  
€ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 181.066,42 € +   207.320,44 € σε 388.386,86  
€ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 181.066,42 € +   207.320,44 € σε 388.386,86  
€ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 181.066,42 € +   207.320,44 € σε 388.386,86  
€ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 181.066,42 € +   207.320,44 € σε 388.386,86  
€ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 181.066,42 € +   207.320,44 € σε 388.386,86  
€ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 181.066,42 € +   207.320,44 € σε 388.386,86  
€ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 181.066,42 € +   207.320,44 € σε 388.386,86  
€ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  
€ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  
€ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  
€ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  
€ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  
€ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  
€ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  
€ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  
€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  
€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  
€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  
€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  
€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  
€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 
€
ΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 3.847.778,56 € - 229.142,50 € + 468.790,00 € = 
4.087.426,06  €                     
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 3.847.778,56 € - 229.142,50 € + 468.790,00 € = 
4.087.426,06  €                     
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 3.847.778,56 € - 229.142,50 € + 468.790,00 € = 
4.087.426,06  €                     
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 3.847.778,56 € - 229.142,50 € + 468.790,00 € = 
4.087.426,06  €                     
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 3.847.778,56 € - 229.142,50 € + 468.790,00 € = 
4.087.426,06  €                     
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 3.847.778,56 € - 229.142,50 € + 468.790,00 € = 
4.087.426,06  €                     
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 3.847.778,56 € - 229.142,50 € + 468.790,00 € = 
4.087.426,06  €                     
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 21.411,15 €                                    σε                            
1.839,87   €      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 21.411,15 €                                    σε                            
1.839,87   €      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 21.411,15 €                                    σε                            
1.839,87   €      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 21.411,15 €                                    σε                            
1.839,87   €      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 21.411,15 €                                    σε                            
1.839,87   €      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 21.411,15 €                                    σε                            
1.839,87   €      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 21.411,15 €                                    σε                            
1.839,87   €      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                     
4.089.265,93  €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                     
4.089.265,93  €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                     
4.089.265,93  €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                     
4.089.265,93  €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                     
4.089.265,93  €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                     
4.089.265,93  €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                     
4.089.265,93  €
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 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 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 «Περί αντικατάστασης µελών σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 247
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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 
8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
13. 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 την πράξη συγχώνευσης  η Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης  διοικείτε ως εξής;
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από πενταµελές έως δεκαπενταµελές (θα 
πρέπει να καθοριστεί ο αριθµός των µελών) Διοικητικό Συµβούλιο,  που αποτελείται 
από:
            α) Από τους Διευθυντές των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης    
            του Δήµου Σαµοθράκης.
            β) Έναν εκπρόσωπο των  συλλόγων γονέων και κηδεµόνων που ορίζεται από 
            τους λειτουργούντες αντίστοιχους συλλόγους 
            γ) Τα δε λοιπά µέλη δύναται να είναι ο δήµαρχος ή δηµοτικοί σύµβουλοι και 
            δηµότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου 
            ή  έχουν επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις µε το σκοπό του 
            νοµικού προσώπου.
            Τουλάχιστον ένα (1) από τα ως άνω µέλη ορίζονται από την µειοψηφία,  
            επίσης τουλάχιστον το 1/3 αυτών θα είναι γυναίκες.
            Μετά τον ορισµό των µελών το δηµοτικό συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη τον 
            Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.
            Σε περίπτωση που ως µέλος έχει οριστεί ο Δήµαρχος, καθίσταται αυτοδικαίως 
            και Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου.
Επίσης µε την αρίθµ. 17/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε 
οµόφωνα η συγκρότηση  Σχολικής Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου 
Σαµοθράκης µε την στην οποία συµµετέχουν τα παρακάτω µέλη:

1. Βροντάγια Ευτυχία – Διευθύντρια Δηµοτικού Σχολείου Καµαριώτισσας – 
      Πρόεδρος 
2. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος – Δηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία- 
Αντιπρόεδρος

3. Δεβετζή Σοφία – Διευθύντρια Νηπιαγωγείου Καµαριώτισσας- Μέλος Δ.Σ.
4. Θασίτου Μαρία – Διευθύντρια Νηπιαγωγείο Λακκώµατος – Μέλος Δ.Σ.



5. Κιλίκη Χρυσαυγή- Διευθύντρια Δηµοτικού Σχολείου Λακκώµατος- Μέλος 
Δ.Σ.

6. Πατσή Κωσταντινιά– Διευθύντρια Νηπιαγωγείου Χώρας – Μέλος Δ.Σ.
7. Χατζηστεφάνου Πολυξένη- Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 
8. Βίτσας Αθανάσιος- Δηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία- Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της παρούσας Σχολικής Επιτροπής  
θα ακολουθήσει την διάρκεια της Δηµοτικής περιόδου 2011 – 2014 και θα λήξει µε 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συµβουλίου. 
Κατόπιν ενηµέρωσης από την διευθύντρια του σχολείου Καµαριώτισσας ορισµένα 
από τα ως άνω µέλη έχουν χάσει τη ιδιότητα σύµφωνα µε την οποία ορίστηκαν.
Συγκεκριµένα:

1) Η Πρόεδρος Βροντάγια Ευτυχία η οποία ορίστηκε ως Διευθύντρια Δηµοτικού 
Σχολείου Καµαριώτισσας έχει συνταξιοδοτηθεί και σύµφωνα µε το αρίθµ. 
πρωτ.: 4419/17-8-2011 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. 
Έβρου κατόπιν της αρίθµ. Φ. 1.2./4486/17-8-2011 Απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. στη θέση 
Διευθύντριας Δηµοτικού Σχολείου Καµαριώτισσας τοποθετήθηκε η κα. 
Γιαννέλου Πολύµνια- Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής του 6/Θ Δηµοτικού 
Σχολείου Καµαριώτισσας.

2) Το Μέλος Δ.Σ.  Δεβετζή Σοφία η οποία ορίστηκε ως Διευθύντρια 
Νηπιαγωγείου Καµαριώτισσας έχει συνταξιοδοτηθεί και την θέση της έχει 
αναλάβει η Βροντάγια Αθανασία

3) Το Μέλος Δ.Σ. Πάτση Κωνσταντίνα η οποία ορίστηκε ως Διευθύντρια 
Νηπιαγωγείου Χώρας έχει µετατεθεί και την θέση της έχει αναλάβει η 
Θεοδώρου Θεοδώρα.

4) Το Μέλος Δ.Σ. Κιλίκη Χρυσαυγή η οποία ορίστηκε ως Διευθύντρια 
Δηµοτικού Σχολείου Λακκώµατος έχει πάψει να είναι Διευθύντρια και έχει 
αντικατασταθεί από την Τοπαλίδου Παναγιώτα.

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

     Αποφασίζει Οµόφωνα

Αντικαθιστά τα µέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που 
ορίστηκαν µε την αρίθµ.17/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ως εξής:

1) Η Πρόεδρος Βροντάγια Ευτυχία  αντικαθίσταται από την Γιαννέλου Πολύµνια 
– Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του 6/Θ Δηµοτικού Σχολείου 
Καµαριώτισσας,  η οποία τοποθετήθηκε ως Διευθύντρια του  Δηµοτικού 
Σχολείου Καµαριώτισσας σύµφωνα µε την αρίθµ. Φ. 1.2./4486/17-8-2011 
Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ.

2) Το Μέλος Δ.Σ.  Δεβετζή Σοφία αντικαθίσταται από την Βροντάγια Αθανασία - 
Διευθύντρια Νηπιαγωγείου Καµαριώτισσας έ

3) Το Μέλος Δ.Σ. Πάτση Κωνσταντίνα  αντικαθίσταται από την Θεοδώρου 
Θεοδώρα- Διευθύντρια Νηπιαγωγείου Χώρας



4) Το Μέλος Δ.Σ. Κιλίκη Χρυσαυγή αντικαθίσταται από την Τοπαλίδου 
Παναγιώτα - Διευθύντρια Δηµοτικού Σχολείου Λακκώµατος

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθµ.17/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.

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 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 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 «Έγκριση κατανοµής πιστώσεων Γ΄ δόσης για τις λειτουργικές 
δαπάνες σχολικών µονάδων Δήµου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 248
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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 
8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
13. 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.
Για το παραπάνω θέµα της ηµερησίας διάταξης ο Πρόεδρος του Δηµοτικού 
Συµβουλίου έθεσε υπόψη των Συµβούλων το έγγραφο της Δ/νσης Α/θµιας  Εκπ/σης 
Έβρου για την κατανοµή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων 
του Δήµου Σαµοθράκης Γ΄ δόση έτους 2011. Σύµφωνα µε το έγγραφο της Δ/νσης Α/
θµιας Εκπ/σης Έβρου σχετικά µε την κατανοµή πιστώσεων στο Δήµο Σαµοθράκης 
για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας 
εκπαίδευσης  Γ΄ δόση του έτους 2011 αλλά και µε την βεβαίωση του ταµία έχουµε:

1. Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Καµαριώτισσας………….2.000,00 €
2. Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Καµαριώτισσας……….……………..800,00  €
3. Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Χώρας………………….........0,00  €
4. Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Χώρας………………………………..844,81 €
5. Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Λακκώµατος……….……1.000,00 €

   6.   Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Λακκώµατος………………….……...650,00 €
   7.   Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – Λυκείου Σαµοθράκης……3.301,73 € 
  Σύνολο………………………………………………………….............8.596,54  €.

Επίσης σας γνωρίζω ότι µε την αρίθµ.   απόφαση 14/2011 απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου Σαµοθράκης η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1447/17-6-2011 τεύχος Β΄, 



οι σχολικές επιτροπές των σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης 
συγχωνεύτηκαν σε ένα νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης ενώ η Σχολική Επιτροπή 
Γυµνασίου- Λυκείου Σαµοθράκης παραµένει ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο. 

Επίσης όπως γνωρίζεται µε την αρίθµ. 132/2011 απόφασή µας εγκρίναµε την 
κατανοµή πιστώσεων Β΄ δόσης για την κάλυψη  λειτουργικών δαπανών  των 
σχολικών µονάδων του Δήµου Σαµοθράκης αλλά κατόπιν δηµοσίευσης της πράξης 
συγχώνευσης των σχολικών επιτροπής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης θα πρέπει να 
προβούµε σε τροποποίηση της εν λόγω απόφασής  µας, προκειµένου να 
µεταβιβαστούν οι πιστώσεις Β΄ δόσης στις σχολικές επιτροπές.

Στη συνέχεια κάλεσε το Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

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

• Εγκρίνει την κατανοµή πιστώσεων Γ΄ δόσης  για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών σχολικών µονάδων του Δήµου Σαµοθράκης ως ακολούθως:

1. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης ..5.294,81 € 
2. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – Λυκείου Σαµοθράκης……..…3.301,73  € 
Σύνολο…………………………………………………………................8.596,54  €
  Ψηφίζει πίστωση  ποσού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και 
πενήντα    
   τεσσάρων λεπτών  (8.596,54 €) στον Κ.Α.00/6711 Απόδοση σε Σχολικές επιτροπές,   
   του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2011 και τα χρηµατικά ένταλµατα θα εκδοθούν       
   στο όνοµα του ταµία των σχολικών επιτροπών.

• Εγκρίνει την τροποποίηση της αρίθµ. 132/2011 απόφασης του Δηµοτικού 
Συµβουλίου ¨Περί έγκρισης κατανοµής πιστώσεων Β΄ τριµήνου για την 
κάλυψη  λειτουργικών δαπανών  των σχολικών µονάδων του Δήµου 
Σαµοθράκης ως προς το αποφασιστικό µέρος ως εξής:

Εγκρίνει την κατανοµή πιστώσεων Β΄ δόσης για την κάλυψη  λειτουργικών δαπανών 
των σχολικών µονάδων του Δήµου Σαµοθράκης ως ακολούθως:
1. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης ..7.942,22 € 
2. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – Λυκείου Σαµοθράκης……..…4.971,96  € 
Σύνολο…………………………………………………………...............12.914,18  €
Ψηφίζει πίστωση  ποσού δώδεκα  χιλιάδων εννιακοσίων  δεκατεσσάρων  ευρώ και 
δεκαοκτώ λεπτών (12.914,18 €) στον Κ.Α.00/6711 Απόδοση σε Σχολικές επιτροπές, 
του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2011 και τα χρηµατικά ένταλµατα θα εκδοθούν  
στο όνοµα του ταµία των σχολικών επιτροπών.
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 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 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 «Ορισµός µελών επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) διαφόρων 
προµηθειών του Δήµου»
Αρίθµ. Απόφαση: 249
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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 
8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
13. 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 Λοιπές δαπάνες 
δηµοσίων σχέσεων

228/14-9-2011 228/14-9-2011 Χονδρού Μαρία



2 Λοιπό υδρευτικό 
υλικό

229/14-9-2011 229/14-9-2011 Δελούδη Γεωργία

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 ΟΜΟΦΩΝΑ

 A. Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµήθειας  λοιπών δαπανών δηµοσίων 
σχέσεων σχετικά µε την αρίθµ.: 228/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε 
η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω 
προµήθειας  στην προµηθεύτρια  Χονδρού Μαρία 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 Πρόεδρο 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.

Β. Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµήθειας λοιπού υδρευτικού υλικού σχετικά 
µε την αρίθµ. :  229/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω προµήθειας  στην 
προµηθεύτρια  Δελούδη Γεωργία 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 ως Πρόεδρο µε αναπληρωµατικό 
µέλος την Παπανικολάου Μυρσίνη  κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.



2.  Συκά Κωνσταντίνο κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 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.
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 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 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 «Ορισµός Μελών  Διοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού 
Κέντρου Δήµου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 250
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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 
8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
13. 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 µε την αρίθµ. 19/2011 απόφασή µας η οποία εγκρίθηκε µε την 
αρίθµ. οικ. 36281/4-8-2011 του Υπουργού Εσωτερικών και δηµοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ1765/5-8-2011 τεύχος δεύτερο, εγκρίναµε την διατήρηση ως αυτοτελούς 
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου Σαµοθράκης 
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 σας καλώ να ορίσουµε τα 
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 
3463/2006 µε καταστατικό ίδρυσης όπως ισχύει. 
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του άρθρου  240 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις της παρ. 1β του 
άρθρου 6 του Ν.2839/00, το καταστατικό ίδρυσης του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου 
Σαµοθράκης και κατόπιν διαλογική συζήτησης,

      Αποφασίζει οµόφωνα 

Ορίζει πενταµελές (5) Διοικητικό Συµβούλιου του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου 
Σαµοθράκης για την Δηµοτική περίοδο 2011-2014.
Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου θα ακολουθήσει την θητεία του 
Δηµοτικού Συµβουλίου 2011-2014 και θα λήξει µε την εγκατάσταση του νέου 
Διοικητικού Συµβουλίου.
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου θα οριστούν µε άλλη απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου.
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 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 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 αναβολής συζήτησης θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης σε 
επόµενη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου λόγω του προχωρηµένου της 
ώρας»
Αρίθµ. Απόφαση: 251
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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 



8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
13. 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 πρότεινε λόγω του προχωρηµένου της ώρας 
(1.30 πρωινή) την αναβολή συζήτησης των παρακάτω θεµάτων:

• Γνωµοδότηση εγκατάστασης οίκου ανοχής στη Σαµοθράκη και καθορισµός 
αριθµού αδειών

• Ορισµός µελών (1 τακτικό και 1 αναπληρωµατικό) για την συγκρότηση 
επιτροπής αδειών εγκατάστασης ατόµων εκδιδόµενων µε αµοιβή από την Δ/
νση Δηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

• Έγκριση κανονισµού λειτουργίας συµβουλίου µεταναστών
• Τροποποίηση της αρίθµ. 2312011 απόφασης Δηµοτικού Συµβουλίου 

¨Συγκρότηση και ορισµός µελών συµβουλίου  µεταναστών Δήµου 
Σαµοθράκης

• Αιτήσεις πολιτών

Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το προχωρηµένο της ώρας (1.30 πρωινή), 

      Αποφασίζει Οµόφωνα 

 Την αναβολή συζήτησης των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και την 
συζήτησή τους σε επόµενη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου:

• Γνωµοδότηση εγκατάστασης οίκου ανοχής στη Σαµοθράκη και καθορισµός 
αριθµού αδειών

• Ορισµός µελών (1 τακτικό και 1 αναπληρωµατικό) για την συγκρότηση 
επιτροπής αδειών εγκατάστασης ατόµων εκδιδόµενων µε αµοιβή από την Δ/
νση Δηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

• Έγκριση κανονισµού λειτουργίας συµβουλίου µεταναστών
• Τροποποίηση της αρίθµ. 2312011 απόφασης Δηµοτικού Συµβουλίου 

¨Συγκρότηση και ορισµός µελών συµβουλίου  µεταναστών Δήµου 
Σαµοθράκης

• Αιτήσεις πολιτών
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 21/23-9-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 23-9-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6385/19-9-2011 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 τιµητικής διάκρισης του Φιδέλη Νικόλαου ως επίτιµου 
δηµότη νήσου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 252
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. Γλήνιας Πέτρος – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Γιαραµάνης Χρήστος – »       »



3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης- »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος – »   »
5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη –» »           (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
6. Γιαννέλου Πολύµνια –     »          »                νόµιµα)
7. Παπάς Παναγιώτης-         »           » 
8. Σαράντος Κων/νος-          »           » 
9. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-   »          »   
10. Κυλίµος Νικόλαος –       »           »    
11. Σταφυλάς Ιωάννης –       »           » 
12. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
13. 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 ο κ. Φιδέλης Νικόλαος του Πέτρου χρηµατοδότησε εξ ολοκλήρου 
την ανέγερση του κτιρίου που βρίσκεται εκτός σχεδίου οικισµού Καµαριώτισσας 
στην περιοχή Σωληνάρι και στην συνέχεια προχώρησε στη δωρεά του εν λόγω 
κτιρίου στην Πανσαµοθρακική Εστία προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως πολιτιστικό 
– συνεδριακό κέντρο µε την επωνυµία ¨ΦΙΔΕΛΙΟ¨
Επειδή µε την ανωτέρω πράξη ο κ. Φιδέλης προσφέρει στο νησί µας µια σύγχρονη 
υποδοµή πολιτισµού προτείνω  την ανακήρυξη του κ. Φιδέλη Νικόλαου του Πέτρου 
ως επίτιµου δηµότη της Σαµοθράκης και σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,
      Αποφασίζει Οµόφωνα

Ανακηρύσσει τον Φιδέλη Νικόλαο του Πέτρου επίτιµο δηµότη της Σαµοθράκης ως 
ένδειξη τιµής και ευγνωµοσύνης για τη ευγενική πράξη της δωρεάς  του 
¨ΦΙΔΕΛΙΟΥ¨ Πολιτιστικού- Συνεδριακού Κέντρου στο νησί µας.
Διερµηνεύοντας τα αισθήµατα των Σαµοθρακιτών εκφράζουµε τις θερµές ευχαριστίες 
µας για την µεγάλη προσφορά του στο νησί µας. 
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




