
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 1 ο  «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος 
¨Ορισµός µελών τριµελούς επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισµού και 
την κατάρτιση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ενός (1)  
ατόµου κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
«INTERREG IVC-¨Assessing sustainadility and strengthening operational 
polity- SUSTAIN¨» του Δήµου Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 57
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου ζήτησε από το Δηµοτικό Συµβούλιο να 
εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης το θέµα ¨Ορισµός µελών τριµελούς 
επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισµού και την κατάρτιση πινάκων κατάταξης 
υποψηφίων για την πρόσληψη ενός (1)  ατόµου κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος «INTERREG IVC-¨Assessing sustainadility and 
strengthening operational polity- SUSTAIN¨» του Δήµου Σαµοθράκης¨ λόγω του 



κατεπείγοντος χαρακτήρα του καθώς ήδη έχει λήξη η προθεσµία υποβολής των 
αιτήσεων για την κάλυψη της εν λόγω θέσης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης,
      

Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος ¨Ορισµός µελών 
τριµελούς επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισµού και την κατάρτιση πινάκων 
κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ενός (1)  ατόµου κλάδου ΠΕ 
Περιβάλλοντος µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «INTERREG IVC-¨Assessing 
sustainadility and strengthening operational polity- SUSTAIN¨» του Δήµου 
Σαµοθράκης¨
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Σκαρλατίδης Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 2 ο  «Ορισµός µελών τριµελούς επιτροπής για την διενέργεια του 
διαγωνισµού και την κατάρτιση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την 
πρόσληψη ενός (1)  ατόµου κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος «INTERREG IVC-¨Assessing sustainadility and strengthening 
operational polity- SUSTAIN¨» του Δήµου Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 58
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

13. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.    
14. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      1. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
15. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      2. Παπάς Παναγιώτης-           »      »          
16. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-    »     »
17. Γιαραµάνης Χρήστος –       »         »     4. Βίτσας Αθανάσιος-             »     »
18. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
19. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
20. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
21. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
22. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
23. Σαράντος Κωνσταντίνος –     »        »
24. Ατζανός Παναγιώτης-            »        »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.



Σας γνωρίζω ότι µε την αρίθµ. 74/2010 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1)  ατόµου κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος «INTERREG IVC-¨Assessing sustainadility  and strengthening 
operational polity- SUSTAIN¨» του Δήµου Σαµοθράκης.
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ.: οικ. 1426/10-1-201 (ΑΔΑ: 4Α95Κ-1Ψ) Εγκριτική Απόφαση 
της Τετραµελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή 
διορισµών και προσλήψεων στο Δηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως 
ισχύει, εγκρίθηκε η ως άνω πρόσληψη και σας καλώ να προβούµε σε ορισµό µελών  
τριµελούς επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισµού και την κατάρτιση πινάκων 
κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη της ως άνω θέσης. 
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Ορίζει ως µέλος της τριµελούς επιτροπής για την  διενέργεια του διαγωνισµού και την 
κατάρτιση πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη ενός (1)  ατόµου κλάδου ΠΕ 
Περιβάλλοντος µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «INTERREG IVC-¨Assessing 
sustainadility and strengthening operational polity- SUSTAIN¨» του Δήµου 
Σαµοθράκης τους παρακάτω:

1) Πρόεδρος της Επιτροπής ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Σκαρλατίδης 
Αθανάσιος

2) Μέλος Επιτροπής η προϊσταµένη Διεύθυνσης του Δήµου κα. Καµπούρη 
Πελαγία ΔΕ1 Διοικητικού µε βαθµό Α΄.

3) Μέλος Επιτροπής η προϊσταµένη Διοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών 
κα. Παπανικολάου Μυρσίνη ΠΕ1 Διοικητικού µε βαθµό Α΄.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

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

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
       Χανός Γεώργιος                            Ο Δήµαρχος

     Χάνος Γεώργιος 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 3ο  «Έγκριση προϋπολογισµού της Κοινωφελούς Δηµοτικής 
Επιχείρησης Σαµοθράκης οικ. έτους 2011»
Αριθµ. Απόφαση: 59
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

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



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου είπε ότι λόγω κακοκαιρίας η 
προγραµµατισµένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελής 
Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης µε θέµα την κατάρτιση του προϋπολογισµού 
οικ. έτους 2011,  αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας και πρότεινε την  αναβολή της 
συζήτησης του θέµατος  «Έγκριση προϋπολογισµού της Κοινωφελούς Δηµοτικής 
Επιχείρησης Σαµοθράκης οικ. έτους 2011» σε επόµενη συνεδρίαση.
Το δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Την αναβολή του θέµατος «Έγκριση προϋπολογισµού της Κοινωφελούς Δηµοτικής 
Επιχείρησης Σαµοθράκης οικ. έτους 2011» για επόµενη συνεδρίαση λόγω µη λήψης 
της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελής Δηµοτικής 
Επιχείρησης Σαµοθράκης ¨Περί καταρτίσεως προϋπολογισµού της Κοινωφελούς 
Δηµοτικής Επιχείρησης οικ. έτους 2011 ¨  εξαιτίας της αναβολής της 
προγραµµατισµένης συνεδρίασης του Διοικητικού στις 8/3/2011 λόγω κακοκαιρίας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

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

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
       Χανός Γεώργιος                            Ο Δήµαρχος

     Χάνος Γεώργιος 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 4ο  «Έγκριση διετούς προγράµµατος δράσης της Κοινωφελούς 
Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης »
Αριθµ. Απόφαση: 60
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.    
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      1. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      2. Παπάς Παναγιώτης-           »      »          
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-    »     »



5. Γιαραµάνης Χρήστος –       »         »     4. Βίτσας Αθανάσιος-             »     »
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
9. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –     »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-            »        »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου είπε ότι λόγω κακοκαιρίας η 
προγραµµατισµένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελής 
Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης µε θέµα την κατάρτιση διετούς προγράµµατος 
δράσης,  αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας και πρότεινε την  αναβολή της συζήτησης 
του θέµατος  «Έγκριση διετούς προγράµµατος δράσης της Κοινωφελούς Δηµοτικής 
Επιχείρησης Σαµοθράκης» σε επόµενη συνεδρίαση.
Το δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Την αναβολή του θέµατος «Έγκριση διετούς προγράµµατος δράσης της Κοινωφελούς 
Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης» για επόµενη συνεδρίαση λόγω µη λήψης της 
σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελής Δηµοτικής 
Επιχείρησης Σαµοθράκης ¨Κατάρτιση διετούς προγράµµατος δράσης ¨  εξαιτίας της 
αναβολής της προγραµµατισµένης συνεδρίασης του Διοικητικού στις 8/3/2011 λόγω 
κακοκαιρίας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

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

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
       Χανός Γεώργιος                            Ο Δήµαρχος

     Χάνος Γεώργιος 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.



ΘΕΜΑ:5 ο  «Περί καθορισµού ορίων της χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου 
Λακκώµατος»
Αριθµ. Απόφαση: 61
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Μετά τον Ν.2971/19-12-01 άρθρα 18,19,20 και 21, περί καθορισµού Χερσαίας και 
Θαλάσσιας ζώνης λιµένα, θέτω υπόψη σας το τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 
1:500 του Αλιευτικού καταφυγίου Λακκώµατος, που συντάχθηκε από τον κ. Στούρα 
Αναστάσιο, Αγρονόµο – Τοπογράφο – Μηχανικό.
Η αναγκαιότητα οριοθέτησης της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού καταφυγίου 
Λακκώµατος, επιβάλλεται για να:
Α) υπάρχει υπεύθυνος φορέας διοίκησης, εκµετάλλευσης και λιµενικής ανάπτυξης,
Β) διευκρινιστεί η εδαφική έκταση των υποχρεώσεων του Λιµενικού Ταµείου,
Γ) εκλείψουν αµφισβητήσεις για το αν µπορεί ή όχι να χρηµατοδοτήσει και  
εκτελέσει έργα το Λιµενικό Ταµείο σε ορισµένη θέση,
Δ) αποφεύγονται καταπατήσεις χώρων του Δηµοσίου,
Ε) βελτιώνονται οι πόροι του Λιµενικού Ταµείου από την χρήση και εκµετάλλευση 
των χώρων της <<Ζώνης Λιµένα>> για την πραγµατοποίηση των επιδιωκόµενων απ’ 
αυτό σκοπών.
Για τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος προτείνει στο Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου 
Σαµοθράκης να καθορίσει το όρια της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού καταφυγίου 
Λακκώµατος.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη του:
1) τις ισχύουσες διατάξεις:
Α) του Ν.2344/40 <<περί αιγιαλού και παραλίας>>.
Β) του Ν.2575/98 (ΦΕΚ 23 Α/98) <<περί ρυθµίσεως θεµάτων αρµοδιότητας  
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας>>



Γ) το Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/19-12-2001) Άρθρο 21, που αναφέρει ότι « σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία που ισχύει, ο καθορισµός των ορίων της ζώνης λιµένα γίνεται µε 
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Δ).
Δ) Τις διατάξεις του Ν.2218/1994 «Ίδρυση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και 
άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 90 Α) και του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
οι παραπάνω σχετικές αρµοδιότητες του Νοµάρχη και η εποπτεία του Λιµενικού 
Ταµείου Ν. Έβρου µεταβιβάζονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης.
Ε) Το γεγονός ότι η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού καταφυγίου 
Λακκώµατος θα ωφελήσει στην µελλοντική ανάπτυξη του συγκεκριµένου λιµανιού.
2) Τις διατάξεις του από 14/19-1-39 Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των περί 
Λιµενικών Ταµείων κειµένων διατάξεων.» 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

    Αποφασίζει  Οµόφωνα

Καθορίζει τα όρια της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού καταφυγίου Λακκώµατος 
χαράσσοντας µε συνεχή πράσινη πολυγωνική γραµµή στο σχετικό τοπογραφικό 
διάγραµµα που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της πράξης αυτής και περιγράφεται 
όπως παρακάτω:
Η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης αρχίζει από το σηµείο Ω1, που βρίσκεται στο 
ανατολικό άκρο του τοιχίου προστασίας οικοπέδου της ψαροταβέρνας που βρίσκεται 
στην παραλία Λακκώµατος και το οποίο συµπίπτει µε το σηµείο Α6 της οριογραµµής 
αιγιαλού, και εξασφαλίζεται επί πλέον από τους πίνακες συντεταγµένων (Χ,Ψ) του 
Τοπογραφικού διαγράµµατος που συνοδεύει την παρούσα πράξη και είναι 
αναπόσπαστο τµήµα αυτής, ακολουθεί ευθεία γραµµή παράλληλα µε την οριογραµµή 
του αιγιαλού µέχρι του σηµείου Ω2 που συµπίπτει µε το σηµείο Α7 της οριογραµµής 
αιγιαλού και βρίσκεται σε απόσταση 47,37µ από τα σηµείο Ω1, ακολουθεί ευθεία 
γραµµή µέχρι του σηµείου Ω3, που συµπίπτει µε το σηµείο Α 8 της οριογραµµής 
αιγιαλού και βρίσκεται σε απόσταση 20,89 µ από το σηµείο Ω2, ακολουθεί ευθεία 
γραµµή παράλληλα της οριογραµµής αιγιαλού µέχρι του σηµείου Ω4, και βρίσκεται 
σε απόσταση 11,81µ από το σηµείο Ω3, ακολουθεί ευθεία γραµµή µέχρι του σηµείου 
Ω5, και βρίσκεται σε απόσταση 28,43µ από το σηµείο Ω4, ακολουθεί ευθεία γραµµή 
µέχρι του σηµείου Ω6, που συµπίπτει µε το σηµείο Π9 της οριογραµµής παραλίας και 
βρίσκεται σε απόσταση 19,19 µ από το σηµείο Ω5, ακολουθεί ευθεία γραµµή µέχρι 
του σηµείου Ω7, που συµπίπτει µε το σηµείο Π10 της οριογραµµής Παραλίας και 
βρίσκεται σε απόσταση 62,06µ από το σηµείο Ω6, ακολουθεί ευθεία γραµµή µέχρι το 
σηµείο Ω8, που συµπίπτει µε το σηµείο Π11 της οριογραµµής Παραλίας και 
βρίσκεται σε απόσταση 44,37µ από το σηµείο Ω7 και συµπίπτει µε το σηµείο Π12 
της οριογραµµής Παραλίας, ακολουθεί ευθεία γραµµή µέχρι του σηµείου Ω9, που 
συµπίπτει µε το σηµείο Π12 της οριογραµµής Παραλίας και βρίσκεται σε απόσταση 
34,26µ από το σηµείο Ω8, ακολουθεί ευθεία γραµµή µέχρι του σηµείου Ω10, που 
συµπίπτει µε το σηµείο Π13 της οριογραµµής Παραλίας και βρίσκεται σε απόσταση 



34,26µ από το σηµείο Ω9,όπου είναι και το τέλος της οριογραµµής της χερσαίας 
ζώνης Αλιευτικού καταφυγίου Λακκώµατος.
Η οριογραµµή της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού καταφυγίου Λακκώµατος από το 
σηµείο Ω1 έως και το σηµείο Ω4 αυτής συµπίπτει συνεχώς µε την οριογραµµή του 
Αιγιαλού, από το σηµείο Ω4 έως το σηµείο Ω5 ακολουθεί βορειανατολική πορεία και 
συναντά την οριογραµµή Παραλίας, από το σηµείο Ω5 έως και το σηµείο Ω10 αυτής 
συµπίπτει συνεχώς µε την οριογραµµή της Παραλίας όπως εµφαίνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, µε κλίµακα 1:500, που αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της Πράξης αυτής.
Όλες οι κορυφές της οριογραµµής της Χερσαίας Ζώνης από Ω1 µέχρι και Ω10 
εξασφαλίζονται από οριζοντιογραφική και υψοµετρική εξάρτηση (ΕΓΣ Α87) και επί 
πλέον όπως τον πίνακα των συντεταγµένων Χ,Ψ του συνηµµένου τοπογραφικού 
διαγράµµατος, που έχει ως ακολούθως:
ΚΟΡΥΦΗ                                      Χ                                          Ψ
Ω1 629020,939    4475462,647
Ω2 629066,456   4475449,542
Ω3 629087,329  4475450,450
Ω4 629097,144  4475443,874
Ω5 629125,515  4475442,112
Ω6 629141,304  4475431,200
Ω7 629197,017                                 4475403,845
Ω8 629255,070 4475376,035
Ω9 629316,805 4475345,951
Ω10 629348,384 4475332,657
Εντός της παραπάνω Χερσαίας Ζώνης δεν υπάρχουν κτίσµατα ή εκτάσεις που να 
ανήκουν σε ιδιώτες.
Ο καθορισµός των ορίων αιγιαλού και παραλίας εγκρίθηκε µε την αρ.103996/3737/
Β0010/17 Μαΐου 2000 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύθηκε στο 
αρίθµ. 339/12-6-2000 ΦΕΚ (τεύχος Δ).
Η δε προέγκριση χωροθέτησης του έργου έγινε µε την µε αριθµό Πρωτ. 
1795/27-9-2000 Απόφαση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

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

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
       Χανός Γεώργιος                            Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος 



 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 6 ο  «Έγκριση ανάληψης αρµοδιοτήτων φορέα λειτουργίας αλιευτικού 
καταφυγίου»
Αριθµ. Απόφαση: 62
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι προκειµένου να προχωρήσει η ωρίµανση και η ένταξη του έργου 
¨Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Λακκώµατος¨ θα πρέπει να αποφασίσουµε για 
την ανάληψη της αρµοδιότητας  φορέα λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου 
Λακκώµατος.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και Κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης όπου εκφράστηκαν οι απόψεις των συµβούλων,



Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την ανάληψη αρµοδιότητας  φορέα λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου 
Λακκώµατος από τον Δήµο Σαµοθράκης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές) 
 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
       Χανός Γεώργιος                            Ο Δήµαρχος
     Χανός Γεώργιος 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 7ο  «Περί έγκρισης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την Δ/νση 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Περιβάλλοντος και Υποδοµών – Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την υλοποίηση του έργου 
¨Κατασκευή λιµνοδεξαµενών Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης¨» 
Αριθµ. Απόφαση: 63
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν 
από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων.
Για όσους φορείς δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια ως δικαιούχοι για 
την υλοποίηση έργων, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 
υπάρχει η δυνατότητα να συνάψουν προγραµµατική σύµβαση µε άλλο φορά 
πιστοποιηµένο. 
Προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο ¨Κατασκευή λιµνοδεξαµενής Ξηροποτάµου 
νήσου Σαµοθράκης¨ το οποίο έχει ενταχθεί στον Άξονα 1, Μέτρο 125, του   
προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013  ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 



ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ¨ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων προτείνουµε 
την σύναψη προγραµµατικής σύµβασης  του Δήµου Σαµοθράκης µε την  µε την Δ/
νση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Περιβάλλοντος και Υποδοµών – Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 225 
του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 
Στην συνέχεια παρουσίασε το σχέδιο της προτεινόµενης προγραµµατικής σύµβασης 
και κάλεσε τους Συµβούλους  να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις της παρ. 1 περ. α και β του άρθρου  225 και του άρθρου 3 του Ν. 
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το γεγονός ότι ο Δήµος Σαµοθράκης δεν διαθέτει διαχειριστική 
επάρκεια  κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007,  το σχέδιο 
της προτεινόµενης προγραµµατικής σύµβασης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης 
µε την Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Περιβάλλοντος και Υποδοµών – Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου µε σκοπό την υλοποίηση του έργου  
¨Κατασκευή Λιµνοδεξαµενής Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης¨.
Β) Εγκρίνει τους όρους όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης 
που επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
Γ) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήµου Σαµοθράκης στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης στης  Προγραµµατικής Σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 5 αυτής, τον Δήµαρχο Σαµοθράκης κ. Χανό Γεώργιο.
Δ) Η χρηµατοδότηση για την υλοποίηση της πράξης  ¨Κατασκευή λιµνοδεξαµενής 
Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης¨,  ποσού αντίστοιχου του προϋπολογισµού που θα 
προκύψει από την επικαιροποίηση της µελέτης του έργου ¨Κατασκευή 
Λιµνοδεξαµενής Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης¨ προϋπολογισµού 1.300 δις 
εκατοµµύρια δραχµές, η οποία συντάχθηκε από τους Γ. Καραβοκύρη και Συνεργάτες, 
Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και θεωρήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας το έτος 1997,  
θα προέλθει από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ¨Αλέξανδρος 
Μπαλταζής¨ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
Ε) Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο  για την υπογραφή της 
προγραµµατικής σύµβασης.
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 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 8ο  «Περί αποδοχής της αρίθµ. πρωτ.: 74245/7676/23-12-2010 απόφασης 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ¨Παύση λειτουργίας 
ενεργών ΧΑ.Δ.Α. εντός των ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης» 
Αριθµ. Απόφαση: 64
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι µε την αριθµ πρωτ.: οικ. 74245/7676/2312-2010 (αναρτητέα στο 
διαδίκτυο ΑΔΑ: 4ΙΙ6ΙΑ9-ΜΙ) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 



Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ¨Παύση λειτουργίας ενεργών Χ.Α.Δ.Α. εντός των 
ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης¨ αποφασίστηκαν µεταξύ 
των άλλων  και τα εξής που αφορούν τον Δήµο Σαµοθράκης:
Α) Η παύση λειτουργίας Χ.Α.Δ.Α στη θέση «ΘΕΡΜΑ» του Δήµου Σαµοθράκης 
Β) Ο Δήµος Σαµοθράκης υποχρεούται να διαθέτει τα απόβλητά του στον ενεργό 
Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «ΜΑΥΡΟΤΟΠΟΣ» στο Δ.Δ. Αλεξανδρούπολης του Δήµου 
Αλεξανδρούπολης.
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τη αρίθµ. πρωτ.: οικ. 74245/7676/2312-2010 (αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: 
4ΙΙ6ΙΑ9-ΜΙ) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης ¨Παύση λειτουργίας ενεργών Χ.Α.Δ.Α. εντός των ορίων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης¨ και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την αποδοχή της αρίθµ. πρωτ.: 74245/7676/23-12-2010 απόφασης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ¨Παύση λειτουργίας ενεργών 
ΧΑ.Δ.Α. εντός των ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.
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 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 9ο  «Έγκριση κατανοµής πιστώσεων Α΄ δόσης 2011 για τις λειτουργικές 
δαπάνες των σχολικών µονάδων του Δήµου Σαµοθράκης  » 
Αριθµ. Απόφαση: 65
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

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



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Για το παραπάνω θέµα της 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 Α΄ 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  Α΄ δόση του έτους 2011 αλλά και µε την βεβαίωση του ταµία έχουµε:

1. Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Καµαριώτισσας………….3.742,22 €
2. Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Καµαριώτισσας……….…………….1.300,00 €
3. Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Χώρας…………………...........0,00 €
4. Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Χώρας…………………………………800,00 €
5. Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Λακκώµατος……….…….1.300,00 €

   6.   Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Λακκώµατος………………….……….800,00 €
   7.   Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – Λυκείου Σαµοθράκης…..…4.971,96 € 
  Σύνολο………………………………………………………….............12.914,18  €

Στη συνέχεια κάλεσε το Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του και έλαβε υπόψη το 
παραπάνω έγγραφο της Δ/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Έβρου,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών µονάδων του Δήµου Σαµοθράκης 
Β΄ δόσης έτους 2011 ως ακολούθως:
1.Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Καµαριώτισσας…………...3.742,22 €
2. Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Καµαριώτισσας……….……………...1.300,00 €
3. Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Χώρας…………………............0,00 €
4. Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Χώρας……………………………….…800,00 €
5. Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Λακκώµατος……….……...1.300,00 €
6. Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Λακκώµατος………………….………...800,00 €
7.   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 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 10ο  «Έγκριση παραχώρησης χρήσης δύο αυτοκινήτων του Δήµου 
Σαµοθράκης στην Κοινωφελή Δηµοτική Επιχείρηση Σαµοθράκης, για τις 
ανάγκες υλοποίησης κοινωνικών προγραµµάτων ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ και 
¨Κοινωνική µέριµνα¨» 
Αριθµ. Απόφαση: 66
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.    
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »      1. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »      2. Παπάς Παναγιώτης-           »      »          



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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζεται η Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση Σαµοθράκης  (αρίθµ. 
3998/31-7-2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας –Θράκης η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1688/17-8-2009 τεύχος Β΄) 
υλοποιεί κοινωνικά προγράµµατα ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ και ¨Κοινωνική µέριµνα¨ τα 
οποία προσφέρουν κατ’ οίκον βοήθεια σε ηλικιωµένους. 
Ο Δήµος έχει στην ιδιοκτησία του δύο αυτοκίνητα µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ4024 
επιβατικό αυτοκίνητο και το  ΚΗΥ5358 επιβατικό αυτοκίνητο  τα οποία σύµφωνα µε 
την άδεια κυκλοφορίας το µεν πρώτο µάρκας ΗΥUNDAI , τύπος MATRIX, ισχύος 
11 ίππων τέθηκε σε κυκλοφορία 26/4/2044 για την υλοποίηση του προγράµµατος 
¨Βοήθεια στο σπίτι¨ το δε δεύτερο µάρκας RENAULT, τύπος KC, ισχύος  8 ίππων 
τέθηκε σε κυκλοφορία στις 13/11/2000 για τις ανάγκες του Δήµου Σαµοθράκης. 
Επειδή η Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση υλοποιεί τα εν λόγω προγράµµατα 
προτείνω την  παραχώρηση χρήσης χωρίς αντάλλαγµα των προαναφερόµενων 
αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του Δήµου Σαµοθράκης στην Κοινωφελή Δηµοτική 
Επιχείρηση του Δήµου µας, για τις ανάγκες υλοποίησης των εν λόγω  κοινωνικών 
προγραµµάτων ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ και ¨Κοινωνική µέριµνα¨  µε την ευχέρεια των 
διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 
Στην συνέχει κάλεσε τους Δηµοτικούς Συµβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το καταστατικό της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Δήµου Σαµοθράκης 
(3998/31-7-2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας –Θράκης η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1688/17-8-2009 τεύχος Β΄), 
το γεγονός ότι η Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση υλοποιεί τα κοινωνικά 
προγράµµατα ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ και ¨Κοινωνική µέριµνα¨, το γεγονός ότι από την 
παρούσα απόφαση δεν βαρύνεται ο προϋπολογισµός του Δήµου Σαµοθράκης και 
κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει  την  παραχώρηση χρήσης χωρίς αντάλλαγµα των δύο αυτοκινήτων 
ιδιοκτησίας του Δήµου Σαµοθράκης στην Κοινωφελή Δηµοτική Επιχείρηση 



Σαµοθράκης για τις ανάγκες υλοποίησης των  κοινωνικών προγραµµάτων ¨Βοήθεια 
στο σπίτι¨ και ¨Κοινωνική µέριµνα¨,  µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1) Αριθµός κυκλοφορίας ΚΗΙ4024, µάρκας ΗΥUNDAI , τύπος MATRIX, 
ισχύος 11  ίππων τέθηκε σε κυκλοφορία 26/4/2044 για την υλοποίηση του 
προγράµµατος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨

2) Αριθµός κυκλοφορίας ΚΗΥ5358, µάρκας RENAULT, τύπος KC, ισχύος  8 
ίππων τέθηκε σε κυκλοφορία στις 13/11/2000 για τις ανάγκες του Δήµου 
Σαµοθράκης

     Οι δαπάνες κίνησης και συντήρησης των δύο οχηµάτων θα καλυφθούν από τον 
προϋπολογισµό της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης 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 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.



ΘΕΜΑ: 11ο  «Περί αιτήσεως παραίτησης του Χατζηστεφάνου Αθανάσιου από 
µέλος την Οικονοµικής Επιτροπής και αντικατάσταση» 
Αριθµ. Απόφαση: 67
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζεται µε την αρίθµ. 2/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί 
εκλογής µελών Οικονοµικής Επιτροπής¨ εκλέχθηκε ως τακτικό µέλος από την 
πλειοψηφία ο κ. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος.
Ο κ. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος µε την από 21/2/2011 αίτησή του προς το Δηµοτικό 
Συµβούλιο η οποία πήρε αριθµό πρωτοκόλλου του Δήµου 1265/21-2-2011 υπέβαλε 
την παραίτησή του από τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς µε την 
αρίθµ. 55/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου εκλέχθηκε ως Πρόεδρος του 
Δηµοτικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση του Προέδρου κ. Σκαρλατίδη Αθανάσιου 
µετά την παραίτησή του
Επισήµανε δε, ότι  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/2010 
ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος των Επιτροπών 
και κάλεσε όλους τους Συµβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπόψη:

1) Την αρίθµ. 2/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί εκλογής µελών  
Οικονοµικής Επιτροπής¨

2) Την αρίθµ. 55/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί αιτήσεως 
παραίτησης του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου και αντικατάστασή 
του¨

3) Τις διατάξεις της παρ. 8 του  άρθρου 64 και παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 
3852/2010 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα



• Δέχεται την παραίτηση του κ. Χατζηστεφάνου Αθανασίου από τακτικό 
µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής

• Το παραιτηθέν τακτικό µέλος αντικαθίσταται από το αναπληρωµατικό 
µέλος  της Οικονοµικής Επιτροπής από την πλειοψηφία  κ. Γλήνια Πέτρο. 

    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 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.



Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 12ο  «Περί εγκρίσεως απολογισµού σχολικών επιτροπών των σχολικών 
µονάδων Δήµου Σαµοθράκης οικ. έτους 2010» 
Αριθµ. Απόφαση: 68
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµ. Συµβουλίου έθεσε υπόψη των Συµβούλων τα προβλεπόµενα 
από τον νόµο δικαιολογητικά των Σχολικών Επιτροπών των σχολικών µονάδων Α/
θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης του Δήµου Σαµοθράκης ήτοι α) απόφαση της Σχολικής 
Επιτροπής εις τριπλούν β) αντίγραφο βιβλιαρίου Ταµείου εις διπλούν γ) 
απολογιστικός πίνακας εις τριπλούν προκειµένου το Δηµοτικό Συµβούλιο να προβεί 
στην έγκριση των απολογισµών του οικ. έτους 2010 και κάλεσε το Συµβούλιο ν’ 
αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης στην οποία εκφράστηκαν οι αντιρρήσεις των συµβούλων κα. Μόραλη – 
Αντωνάκη Χρυσάνθη και κ. Ατζανού Παναγιώτη για το γεγονός ότι µε την 
πρόσκληση των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης του συµβουλίου για την παρούσα 
συνεδρίαση δεν υπήρχε επισυναπτόµενη σχετική εισήγηση του θέµατος και 
αντίγραφα των απολογισµών και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τις 
σχολικές επιτροπές,

Αποφασίζει οµόφωνα



Την αναβολή συζήτησης του θέµατος ¨Περί εγκρίσεως απολογισµού σχολικών 
επιτροπών των σχολικών µονάδων Δήµου Σαµοθράκης οικ. έτους 2010¨ σε επόµενη 
συνεδρίαση και εφόσον αποσταλούν στους συµβούλους αντίγραφα  των 
απολογισµών και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν από τις σχολικές επιτροπές.
    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 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 13ο  «Ορισµός µελών για ανασυγκρότηση της Α΄/θµιας & Β/θµιας 
επιτροπής ελέγχου σταυλισµών & επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών 
προϊόντων» 
Αριθµ. Απόφαση: 69
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε  το αρίθµ. πρωτ.: 629/8-2-2011 έγγραφο της Δ/νση Δηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας  θα πρέπει να ορίσουµε εκπρόσωπους  του Δήµου προκειµένου 
να συγκροτηθεί Α/θµια και Β/θµια επιτροπή ελέγχου σταυλισµού & επεξεργασίας 
ζωϊκών προϊόντων .
Για την Α/θµια επιτροπή θα πρέπει να ορίσουµε δύο (2) µέλη  τακτικό και ένα 
αναπληρωµατικό οι οποίοι θα πρέπει να είναι Δηµοτικοί Σύµβουλοι ενώ για την Β/



θµια δύο (2) µέλη τακτικό και αναπληρωµατικό εκ τον οποίων τακτικό είναι 
απαραίτητα ο Δήµαρχος και αναπληρωµατικό ένας Δηµοτικός Σύµβουλος. 
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το αρίθµ. πρωτ.: 629/8-2-2011 έγγραφο της Δ/νση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας  και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

• Ορίζει εκπρόσωπο του Δήµου Σαµοθράκης στην Α/θµια επιτροπή ελέγχου 
σταυλισµού & επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων τον Δηµοτικό Σύµβουλο από 
την µειοψηφία κ. Σαράντο Κωνσταντίνο ως τακτικό µέλος και αναπληρωτή 
τον Δηµοτικό Σύµβουλο από την πλειοψηφία κ. Γαλατούµο Νικόλαο

• Ορίζει εκπρόσωπο του Δήµου Σαµοθράκης στην Β/θµια επιτροπή ελέγχου 
σταυλισµού & επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων τον Δήµαρχο κ. Χανό 
Γεώργιο ως τακτικό µέλος και αναπληρωτή τον Δηµοτικό Σύµβουλο από την 
µειοψηφία κ. Λαζανδρέα Κωνσταντίνο.

    Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 
παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                           (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 14ο  «Περί ορθής επανάληψης της αρίθµ. 24/2011 απόφασης του 
Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστηµάτων στην εταιρεία Σαράντος Δ. & Υιός Ο.Ε.» 
Αριθµ. Απόφαση: 70
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.  
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »     1. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »     2. Παπάς Παναγιώτης-           »      »     
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »    3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-    »     » 
5. Γιαραµάνης Χρήστος –       »         »    4. Βίτσας Αθανάσιος-             »     »
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
9. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.



Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Με την αρίθµ. 24/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε οµόφωνα η 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και  λειτουργίας καταστήµατος (κρεοπωλείο), στην 
Καµαριώτισσα Σαµοθράκης στην εταιρεία Σαράντος Δ. & Υιός Ο.Ε. κατόπιν της από 
30/11/2010 αίτησή του που πήρε αρίθµ. πρωτ.: 7639.
Σήµερα κατόπιν της ορθής επανάληψης του  αρίθµ. πρωτ.: 936/22-2-2011 εγγράφου 
του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου – Διεύθυνση 
Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
σας καλώ να προβούµε βάση του προαναφερόµενου εγγράφου στην ορθή επανάληψη 
της αρίθµ. 24/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων στην εταιρεία Σαράντος Δ. & Υιός Ο.Ε.– 
Θράκης .  
Στην συνέχεια αφού έθεσε υπόψη των Συµβούλων τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστηµάτων  µε την διαδικασία προέγκρισης, το αρίθµ. πρωτ.: 
936/22-2-2011 εγγράφου του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού 
Ελέγχου – Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας σας, κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόµενου, 
την σύµφωνη γνώµη της Δ/σης Δηµόσιας Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου,  αρίθµ. 
πρωτ.: 936/22-2-2011 εγγράφου του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 
Υγειονοµικού Ελέγχου – Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας ίδρυσης και  λειτουργίας καταστήµατος (κρεοπωλείο), 
στην Καµαριώτισσα Σαµοθράκης στην εταιρεία Σαράντος Δ. & Υιός Ο.Ε., 
λαµβάνοντας υπόψη και το αρίθµ. πρωτ.: 936/22-2-2011 εγγράφου του Τµήµατος 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου – Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας.
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 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 15ο  «Περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στον Ματσά Χρήστο του Παναγιώτη (καφετέρια – µπάρ)» 
Αριθµ. Απόφαση: 71
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.  
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »     1. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »     2. Παπάς Παναγιώτης-           »      »     
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »    3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-    »     » 
5. Γιαραµάνης Χρήστος –       »         »    4. Βίτσας Αθανάσιος-             »     »
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »



9. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Με την από 31/1/2011 αίτησή του ο Ματσάς Χρήστος του Παναγιώτη ζητάει από τον 
Δήµο Σαµοθράκης την χορήγηση άδειας µουσικής  για το κατάστηµά του (καφετέρια- 
µπαρ) που βρίσκεται στην Καµαριώτισσα Σαµοθράκης.
Κατόπιν της αρίθµ. πρωτ.: 603/22-2-2011 εισήγησης του Τµήµατος Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου – Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και αφού έθεσε υπόψη των 
Συµβούλων τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία για την 
χορήγηση αδειών µουσικής  µε την διαδικασία προέγκρισης τους κάλεσε να 
αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόµενου, 
την σύµφωνη γνώµη της Δ/σης Δηµόσιας Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου,  αρίθµ. 
πρωτ.: 603/22-2- 2011 εγγράφου του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 
Υγειονοµικού Ελέγχου – Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας µουσικής στον Ματσά Χρήστο του Παναγιώτη για το 
κατάστηµά του (καφετέρια- µπάρ) µε έδρα την Καµαριώτισσα 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 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 16ο  «Περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στον Σαρίκα Θεόδωρο του Δηµητρίου (καφετέρια – αναψυκτήριο)» 
Αριθµ. Απόφαση: 72
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ



1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.  
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »     1. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »     2. Παπάς Παναγιώτης-           »      »     
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »    3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-    »     » 
5. Γιαραµάνης Χρήστος –       »         »    4. Βίτσας Αθανάσιος-             »     »
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
9. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Με την από 23/12/2010 αίτησή του ο Σαρίκας Θεόδωρος του Δηµητρίου ζητάει από 
τον Δήµο Σαµοθράκης την χορήγηση άδειας µουσικής  για το κατάστηµά του 
(καφετέρια- αναψυκτήριο) που βρίσκεται στην Καµαριώτισσα Σαµοθράκης.
Κατόπιν της αρίθµ. πρωτ.: 184/22-2-2011 εισήγησης του Τµήµατος Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου – Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και αφού έθεσε υπόψη των 
Συµβούλων τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία για την 
χορήγηση αδειών µουσικής  µε την διαδικασία προέγκρισης τους κάλεσε να 
αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόµενου, 
την σύµφωνη γνώµη της Δ/σης Δηµόσιας Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου,  αρίθµ. 
πρωτ.: 184/22-2- 2011 εγγράφου του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 
Υγειονοµικού Ελέγχου – Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας µουσικής στον Σαρίκα Θεόδωρο του Δηµητρίου  για 
το κατάστηµά του (καφετέρια- αναψυκτήριο) µε έδρα την Καµαριώτισσα 
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 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 



Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 17ο  «Έγκριση µετακίνησης δηµάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του 
Δήµου» 
Αριθµ. Απόφαση: 73
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.  
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »     1. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »     2. Παπάς Παναγιώτης-           »      »     
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »    3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-    »     » 
5. Γιαραµάνης Χρήστος –       »         »    4. Βίτσας Αθανάσιος-             »     »
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
9. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου είπε ότι ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος 
µετακινήθηκε εκτός έδρας από τις 28/2/2010 έως 4/3/2010 στην Αθήνα για να 
επισκεφτεί διάφορα υπουργεία για υποθέσεις του Δήµου µας, επίσης πρόκειται να 
µετακινηθεί στις 10/3/2011 στο Σουφλί για την επίσκεψη της Υπουργού Οικονοµικών 
και να µεταβεί στην Αθήνα από 11/3/2011 έως 16/3/2011 για να παραστεί από 
11/3/2011 έως 13/3/2011 στην Σύρο για συνάντηση των Δηµάρχων του Δικτύου 
ΔΑΦΝΗ και στην συνεδρίαση του ΣΔΕ/Τµ κατασκευών για την συζήτηση του 
θέµατος ¨Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυµάτων Θέρµων Σαµοθράκης που θα 
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στις 15/3/2011 και για επίσκεψη σε διάφορα Υπουργεία 
προκειµένου να προωθήσει τις υποθέσεις του Δήµου και σας καλώ να αποφασίσουµε 
σχετικά.
Το Δηµ. Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη το 
γεγονός ότι για την διεκπεραίωση υποθέσεων του  Δήµου Σαµοθράκης ήταν 
απαραίτητη η µετακίνηση του Δηµάρχου στην Αθήνα και στο Σουφλί όπως 
παραπάνω αναφέρθηκε, τις διατάξεις του άρθρου 140 Ν. 3463/2006, τον 
προϋπολογισµό του Δήµου για το οικ. έτος 2011  και κατόπιν διαλογικής συζήτησης.

Αποφασίζει  Οµόφωνα

• Εγκρίνει την µετακίνηση  του Δηµάρχου κ. Χανού Γεώργιου στην Αθήνα για 
υποθέσεις του Δήµου  από 28/2/2011 έως 4/3/2011



1) Εγκρίνεται η µετακίνηση µε πλοίο από Σαµοθράκη – Αλεξανδρούπολη και 
Αλεξανδρούπολη- Σαµοθράκη και µε αεροπλάνο από Αλεξανδρούπολη- 
Αθήνα και Αθήνα Αλεξανδρούπολη

2) Εγκρίνονται οκτώ (8) µέρες εκτός έδρας και επτά (7) διανυχτερεύσεις  
εκτός έδρας.

• Εγκρίνει την µετακίνηση  του Δηµάρχου κ. Χανού Γεώργιου στο Σουφλί για 
υποθέσεις του Δήµου  από 10/4/2011 έως 10/4/2011

1) Εγκρίνεται η µετακίνηση µε πλοίο από Σαµοθράκη – Αλεξανδρούπολη και 
Αλεξανδρούπολη- Σαµοθράκη και µε αυτοκίνητο  από Αλεξανδρούπολη- 
Σουφλί  και Σουφλί -  Αλεξανδρούπολη

2) Εγκρίνονται µια (1) ηµέρα εκτός έδρας.
• Εγκρίνει την µετακίνηση  του Δηµάρχου κ. Χανού Γεώργιου στην Αθήνα και 
Σύρο για υποθέσεις του Δήµου  από  11/4/2011 έως 16/4/2011

1) Εγκρίνεται η µετακίνηση µε πλοίο από α) Σαµοθράκη – Αλεξανδρούπολη 
και Αλεξανδρούπολη- Σαµοθράκη, β) Πειραιάς- Σύρος και  Σύρος- Πειραιά 
και µε αεροπλάνο από Αλεξανδρούπολη- Αθήνα και Αθήνα 
Αλεξανδρούπολη

2) Εγκρίνονται έξι (6) µέρες εκτός έδρας και πέντε (5) 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 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 18ο  «Αιτήσεις πολιτών» 
Αριθµ. Απόφαση: 74
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.  
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »     1. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »     2. Παπάς Παναγιώτης-           »      »     
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »    3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-    »     » 
5. Γιαραµάνης Χρήστος –       »         »    4. Βίτσας Αθανάσιος-             »     »
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
9. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου πρότεινε την αναβολή του συζήτησης των 
αιτήσεων πολιτών λόγω του προχωρηµένου της ώρας και κάλεσε τους Συµβούλους 
να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω,

     Αποφασίζει οµόφωνα

Την αναβολή του θέµατος ¨Αιτήσεις πολιτών¨ σε επόµενη συνεδρίαση.
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 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου  (παρ. 4 του 
άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε 
αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 19ο  «Περί έγκρισης συζήτησης διαφόρων θεµάτων που αφορούν 
προτεινόµενα προς ένταξη έργα στο Ε.Σ.Π.Α.  εκτός ηµερήσιας διάταξης» 
Αριθµ. Απόφαση: 75
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.  
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »     1. Γερονικολάκης Ανέστης-   Δηµ. Σύµβ.
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »     2. Παπάς Παναγιώτης-           »      »     
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »    3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-    »     » 
5. Γιαραµάνης Χρήστος –       »         »    4. Βίτσας Αθανάσιος-             »     »
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
9. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου ζήτησε από το Δηµοτικό Συµβούλιο να 
εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης των παρακάτω  θεµάτων καθώς έως 
τις 30/3/2011 θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τα τεχνικά δελτία των έργων προς ένταξη 
στο Ε.Σ.Π.Α. 
1) Περί έγκρισης προµελέτης του έργου ¨Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων 
(Ε.Ε.Λ.) Θέρµων
2) Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και 
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης – Διεύθυνση Γενικής 
Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Μ.Θ., µε σκοπό την υλοποίηση της 



πράξης ¨Εγκαταστάσεις επεξεργασίας προσαγωγής και διάθεσης λυµάτων 
Καµαριώτισσας Δ. Σαµοθράκης¨
3) Έγκριση παραλαβής προµελέτης ¨Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) 
Καµαριώτισσας  και νέων επικαιροποιηµένων τιµών¨
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης,
      Αποφασίζει 

Εγκρίνει µε πλειοψηφία την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης των παρακάτω 
θεµάτων:
 1) Περί έγκρισης προµελέτης του έργου ¨Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων 
(Ε.Ε.Λ.) Θέρµων
2) Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και 
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης – Διεύθυνση Γενικής 
Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Μ.Θ., µε σκοπό την υλοποίηση της 
πράξης ¨Εγκαταστάσεις επεξεργασίας προσαγωγής και διάθεσης λυµάτων 
Καµαριώτισσας Δ. Σαµοθράκης¨
3) Έγκριση παραλαβής προµελέτης ¨Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) 
Καµαριώτισσας  και νέων επικαιροποιηµένων τιµών¨
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Μόραλη- Αντωνάκη  
Χρυσάνθη η οποία ψήφισε λευκό διότι το θέµα τέθηκε πριν την λήξη της 
συνεδρίασης και δεν υπάρχει διεξοδική ενηµέρωση του δηµοτικού συµβουλίου και 
επί πλέον δεν γνωρίζουµε που θα χωροθετηθούν τα έργα. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Σκαρλατίδης Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 9-3-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου  (παρ. 4 του 
άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε 
αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 20ο  «Περί έγκρισης της προµελέτης του έργου Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυµάτων οικισµού Θέρµων» 
Αριθµ. Απόφαση: 76
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.  
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »     1. Γερονικολάκης Ανέστης-   Δηµ. Σύµβ.
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »     2. Παπάς Παναγιώτης-           »      »     
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »    3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-    »     » 
5. Γιαραµάνης Χρήστος –       »         »    4. Βίτσας Αθανάσιος-             »     »
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
9. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το 20ο θέµα εκτός  ηµερήσιας 
διάταξης ¨Περί έγκρισης της προµελέτης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας 



Λυµάτων του οικισµού Θέρµων»¨, το οποίο εγκρίθηκε να συζητηθεί εκτός ηµερήσιας 
µε την αρίθµ. 75/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου¨, έθεσε υπόψη των 
µελών του Συµβουλίου την προαναφερόµενη µελέτη που συντάχθηκε από τη 
Πασχαλιά Παυλίδου  υπάλληλο ΠΕ3  Πολ. Μηχανικό του Δήµου Σαµοθράκης και 
κάλεσε τα µέλη του   Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του

Αποφασίζει

Εγκρίνει µε πλειοψηφία την προµελέτη του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυµάτων του οικισµού Θέρµων»,  που συντάχθηκε από τη Πασχαλιά Παυλίδου  
υπάλληλο ΠΕ3  Πολ. Μηχανικό του Δήµου Σαµοθράκης.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Μόραλη- Αντωνάκη  
Χρυσάνθη η οποία ψήφισε λευκό καθώς δεν ενέκρινε την εκτός ηµερήσιας συζήτηση 
του θέµατος διότι το θέµα τέθηκε πριν την λήξη της συνεδρίασης και δεν υπάρχει 
διεξοδική ενηµέρωση του δηµοτικού συµβουλίου και επί πλέον δεν γνωρίζουµε που 
θα χωροθετηθεί το έργο. 
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 7/09-03-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 09-03-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου(παρ. 4 του 
άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε 
αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 21ο «Περί έγκρισης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του 
Δήµου Σαµοθράκης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης- 
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Μ.Θ.,µε σκοπό 
την υλοποίηση του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας προσαγωγής και 
διάθεσης λυµάτων Καµαριώτισσας Δ. Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 77
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:   :              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.  
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »     1. Γερονικολάκης Ανέστης-   Δηµ. Σύµβ.
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »     2. Παπάς Παναγιώτης-           »      »     
4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »    3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-    »     » 
5. Γιαραµάνης Χρήστος –       »         »    4. Βίτσας Αθανάσιος-             »     »
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »



9. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
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 κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος το Δηµοτικού Συµβουλίου πήρε το λόγο και εισηγήθηκε το θέµα «Περί 
έγκρισης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και 
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Μ.Θ.,µε σκοπό την υλοποίηση του έργου 
«Εγκαταστάσεις επεξεργασίας προσαγωγής και διάθεσης λυµάτων Καµαριώτισσας Δ. 
Σαµοθράκης», το οποίο εγκρίθηκε να συζητηθεί εκτός ηµερήσιας µε την αρίθµ. 
75/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ως εξής:
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν 
από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων.
Για όσους φορείς δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια ως δικαιούχοι για 
την υλοποίηση έργων, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 
υπάρχει η δυνατότητα να συνάψουν προγραµµατική σύµβαση µε άλλο πιστοποιηµένο 
φορέα.
Κατόπιν της αριθµ. πρωτ.: Οικ. 184849/Π88/31-12-2010  πρόσκλησης 2.11  του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής για την υποβολή 
προτάσεων  στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη¨ 
και προκειµένου να υποβάλλουµε πρόταση για την ένταξη του έργου «Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας προσαγωγής και διάθεσης λυµάτων Καµαριώτισσας Δ. Σαµοθράκης»- 
Άξονας 2, κωδ. 46 «Επεξεργασία νερού (λύµατα)», προτείνουµε την σύναψη 
προγραµµατικής σύµβασης  του Δήµου Σαµοθράκης και της Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Γενικής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής Α.Μ.Θ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.).
Στην συνέχεια παρουσίασε το σχέδιο της προτεινόµενης προγραµµατικής σύµβασης 
και κάλεσε τους Συµβούλους  να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις της παρ. 1 περ. α και β του άρθρου  225 και του άρθρου 3 του Ν. 
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το γεγονός ότι ο Δήµος Σαµοθράκης δεν διαθέτει διαχειριστική 
επάρκεια  κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007,  το σχέδιο 
της προτεινόµενης προγραµµατικής σύµβασης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει
Με πλειοψηφία :
Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης 
και της  Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης -Γενική Διεύθυνση 



Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Μ.Θ., µε σκοπό την υλοποίηση της 
πράξης  «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας προσαγωγής και διάθεσης λυµάτων 
Καµαριώτισσας Δ. Σαµοθράκης»
Β) Εγκρίνει τους όρους όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης 
που επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
Γ) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήµου Σαµοθράκης στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης στης  Προγραµµατικής Σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 5 αυτής, τον Δήµαρχο Σαµοθράκης κ. Χανό Γεώργιο.
Δ) Η χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του έργου, ποσού 6.120.000,00 € θα 
προέλθει από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη»  - Άξονας 2, κωδ. 46, «Επεξεργασία νερού (λύµατα)».  
Ε) Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο  για την υπογραφή της 
προγραµµατικής σύµβασης.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Μόραλη- Αντωνάκη  
Χρυσάνθη η οποία ψήφισε λευκό καθώς δεν ενέκρινε την εκτός ηµερήσιας συζήτηση 
του θέµατος διότι το θέµα τέθηκε πριν την λήξη της συνεδρίασης και δεν υπάρχει 
διεξοδική ενηµέρωση του δηµοτικού συµβουλίου και επί πλέον δεν γνωρίζουµε που 
θα χωροθετηθεί το έργο. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Σκαρλατίδης Αθανάσιος                                (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/09-03-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 09-03-2011 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
1453/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου(παρ. 4 του 
άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε 
αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 22ο Περί έγκρισης της προµελέτης του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» µε τις νέες επικαιροποιηµένες τιµές.
Αριθµ. Απόφαση: 78
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ.   Σύµβ.  
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »     1. Γερονικολάκης Ανέστης-   Δηµ. Σύµβ.
3. Λάζαρης Αλέξανδρος-       »         »     2. Παπάς Παναγιώτης-           »      »     



4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »    3. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-    »     » 
5. Γιαραµάνης Χρήστος –       »         »    4. Βίτσας Αθανάσιος-             »     »
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »        (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
7. Κυλίµος Νικόλαος –            »         »         νόµιµα)
8. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
9. Γιαννέλου Πολύµνια –         »         »
10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
11. Σαράντος Κωνσταντίνος –    »        »
12. Ατζανός Παναγιώτης-           »        »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούµενος το 22ο θέµα ¨Περί έγκρισης της προµελέτης του 
έργου:  «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» µε τις νέες επικαιροποιηµένες 
τιµές¨ το οποίο εγκρίθηκε να συζητηθεί εκτός ηµερήσιας µε την αρίθµ. 75/2011 
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου την 
προαναφερόµενη προµελέτη που συντάχθηκε από την Τ.Ε.Μ. Ε.Π.Ε. και θεωρήθηκε 
από τον Προιστάµενο της ΤΥΔΚ του Ν. Έβρου και κάλεσε τα µέλη του Δ.Σ. να 
αποφασίσουν σχετικά.
Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του

Αποφασίζει

Εγκρίνει µε πλειοψηφία  την προµελέτη µε τις νέες επικαιροποιηµένες τιµές του 
έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» που συντάχθηκε από την Τ.Ε.Μ. 
Ε.Π.Ε. και θεωρήθηκε από τον Προιστάµενο της ΤΥΔΚ του Ν. Έβρου. 
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Μόραλη- Αντωνάκη  
Χρυσάνθη η οποία ψήφισε λευκό καθώς δεν ενέκρινε την εκτός ηµερήσιας συζήτηση 
του θέµατος διότι το θέµα τέθηκε πριν την λήξη της συνεδρίασης και δεν υπάρχει 
διεξοδική ενηµέρωση του δηµοτικού συµβουλίου και επί πλέον δεν γνωρίζουµε που 
θα χωροθετηθεί το έργο. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Σκαρλατίδης Αθανάσιος                                (Υπογραφές)



                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος


