
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 1
ν
  «Πεξί θαηαξηίζεσο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνο 2011» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 34 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3.   Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –         »         » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-              »         » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »       » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »        » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »         » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 3852/2010 ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.) ην Σερληθφ 

Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα έξγα ηα νπνία πξέπεη λα 

εθηειεζηνχλ θαη πνπ ε δαπάλε ηνπο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε θάζε είδνπο έζνδα 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

Η δαπάλε ηνπ θάζε έξγνπ ππνινγίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε 

πξνθαηαξθηηθέο εθζέζεηο,  πξνκειέηεο, κειέηεο ή άιια εθηηκεηηθά ζηνηρεία θαη δελ 

επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. 

ην ηερληθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαη ηα εθηειεζηέα έξγα γηα θάζε έλα νηθηζκφ 

θαη θαηαλέκνληαη νη πηζηψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ κε ηνλ 

επείγνλ ραξαθηήξα ησλ απηψλ, βάζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ . 

χκθσλα κε ηελ αξίζκ. 1/2011 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ε  εηζήγεζε 

πξνο ηνπ Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηάξηηζεο ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο  έηνπο 2011 είλαη 

σο εμήο:  



ΕΡΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Α/α Σίηινο έξγνπ Πξνυπνινγηζκφο ζε € 

1 πληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο 

απνρέηεπζεο (απφ πφξνπο ΑΣΑ) 

     25.000,00 

2 Καηαζθεπή πδξνκάζηεπζεο δεμακελήο γηα ηελ 

χδξεπζε νηθηζκψλ Υψξαο θαη Αισληψλ Γήκνπ 

ακνζξάθεο (ρξεκαηνδφηεζε Αλ. Τπνπξγείνπ 

Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο)  

    30.000,00 

3 πληήξεζε – επηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ (πφξνη 

απφ ρξεκαηνδφηεζε ΤΠΔΓΓΑ) 

      3.132,34 

4 Απνθαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ (απφ πφξνπο 

ΑΣΑ) 

    50.000,00 

5 Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο (ΑΣΑ)     25.000,00 

6 πληήξεζε –επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ (απφ ηδίνπο πφξνπο ) 

      6.500,00 

7 Δθπφλεζε κειεηψλ (ΑΣΑ)   125.747,30 

8 Βειηίσζε ρψξνπ αλαςπρήο παξαιίαο 

Παιαηάπνιεο (ρξεκαηνδφηεζε άξζξνπ 27 Ν. 

3756/09- ππφινηπν αδηάζεην έηνπο 2010)  

       6.455,10 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΣΟΤ 2011 

271.834,74 

αο θαιψ λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηελ αξίζκ. 1/2011 απφθαζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 3852/2010, ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.) θαη θαηφπηλ  δηαινγηθήο ζπδήηεζεο, 

 

       Απνθαζίδεη  

 

Δγθξίλεη  κε πιεηνςεθία  ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο γηα ην έηνο 

2011 σο εμήο: 

ΕΡΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Α/α Σίηινο έξγνπ Πξνυπνινγηζκφο ζε € 

1 πληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο 

απνρέηεπζεο (απφ πφξνπο ΑΣΑ) 

     25.000,00 

2 Καηαζθεπή πδξνκάζηεπζεο δεμακελήο γηα ηελ 

χδξεπζε νηθηζκψλ Υψξαο θαη Αισληψλ Γήκνπ 

ακνζξάθεο (ρξεκαηνδφηεζε Αλ. Τπνπξγείνπ 

Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο)  

    30.000,00 

3 πληήξεζε – επηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ (πφξνη 

απφ ρξεκαηνδφηεζε ΤΠΔΓΓΑ) 

      3.132,34 

4 Απνθαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ (απφ πφξνπο 

ΑΣΑ) 

    50.000,00 

5 Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο (ΑΣΑ)     25.000,00 

6 πληήξεζε –επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ (απφ ηδίνπο πφξνπο ) 

      6.500,00 

7 Δθπφλεζε κειεηψλ (ΑΣΑ)   125.747,30 

8 Βειηίσζε ρψξνπ αλαςπρήο παξαιίαο 

Παιαηάπνιεο (ρξεκαηνδφηεζε άξζξνπ 27 Ν. 

       6.455,10 



3756/09- ππφινηπν αδηάζεην έηνπο 2010)  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΣΟΤ 2011 

271.834,74 

 

ηελ παξνχζα απφθαζε κεηνςήθεζαλ ηέζζεξηο (4) Γεκνηηθνί χκβνπινη νη θ.θ 

Μφξαιε - Αλησλάθε Υξπζάλζε, Γηαλέιινπ Πνιχκληα,  ηαθπιάο Ισάλλεο, 

αξάληνο Κσλζηαληίλνο σο πξνο ην πνζφ πνπ θαηαλέκεηαη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ 

(ΑΣΑ). 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 2
ν
  «Πεξί  έγθξηζεο θαηαλνκήο ΑΣΑ έηνπο 2011 θαη ππνινίπσλ» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 35 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3.   Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –         »         » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-              »         » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »       » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »        » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »         » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Η ρξεκαηνδφηεζε ΑΣΑ ε νπνία απνθιεηζηηθά πξέπεη λα δηαηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2011,  πξνυπνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2010 κε ην πνζφ ησλ 254.616,00 € . 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ βεβαίσζε ηνπ ηακία ην πνζφ ησλ 32.534,89 € απφ ππφινηπν 

ΑΣΑ έηνπο 2010 θαη παξειζφλησλ εηψλ πνπ δελ δηαηέζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν 

έηνο  θαη ζα δηαηεζνχλ γηα θάιπςε ππνρξεψζεσλ έηνπο 2010 θαη παξειζφλησλ εηψλ. 

αο θαιψ λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ θαηαλνκή ηεο ΑΣΑ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ 

Γήκνπ γηα ην έηνο 2011 θαη ππνινίπνπ ΑΣΑ απφ παξειζφληα έηε 

Σν πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο 

ζπδήηεζεο,      

      Απνθαζίδεη  

 

Α. Δγθξίλεη κε πιεηνςεθία ηελ θαηαλνκή  ηνπ πνζνχ ησλ 254.616,00 € ηεο ΑΣΑ  

έηνπο 2011  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ έξγσλ: 

 πληήξεζε δηθηχσλ χδξεπζεο άξδεπζεο απνρέηεπζεο – πνζφ 25.000,00 € 

 Απνθαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ – πνζφ 50.000,00 € 



 Βειηίσζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο- πνζφ 25.000,00 €  

 Δθπφλεζε κειεηψλ – πνζφ 125.747,30 €  

 Μεηεγθαηάζηαζε γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο δεκνηηθνχ ζθαγείνπ (γηα 

θάιπςε ππέξβαζεο 3
νπ 

Α.Π.Δ. ζχκθσλα κε ηελ αξίζκ.  162/2010 απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν 3
νο

 ΑΠ.Δ. θαη 

απνθαζίζηεθε ην πνζφ ηεο ππέξβαζεο λα θαιπθζεί απφ πφξνπο ΑΣΑ ηνπ 

έηνπο 2011) – πνζφ 20.322,81 € 

 Σζηκεληνζηξψζεηο – αζθαιηνζηξψζεηο νηθηζκψλ (γηα θάιπςε ππέξβαζεο 4
νπ

 

ΑΠ.Δ. ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ αξίζκ.154 /2010  απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία  εγθξίζεθε ν 4
νο 

ΑΠ.Δ. θαη απνθαζίζηεθε ην πνζφ 

ηεο ππέξβαζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  λα θαιπθζεί απφ πφξνπο ΑΣΑ ηνπ 

έηνπο 2011 – πνζφ 8.545,89 €  

Β. Καηαλέκεη ην πνζφ ησλ 32.534,89 € αδηάζεησλ ππνινίπσλ  ΑΣΑ έηνπο 2010 θαη 

παξειζφλησλ  εηψλ γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο  ησλ παξαθάησ: 

 Δθπφλεζε κειεηψλ – πνζφ 32.443,89 €  

ηελ παξνχζα απφθαζε κεηνςήθεζαλ ηέζζεξηο (4) Γεκνηηθνί χκβνπινη νη θ.θ 

Μφξαιε - Αλησλάθε Υξπζάλζε, Γηαλέιινπ Πνιχκληα,  ηαθπιάο Ισάλλεο, 

αξάληνο Κσλζηαληίλνο σο πξνο ην πνζφ πνπ θαηαλέκεηαη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ 

(ΑΣΑ). 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 3
ν
  «πγθξφηεζε Σνπηθνχ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 36 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3.   Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –         »         » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-              »         » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »       » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »        » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »         » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3013/1-2-2002 ζηελ έδξα θάζε 

δήκνπ ζπληζηάηαη πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ 

απνηειείηαη απφ ηνπο: 

 Γήκαξρν σο Πξφεδξν 

 Γχν (2) Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πνπ νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 

εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο (1) πξνέξρεηαη απφ ηελ κεηνςεθία 

 Δηδηθεπκέλα ζηειέρε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ Ννκνχ 

 Δθπξφζσπν ηξαηησηηθνχ Γηνηθεηή ηεο πεξηνρήο 

 Γηνηθεηή Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο 

 Γηνηθεηή Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο 

 Πξντζηάκελν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

 Πξντζηάκελν ηνπ νηθείνπ Γαζαξρείνπ ή εθπξφζσπν Γηεχζπλζεο Γαζψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο 

 Δθπξφζσπν Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 



Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί ην Σνπηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ζα πξέπεη λα νξίζεη ηνπο δχν (2) Γεκνηηθνχο πκβνχινπο φπσο 

παξαπάλσ. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππφςε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ 13 ηνπ Ν. 3013/1-2-2002 θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο 

 

      Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

Οξίδεη ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θ. Κπιίκν Νηθφιαν απφ ηελ πιεηνςεθία θαη θ. 

Λαδαλδξέα Κσλζηαληίλν απφ ηελ κεηνςεθία γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην πληνληζηηθφ 

Σνπηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο. 

 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 4
ν
  «Αιιαγή πιεξεμνχζηνπ γηα ππνγξαθή ζπκβάζεσλ απνδνρήο δσξεάο 

κεηνρψλ ηεο ΓΙΑΜΑΘ» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 37 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3.   Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –         »         » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-              »         » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »       » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »        » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »         » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Με ηηο αξίζκ. 131/2010 & 140/2010 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο εγθξίζεθε ε απνδνρή δσξεάλ παξαρψξεζεο  θαη άλεπ αληαιιάγκαηνο 

34 κεηνρψλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (ΓΙ.Α.ΜΑ.Θ. Α.Δ.) απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο θαη ε παξαρψξεζε 28 κεηνρψλ ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξίαο Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (ΓΙ.Α.ΜΑ.Θ. 

Α.Δ.) απφ ηελ ΣΤΓΚ Ν. Έβξνπ πξνο ηνλ Γήκν ακνζξάθεο.  

Με ηηο σο άλσ απνθάζεηο εμνπζηνδνηήζεθε  ν ηφηε Γήκαξρνο θ. Πεηξνχδα Ισάλλε 

θαη ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ. 

Δπεηδή ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε γηα ηελ απνδνρή δσξεάο ησλ κεηνρψλ δελ 

νινθιεξψζεθε ζα πξέπεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ λέν 

Γήκαξρν θ. Υαλφ Γεψξγην  γηα ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ 

(ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ). 



Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππφςε 

ηηο αξίζκ. 131/2010 & 140/2010 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ακνζξάθεο 

θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο 

 

      Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

 Δμνπζηνδνηεί  ηνλ Γήκαξρν θ. Υαλφ Γεψξγην  γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δσξεά  34 ησλ κεηνρψλ ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξίαο Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 

(ΓΙ.Α.ΜΑ.Θ. Α.Δ.) απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο & Θξάθεο πξνο ην Γήκν ακνζξάθεο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 

αξίζκ. 131/2010 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Δμνπζηνδνηεί  ηνλ Γήκαξρν θ. Υαλφ Γεψξγην  γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε  δσξεά  28 ησλ κεηνρψλ ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξίαο Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 

(ΓΙ.Α.ΜΑ.Θ. Α.Δ.) απφ ην ηελ ΣΤΓΚ Ν. Έβξνπ πξνο ην Γήκν ακνζξάθεο, ε 

νπνία εγθξίζεθε κε ηελ αξίζκ. 140/2010 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 5
ν
  «Οξζή επαλάιεςε ηεο αξίζκ. 31/2011 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ¨Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο ζε δίθηπα, ελψζεηο, 

ζπλδέζκνπο θ.ιπ.¨ σο πξνο ηελ εθινγή αληηπξνζψπνπ ζην ζχλδεζκν Ιακαηηθψλ 

πεγψλ Διιάδαο» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 38 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3.   Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –         »         » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-              »         » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »       » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »        » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »         » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Με ηελ αξίζκ. 31/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ νξίζηεθε κεηαμχ ησλ 

άιισλ θαη ν εθπξφζσπνο  ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηνλ χλδεζκν Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ Ιακαηηθψλ Πεγψλ Διιάδαο. 

Θα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηελ νξζή επαλάιεςε ηεο αξίζκ. 31/2011 απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο ν αληηπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ, πξέπεη λα εθιεγεί. 

Δπίζεο ζαο ελεκεξψλσ φηη δελ εθιέγεηαη αλαπιεξσηήο, ηαπηφρξνλα, θάιεζε ηνπο 

ζπκβνχινπο λα  αλαδείμνπλ ηνπο ππνςήθηνπο αληηπξφζσπνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αθνινπζήζεη ςεθνθνξία. 

Αθνινχζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία απφ ηνπο πκβνχινπο ησλ παξαηάμεσλ ηεο 

πιεηνςεθίαο θαη κεηνςεθίαο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ν Πξφεδξνο αλαθνίλσζε 

ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ εθιέρζεθαλ, ήηνη: ππνςήθηνο ν Γήκαξρνο θ. Υάλνο 

Γεψξγηνο. 

 



Ο Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή αληηπξνζψπνπ 

ηνπ Γήκνπ ζην χλδεζκν Ιακαηηθψλ Πεγψλ Διιάδαο κε κπζηηθή ςεθνθνξία  

Αθνινχζεζε ςεθνθνξία ε νπνία αλέδεημε σο αληηπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο 

ζην χλδεζκν Ιακαηηθψλ Πεγψλ Διιάδαο ηνλ Γήκαξρν θ. Υαλφ Γεψξγην ν νπνίνο ζε 

ζχλνιν δεθαηεζζάξσλ (14) παξφλησλ ζπκβνχισλ ζπγθέληξσζε δεθαηέζζεξηο (14) 

ςήθνπο. .  

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 6
ν
  «Πεξί πξαθηηθνχ εθηίκεζεο δεκνηηθήο έθηαζεο 6.611 η.κ. ζηελ 

πεξηνρή Άγηνο Αζαλάζηνο – Βίγια ακνζξάθεο γηα ηελ αληαιιαγή κε ίζεο αμίαο 

έθηαζε ηδηνθηεζίαο ΒΙΓΛΑ Α.Ξ.Σ.Δ.» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 39 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3.   Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –         »         » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-              »         » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »       » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »        » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »         » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ. 

Με ηελ αξίζκ. 11/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ νξίζηεθε ε επηηξνπή 

δηεξεχλεζεο θαζνξηζκνχ ηεο ζέζεο  ηνπ αθηλήηνπ πνπ εθπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 

795/4-9-2007 ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε αγνξνπσιεζίαο αθηλήηνπ απφ ηνλ Γήκν 

ακνζξάθεο πξνο ηελ αλψλπκε εηαηξεία ¨ΒΙΓΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ¨ κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο κε 

ηελ δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, θαη ειέγρνπ ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζε ζρέζε κε 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε αγνξνπσιεζίαο σο εμήο: 

1) Υαλφο Γεψξγηνο, Γήκαξρνο, νξίδεηαη σο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

2) Γηαξακάλεο Υξήζηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο απφ ηελ πιεηνςεθία, νξίδεηαη 

σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

3) Μφξαιε- Αλησλάθε Υξπζάλζε, Γεκνηηθή χκβνπινο απφ ηελ κεηνςεθία, κε 

αλαπιεξσηή ηνλ αξάλην Κσλζηαληίλν επίζεο Γεκνηηθφ χκβνπιν απφ ηελ 

κεηνςεθία, νξίδεηαη σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

4) Παπιίδνπ Παζραιίηζα, ππάιιεινο θιάδνπ ΠΔ3 Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. 

 



Η ελ ιφγσ επηηξνπή θαιείηαη λα εηζεγεζεί θαη ζηελ ζπλέρεηα λα απνθαζίζεη ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ πξαθηηθνχ εθηίκεζεο 

δεκνηηθήο έθηαζεο 6.611 η.κ. ζηελ πεξηνρή Άγηνο Αζαλάζηνο – Βίγια ακνζξάθεο 

γηα ηελ αληαιιαγή κε ίζεο αμίαο έθηαζε ηδηνθηεζίαο ΒΙΓΛΑ Α.Ξ.Σ.Δ.». 

Σν ιφγν πήξε ν Γήκαξρνο θ. Υάλνο Γεψξγηνο θαη Πξφεδξνο ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο 

θαη εηζεγήζεθε λα κελ γίλεη ε έγθξηζε ηνπ απφ 10-8-2010 πξαθηηθφ εθηίκεζεο ηεο 

επηηξνπήο πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξίζκ. 123/2010 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην νπνίν ¨Η αμία ηωλ πξνο αληαιιαγή εθηάζεωλ είλαη ίζε 

(3.500,00 €), νπόηε δελ πξνθύπηεη δαπάλε ή δεκία εηο βάξνο ηνπ Δήκνπ¨. 

 Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο 

πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξίζκ. 11/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ην απφ  

10-8-2010 πξαθηηθφ εθηίκεζεο ηεο επηηξνπήο πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξίζκ. 123/2010 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο, 

 

      Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

Γελ εγθξίλεη ην απφ 10-8-2010 πξαθηηθφ εθηίκεζεο ηεο επηηξνπήο πνπ νξίζηεθε κε 

ηελ αξίζκ. 123/2010 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθηίκεζε  ηεο 

αμίαο  ηκήκαηνο 6.611 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ  απφ ηελ ζπλνιηθή έθηαζε ησλ 

52.073.47 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ  απφ ην 119 θιεξνηεκάρην κε αληίζηνηρν ηκήκα 

δεκνηηθήο έθηαζεο πνπ βξίζθεηαη παξαπιεχξσο ηεο ελ ιφγσ έθηαζεο θαη έρεη 

πξφζβαζε ζηνλ δξφκν πνπ ελψλεη ην ειηθνδξφκην κε ηελ νδφ Κακαξηψηηζζα – 

Αιψληα. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 7
ν
  «Έγθξηζε παξαιαβήο ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο 

Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΑΠ) Γήκνπ ακνζξάθεο» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 40 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3.   Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –         »         » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-              »         » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »       » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »        » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »         » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ. 

Με ηελ 25/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  απνθαζίζηεθε κε πιεηνςεθία 

ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ αξίζκ. 85/2010 θαη 139/2010 

απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ¨Πεξί έγθξηζεο πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη 

πεξαίσζεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ ¨ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο 

Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΑΠ) Γήκνπ ακνζξάθεο¨» γηα ην επφκελν δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην. 

ηελ ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζην απφ 24/4/2010 έγγξαθν ηεο ΣΤΓΚ Ν. Έβξνπ 

«Παξαιαβή θαη πεξαίσζε ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ ¨ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο 

Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) Γήκνπ ακνζξάθεο θαη έδσζε ην ιφγν 

ζηνλ Γήκαξρν θ. Υαλφ Γεψξγην ν νπνίνο εηζεγήζεθε σο εμήο: 

Μεηά απφ δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο ηφζν κε ηελ Πεξηθέξεηα φζν κε  Τπνπξγείν ε 

άπνςε είλαη φηη αθνχ παξαδφζεθε ε Β΄ Φάζε ηεο κειέηεο ΥΟΑΠ  κε παξαηεξήζεηο 

ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ηνπ Π.Δ.ΥΩ. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, θαιφ ζα ήηαλ 

λα θιείζεη ε εθθξεκνδηθία κε ηελ κειεηεηήξηα θαζψο απηφ δελ βνεζάεη ηνλ Γήκν 

ακνζξάθεο λα πξνρσξήζεη ζε ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε πνπ ζα πξνζαξκφδεη ηελ 

κειέηε ζηα λέα δεδνκέλα. 



Πξφηεηλε ηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο ψζηε λα θιείζεη ε εθθξεκνδηθία κε ηελ 

κειεηεηήξηα θαη ζηελ ζπλέρεηα ν δήκνο λα πξνρσξήζεη ζηελ ζχληαμε 

ζπκπιεξσκαηηθήο- ηξνπνπνηεηηθήο κειέηεο θαη ηελ δέζκεπζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ φηη αλ δελ γίλεη ε ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ΥΟΑΠ απηή λα κείλεη 

αλελεξγή. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηα παξαπάλσ θαη έιαβε ππφςε  απφ 24/4/2010 

έγγξαθν ηεο ΣΤΓΚ Ν. Έβξνπ «Παξαιαβή θαη πεξαίσζε ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ 

¨ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο φπνπ εθθξάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ 

ζπκβνχισλ  

      Απνθαζίδεη  

 

Με πιεηνςεθία ηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο ¨ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο 

Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΑΠ) Γήκνπ ακνζξάθεο¨ ψζηε λα θιείζεη 

νηθνλνκηθά ην έξγν θαη ε εθθξεκνδηθία κε ηελ κειεηεηήξηα, κε ηελ δέζκεπζε λα κελ 

πξνρσξήζεη ε ππάξρνπζα κειέηε ΥΟΑΠ αλ δελ ιεθζνχλ ππφςε κε ηξνπνπνίεζε 

θαη ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε νη παξαηεξήζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φπσο 

εθθξάζηεθαλ κε ηηο αξίζκ. 85/2010 θαη 139/2010 απνθάζεηο ηνπ. 

ηελ παξνχζα απφθαζε κεηνςήθεζαλ πέληε (5) Γεκνηηθνί χκβνπινη νη θ.θ. 

Μφξαιε- Αλησλάθε Υξπζάλζε, Γηαλλέινπ Πνιχκληα,  Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο 

Λάδαξεο Αιέμαλδξνο θαη αξάληνο Κσλζηαληίλνο δηφηη δελ ππάξρεη βεβαίσζε ηνπ 

επηβιέπνληνο κεραληθνχ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο  

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 8
ν
  «Πεξί λένπ λνκνζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζρεηηθά κε ηελ δφκεζε ζηηο πεξηνρέο ΝATURA» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 41 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3.   Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –         »         » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-              »         » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »       » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »        » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »         » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ. 

Με αίηεζή ηνπο νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. Αηδαλφο Παλαγηψηεο θαη Λάδαξεο 

Αιέμαλδξνο αηηήζεθαλ πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

λένπ λνκνζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ 

αθνξά ηε δφκεζε ζε πεξηνρέο NATURA, γηα ην λεζί ηεο ακνζξάθεο. 

Οη φξνη δφκεζεο ζχκθσλα κε ην  άξζξν 9 ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη ειάρηζην φξην 

αξηηφηεηαο θαη θαηάηκεζεο ησλ γεπέδσλ ζε 10.000 η.κ. 

ηελ ζπλέρεηα ην ιφγν πήξε ν θ. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο Γεκνηηθφο χκβνπινο πήξε 

ην ιφγν θαη πξφηεηλε ηελ εμαίξεζε ηεο ακνζξάθεο απφ ηνπο φξνπο δφκεζεο 

πεξηνρψλ NATURA δηφηη αλ ηζρχζνπλ νη φξνη απηνί δελ ππάξρνπλ  πεξηζψξηα γηα 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ζην λεζί. 

ηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην  

 

      Απνθάζηζε Οκφθσλα 

 

Να ζπληαρζεί ππφκλεκα πξνο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

σο εμήο: 



Δλ φςεη ςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηηο πεξηνρέο Natura θαη κε δεδνκέλν ην 

γεγνλφο φηη κεηά ηελ επέθηαζε ηεο πεξηνρήο Natura λήζνπ ακνζξάθεο ε πεξηνρή 

Natura θαηαιακβάλεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ φπνπ αλαπηχζζεηαη 

θάζε είδνο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη πεξηνξηζκνί 

ζηελ δφκεζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην λφκνπ, ζα απνηεινχλ παξάγνληα γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ.  

 Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 9
ν
 «Πεξί έγθξηζεο ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

Γήκνπ ακνζξάθεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, 

Γεληθήο Γ/λζεο Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Α.Μ.Θ., κε ζθνπφ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ¨Απνρέηεπζε αθαζάξησλ θαη βηνινγηθφο θαζαξηζκφο 

νηθηζκνχ Λαθθψκαηνο Γ. ακνζξάθεο» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 42 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αηδαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3.   Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Ν. 3614/2007, θαηά ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο (Γηθαηνχρσλ) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πξηλ 

απφ ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο εθηέιεζεο έξγσλ. 

Γηα φζνπο θνξείο δελ επηβεβαηψλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο επάξθεηα σο δηθαηνχρνη 

γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 

3614/2007 ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλάςνπλ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε άιιν 

πηζηνπνηεκέλν θνξέα. 

Καηφπηλ ηεο αξίζκ. πξση.: Οηθ. 184849/Π88/31-12-2010  πξφζθιεζεο 2.11  ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ  ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε¨ 

θαη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπκε πξφηαζε γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ¨Απνρέηεπζε 



αθαζάξησλ θαη βηνινγηθφο θαζαξηζκφο νηθηζκνχ Λαθθψκαηνο Γ. ακνζξάθεο» - 

Άμνλαο 2, θσδ. 46 «Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα)» πξνηείλνπκε ηελ ζχλαςε 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο  ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο κε ηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Γεληθή Γ/λζε Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο 

Πνιηηηθήο Α.Μ.Θ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3463/2006. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζίαζε ην ζρέδην ηεο πξνηεηλφκελεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

θαη θάιεζε ηνπο πκβνχινπο  λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππφςε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 πεξ. α θαη β ηνπ άξζξνπ  225 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ην γεγνλφο φηη ν Γήκνο ακνζξάθεο δελ δηαζέηεη δηαρεηξηζηηθή 

επάξθεηα  θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 3614/2007,  ην ζρέδην 

ηεο πξνηεηλφκελεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο, 

 

      Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

Α) Δγθξίλεη ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Γεληθήο Γ/λζεο 

Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Α.Μ.Θ., κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξάμεο  ¨Απνρέηεπζε αθαζάξησλ θαη βηνινγηθφο θαζαξηζκφο νηθηζκνχ Λαθθψκαηνο 

Γ. ακνζξάθεο» 

Β) Δγθξίλεη ηνπο φξνπο φπσο αλαθέξνληαη ζην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

πνπ επηζπλάπηεηαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο. 

Γ) Οξίδεη εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ζηεο  Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 απηήο, ηνλ Γήκαξρν ακνζξάθεο θ. Υαλφ Γεψξγην. 

Γ) Η ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πνζνχ 100.000,00 € ζα πξνέιζεη 

απφ πφξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε¨  - Άμνλαο 2, θσδ. 46 «Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα)». 

Δ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θ. Υαλφ Γεψξγην  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 10
ν
 «Πεξί έγθξηζεο ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

Γήκνπ ακνζξάθεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, 

Γεληθήο Γ/λζεο Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Α.Μ.Θ., κε ζθνπφ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ¨Απνρέηεπζε θαη Δ.Δ.Λ. νηθηζκνχ Θέξκσλ θαη 

Γεκνηηθψλ θάκπηλγθ ηνπ Γ. ακνζξάθεο»  

Αξηζκ. Απφθαζε: 43 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αηδαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3.   Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Ν. 3614/2007, θαηά ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο (Γηθαηνχρσλ) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πξηλ 

απφ ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο εθηέιεζεο έξγσλ. 

Γηα φζνπο θνξείο δελ επηβεβαηψλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο επάξθεηα σο δηθαηνχρνη 

γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 

3614/2007 ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλάςνπλ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε άιιν 

πηζηνπνηεκέλν θνξέα. 

Καηφπηλ ηεο αξίζκ. πξση.: Οηθ. 184849/Π88/31-12-2010  πξφζθιεζεο 2.11  ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ  ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε¨ 

θαη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπκε πξφηαζε γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Απνρέηεπζε 



θαη Δ.Δ.Λ. νηθηζκνχ Θέξκσλ θαη Γεκνηηθψλ θάκπηλγθ ηνπ Γ. ακνζξάθεο»   - 

Άμνλαο 2, θσδ.46 «Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα)» , πξνηείλνπκε ηελ ζχλαςε 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο  ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο κε ηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Γεληθή Γ/λζε Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο 

Πνιηηηθήο Α.Μ.Θ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3463/2006. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζίαζε ην ζρέδην ηεο πξνηεηλφκελεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

θαη θάιεζε ηνπο πκβνχινπο  λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππφςε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 πεξ. α θαη β ηνπ άξζξνπ  225 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ην γεγνλφο φηη ν Γήκνο ακνζξάθεο δελ δηαζέηεη δηαρεηξηζηηθή 

επάξθεηα  θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 3614/2007,  ην ζρέδην 

ηεο πξνηεηλφκελεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο, 

 

      Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

Α) Δγθξίλεη ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Γεληθήο Γ/λζεο 

Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Α.Μ.Θ., κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξάμεο  «Απνρέηεπζε θαη Δ.Δ.Λ. νηθηζκνχ Θέξκσλ θαη Γεκνηηθψλ θάκπηλγθ ηνπ Γ. 

ακνζξάθεο».    

Β) Δγθξίλεη ηνπο φξνπο φπσο αλαθέξνληαη ζην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

πνπ επηζπλάπηεηαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο. 

Γ) Οξίδεη εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ζηεο  Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 απηήο, ηνλ Γήκαξρν ακνζξάθεο θ. Υαλφ Γεψξγην. 

Γ) Η ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πνζνχ 3.500.000,00 € ζα 

πξνέιζεη απφ πφξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε¨  - Άμνλαο 2, θσδ. 46  «Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα)». 

Δ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θ. Υαλφ Γεψξγην  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 11
ν
 «Πεξί έγθξηζεο ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

Γήκνπ ακνζξάθεο θαη ηεο Γ/λζεο  Γεκνζίσλ Έξγσλ Πνιηηηθήο Πεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο –Θξάθεο κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

«Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πξνζαγσγήο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ 

Κακαξηψηηζζαο Γ. ακνζξάθεο» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 44 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3.   Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Ν. 3614/2007, θαηά ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο (Γηθαηνχρσλ) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πξηλ 

απφ ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο εθηέιεζεο έξγσλ. 

Γηα φζνπο θνξείο δελ επηβεβαηψλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο επάξθεηα σο δηθαηνχρνη 

γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 

3614/2007 ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλάςνπλ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε άιιν 

πηζηνπνηεκέλν θνξέα. 

Καηφπηλ ηεο αξίζκ. πξση.: Οηθ. 184849/Π88/31-12-2010  πξφζθιεζεο 42.11  ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ  ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε¨ 

θαη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπκε πξφηαζε γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Δγθαηαζηάζεηο 



επεμεξγαζίαο πξνζαγσγήο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ Κακαξηψηηζζαο Γ. ακνζξάθεο»- 

Άμνλαο 2, θσδ. 46 «Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα)», πξνηείλνπκε ηελ ζχλαςε 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο  ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο κε ηελ Γ/λζε Γεκνζίσλ Έξγσλ 

Πνιηηηθήο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.). 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζίαζε ην ζρέδην ηεο πξνηεηλφκελεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

θαη θάιεζε ηνπο πκβνχινπο  λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππφςε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 πεξ. α θαη β ηνπ άξζξνπ  225 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ην γεγνλφο φηη ν Γήκνο ακνζξάθεο δελ δηαζέηεη δηαρεηξηζηηθή 

επάξθεηα  θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 3614/2007,  ην ζρέδην 

ηεο πξνηεηλφκελεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο, 

 

      Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

Α) Δγθξίλεη ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο 

θαη ηεο Γ/λζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε 

ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο  «Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πξνζαγσγήο θαη 

δηάζεζεο ιπκάησλ Κακαξηψηηζζαο Γ. ακνζξάθεο» 

Β) Δγθξίλεη ηνπο φξνπο φπσο αλαθέξνληαη ζην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

πνπ επηζπλάπηεηαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο. 

Γ) Οξίδεη εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ζηεο  Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 απηήο, ηνλ Γήκαξρν ακνζξάθεο θ. Υαλφ Γεψξγην. 

Γ) Η ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πνζνχ 6.120.000,00 € ζα 

πξνέιζεη απφ πφξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε»  - Άμνλαο 2, θσδ. 46, «Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα)».   

Δ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θ. Υαλφ Γεψξγην  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 12
ν
  «Πεξί έγθξηζεο ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

Γήκνπ ακνζξάθεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, 

Γεληθήο Γ/λζεο Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Α.Μ.Θ., κε ζθνπφ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε Υ.Α.Γ.Α. ζηε ζέζε ¨Βαξάδεο- Θέξκα¨ 

Γήκνπ ακνζξάθεο» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 45 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αηδαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3. Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Ν. 3614/2007, θαηά ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

επάξθεηαο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο (Γηθαηνχρσλ) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πξηλ 

απφ ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο εθηέιεζεο έξγσλ. 

Γηα φζνπο θνξείο δελ επηβεβαηψλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο επάξθεηα σο δηθαηνχρνη 

γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 

3614/2007 ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλάςνπλ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε άιιν 

πηζηνπνηεκέλν θνξέα. 

Καηφπηλ ηεο αξίζκ. πξση.: Οηθ. 181228/Π6/19-8-2010  πξφζθιεζεο 4.6.  ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ  ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε¨ 

θαη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπκε πξφηαζε γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ¨Απνθαηάζηαζε 



Υ.Α.Γ.Α. ζηε ζέζε «Βαξάδεο- Θέξκα» Γήκνπ ακνζξάθεο¨ - Άμνλαο 04, κέηξν 

04.06 Έξγα απνθαηάζηαζεο Υ.Α.Γ.Α., πξνηείλνπκε ηελ ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο 

ζχκβαζεο  ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο κε ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο, Γεληθή Γ/λζε Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Α.Μ.Θ. 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.). 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζίαζε ην ζρέδην ηεο πξνηεηλφκελεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

θαη θάιεζε ηνπο πκβνχινπο  λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππφςε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 πεξ. α θαη β ηνπ άξζξνπ  225 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ην γεγνλφο φηη ν Γήκνο ακνζξάθεο δελ δηαζέηεη δηαρεηξηζηηθή 

επάξθεηα  θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 3614/2007,  ην ζρέδην 

ηεο πξνηεηλφκελεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο, 

 

      Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

Α) Δγθξίλεη ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο 

θαη ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Γεληθήο Γ/λζεο 

Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Α.Μ.Θ.κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξάμεο   «Απνθαηάζηαζε Υ.Α.Γ.Α. ζηε ζέζε «Βαξάδεο- Θέξκα». 

Β) Δγθξίλεη ηνπο φξνπο φπσο αλαθέξνληαη ζην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

πνπ επηζπλάπηεηαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο. 

Γ) Οξίδεη εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ζηεο  Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 απηήο, ηνλ Γήκαξρν ακνζξάθεο θ. Υαλφ Γεψξγην. 

Γ) Η ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πνζνχ 100.000,00 € ζα πξνέιζεη 

απφ πφξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» - Άμνλαο 04, κέηξν 04.06 Έξγα απνθαηάζηαζεο Υ.Α.Γ.Α.. 

Δ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θ. Υαλφ Γεψξγην  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 13
ν
  «Μεηαθνξά αξκνδηφηεηαο δηνίθεζεο εθκεηάιιεπζεο δψλεο ιηκέλα 

ακνζξάθεο, ζηνλ Γήκν ακνζξάθεο γηα ηελ ζχζηαζε Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ 

Σακείνπ» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 46 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3. Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 3852/2010 παξ. 1 πεξ. β  

«Κάζε δήκνο κπνξεί λα ζπληζηά ή λα έρεη κεηαμύ ηωλ άιιωλ θαη έλα λνκηθό πξόζωπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηελ δηαρείξηζε δώλεο ιηκέλα, ζύκθωλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία». 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3463/2006 νη 

δήκνη κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ρψξσλ 

ηεο δψλεο ιηκέλα δηθαηνδνζίαο ηνπο, θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ 

αλαγθαίσλ ιηκεληθψλ έξγσλ. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 244 ηνπ Ν. 3463/2006  «Με πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξόηαζε ηωλ Υπνπξγώλ Εζωηεξηθώλ θ.ιπ. θαη 

Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη κεηά από γλώκε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κπνξνύλ λα 

κεηαθέξνληαη ζε Δήκνπο, αξκνδηόηεηεο πθηζηάκελωλ θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 

παξόληνο Ληκεληθώλ Τακείωλ. 



Οη αλωηέξω αξκνδηόηεηεο αζθνύληαη από λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ Ο.Τ.Α. 

πνπ ζπλίζηωληαη κε ηα αλωηέξω πξνεδξηθά δηαηάγκαηα γη’ απηό ην ζθνπό θαη θέξνπλ 

ηελ επωλπκία «Ληκεληθό Τακείν…..», όπνπ ε ιέμε ηακείνπ αθνινπζεί ην όλνκα ηνπ 

νηθείνπ δήκνπ πνπ ην ζπληζηά. 

Με θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηωλ Υπνπξγώλ Εζωηεξηθώλ θ.ιπ. θαη Εκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη ε γεωγξαθηθή πεξηνρή επζύλεο ηνπ θάζε ιηκεληθνύ ηακείνπ θαη 

νη αληίζηνηρνη πόξνη, νη νπνίνη απνηεινύλ εηδηθά έζνδα θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνύ ηνπο εμνπιηζκνύ»  

αο θαιψ λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε γλψζε ησλ παξαπάλσ θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο 

ζπδήηεζεο ζηελ νπνία εθθξάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ ζπκβνχισλ, 

 

               Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

Δγθξίλεη ηελ κεηαθνξά αξκνδηφηεηαο δηνίθεζεο εθκεηάιιεπζεο δψλεο ιηκέλα 

ακνζξάθεο, ζηνλ Γήκν ακνζξάθεο γηα ηελ ζχζηαζε Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ 

Σακείνπ. 

Η παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 14
ν
  «Έγθξηζε πξνγξακκαηηζκνχ θνηλήο ζπλεδξίαζεο δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ησλ δήκσλ ακνζξάθεο & Αιεμαλδξνχπνιεο γηα ζπδήηεζε 

ζεκάησλ δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 47 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3. Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Όπσο γλσξίδεηαη ππάξρνπλ θνηλά δεηήκαηα γηα ηα νπνία ζα κπνξνχζακε λα 

ζπλεξγαζηνχκε κε ηνλ Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο θαη πξνηείλνπκε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θνηλήο ζπλεδξίαζεο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ δήκσλ ακνζξάθεο 

& Αιεμαλδξνχπνιεο γηα ζπδήηεζε ζεκάησλ δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη θαηφπηλ 

δηαινγηθήο ζπδήηεζεο φπνπ πξνηάζεθαλ  απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θ. 

ηαθπιά Ισάλλε ε εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηεο ζεκαηνινγίαο απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, θα. Γηαλλέιν Πνιχκληα έγηλε ε πξφηαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ζπλεδξίαζε ζηελ ακνζξάθε θαη απφ  ηνλ θ. Λάδαξε Αιέμαλδξν λα πξνηαζνχλ  

ζέκαηα απφ θάζε ζπλδπαζκφ,  

      Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 



Α) Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θνηλήο ζπλεδξίαζεο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ 

δήκσλ ακνζξάθεο & Αιεμαλδξνχπνιεο γηα ζπδήηεζε ζεκάησλ δηαδεκνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

Β) Σν πξνηεηλφκελν δηάζηεκα είλαη κεηά ηηο 15/3/2011 εληφο αλ είλαη δπλαηφλ λα 

γίλεη λσξίηεξα πεξί ηα ηέιε ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ θαη έσο ηηο 7/3/2011. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 15
ν
  «Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο 

ηνπ Π.Γ. 23/2000 & άξζξν 20 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 48 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3. Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Με ην αξίζκ. πξση.: 2119.4/01/2001/ 14-2-2011 έγγξαθν ηνπ Τπνιηκελαξρείνπ 

ακνζξάθεο, καο δεηήζεθε ν νξηζκφο εθπξνζψπσλ θαη αλαπιεξσηέο απηψλ ηνπ 

Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί, γηα ην έηνο 2011, ε επηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην Π.Γ. 23/2000 (ραξαθηεξηζκφο ρψξσλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο σο 

πνιπζχρλαζησλ) θαη ην Γεληθφ Καλνληζκφ Ληκέλα αξίζκ. 20 (ηαρχπινα ζθάθε θαη 

ινηπά κέζα αλαςπρήο). 

αο θαιψ λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη θαηφπηλ 

δηαινγηθήο ζπδήηεζεο, 

         Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

Οξίδεη εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο γηα ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ηνπ Π.Γ. 

23/2000 & άξζξν 20 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα, ηνλ Αληηδήκαξρν θ. 

Γαιαηνχκν Νηθφιαν. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 



 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 16
ν
  «Πεξί ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ έθζεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

¨AGRO QUALITY FESTIVAL¨» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 49 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3. Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Με ην αξίζκ. πξση.: 1934/2-2-2011 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Agro 

Quality Festival ελεκεξσζήθακε  γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 2
νπ

 Agro Quality Festival- 

Αγξνηηθά Πνηνηηθά Πξντφληα, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ ¨Σερλφπνιηο¨ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ ζηηο 13 έσο 15 Μαΐνπ 2011 θαη ηειεί ππφ ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Βάζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ εγγξάθνπ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπκε σο 

Γήκνο ζηελ ελ ιφγσ έθζεζε ζε θεληξηθφ πεξίπηεξν θαη λα πξνβάιινπκε ηελ 

παξαγσγηθή θαη ηνπξηζηηθή δπλαηφηεηα ηνπ Γήκνπ κέζα απφ ηα ηνπηθά πξντφληα θαη 

ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο θηινμελίαο πνπ πξνζθέξεη ε ακνζξάθε. 

Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο κε εμσηεξηθφ πεξίπηεξν 7 η.κ. (2 Υ 3,5m)  είλαη 700,00 € ζχλ 

ην Φ.Π.Α. 23% , ελψ ην θφζηνο ζπκκεηνρήο κε εζσηεξηθφ πεξίπηεξν είλαη 120,00 € 

αλά  η.κ. ρψξνπ ζπλ ην Φ.ΠΑ. 23%. 

ηελ ζπλέρεηα ην ιφγν πήξε ν Γήκαξρνο θαη πξφηεηλε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

θνξέσλ θαη ησλ ηδησηψλ ηνπ λεζηνχ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ ζηελ 2
νπ

 Agro Quality 

Festival- Αγξνηηθά Πνηνηηθά Πξντφληα 



Σν ιφγν πήξε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα. Μφξαιε- Αλησλάθε Υξπζάλζε θαη είπε φηη 

ε ζπκκεηνρή ζηελ ελ ιφγσ έθζεζε απνηειεί πξφθιεζε θαη επθαηξία γηα ηελ αλάδεημε 

ηνπ λεζηνχ θαη πξφηεηλε ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο κε ηνπο θνξείο θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ηελ ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θάζε 

πιεπξάο. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηα παξαπάλσ θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο 

ζπδήηεζεο, 

      Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

Σελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο θαη ησλ 

επαγγεικαηίεο ηνπ λεζηνχ ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ 2
νπ

 Agro Quality Festival- Αγξνηηθά 

Πνηνηηθά Πξντφληα. 

Οη φξνη ζπκκεηνρήο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ φπσο ζα δηακνξθσζνχλ κε θνηλή 

ζπκθσλία ησλ θνξέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ζα εγθξηζνχλ κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 17
ν
  «Πεξί δηεμαγσγήο 4

νπ
 Γηεζλνχο Φεζηηβάι κε ηελ επσλπκία 

AURORA FESTIVAL ζην δεκνηηθφ θάκπηλγθ ακνζξάθεο» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 50 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3. Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Απφ ηνλ δηνξγαλσηή θ. Φηιηππίδε Θεφδσξν θαηαηέζεθε ε αίηεζε δηεμαγσγήο ηνπ 4
νπ

 

Φεζηηβάι κε ηελ επσλπκία AURORA FESTIVAL ζην δεκνηηθφ θάκπηλγθ 

ακνζξάθεο θαη έδσζε ην ιφγν ζηνλ αηηψλ ν νπνίνο εηζεγήζεθε σο εμήο: 

Ο θ. Φηιηππίδεο Θεφδσξνο είπε φηη ην ελ ιφγσ θεζηηβάι πξαγκαηνπνηήζεθε ηα έηε 

2008, 2009 θαη 2010 ζηνλ Γήκν Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ Αζπξνβάιηα ζην δεκνηηθφ 

θάκπηλγθ ηνπ Δ.Ο.Σ., κε πιήξε ζπλαίλεζε ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη πεξί ηνπο 5.000 επηζθέπηεο  

θαη’ έηνο, 1.000 κφληκνπο θαηαζθελσηέο θαη 5.000 θαηνίθνπο γχξσ απφ ην ρψξν ηνπ 

θάκπηλγθ.  

Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά θαη δελ πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα. 

Γηα ην έηνο 2011 θαη θαηφπηλ ςεθνθνξίαο ησλ κειψλ καο πξνηάζεθε ε ελ ιφγσ 

δηνξγάλσζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ακνζξάθε θαη δεηάκε ηελ εθκίζζσζε ηνπ 

δεκνηηθνχ θάκπηλγθ γηα πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηνξγάλσζεο 

θαηαβάιινληάο ζαο εγγπεηηθή γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο 

δηνξγάλσζεο φπσο ζα ηνλ παξαιάβνπκε απφ εζάο. 



ηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο θεζηηβάι ειεθηξνληθήο κνπζηθήο θαη νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ ηεο θεηηλήο ρξνληάο πξνβιέπεηαη ε δηνξγάλσζε θαη ε δηεμαγσγή νηθνινγηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ζέκα ην λεξφ, ηνλ ήιην, ηελ θχζε θαη ηελ αλαθχθισζε, επίζεο 

ζέινπκε λα αλαθέξνπκε φηη βξηζθφκαζηε ζε επηθνηλσλία γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο δηνξγάλσζεο κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ψζηε λα είλαη 

θαηλνηφκν θαη ην πξψην πιήξνπο νηθνινγηθφ θεζηηβάι ηεο Δπξψπεο. 

Ο αξηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ ππνινγίδεηαη ζε 500 άηνκα θαη ζαο γλσξίδνπκε φηη ε 

πξφζεζή καο έρεη σο ζηφρν ην εξγαηηθφ θαη εκπνξηθφ θνκκάηη ηνπ θεζηηβάι λα 

αμηνπνηεζεί απφ άηνκα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.   

Δπίζεο πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο εμέδξεο δηεμαγσγήο 

δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ζηηο δχν εμέδξεο πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ κνπζηθή 

ηνπο πεξίπνπ εθαηφ θαιιηηέρλεο κε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα κνπζηθήο θαη 

νπηηθναθνπζηηθφ ζέακα. 

ηε Σξίηε εμέδξα ην θχξην ζέκα είλαη ε θχζε, ε ηέρλε θαη ε γλψζε, φπσο ε ηζηνξία 

ηνπ λεζηνχ, καζήκαηα δσγξαθηθήο, καζήκαηα γηφγθα, ζπλεδξίεο, ζεκηλάξηα γηα ην 

πεξηβάιινλ, ζεξαπεπηηθά βφηαλα, αλαθχθισζε θ.ά. 

Οη πξνηεηλφκελεο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο είλαη απφ 18/8/2011 έσο 23/8/2011 θαη 

ηνλίδνπκε φηη ηα νθέιε γηα ηνλ ηφπν φπσο ε δηαθήκηζε, ε αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ, ε 

ηφλσζε ηνπ εηζνδήκαηνο θ.ιπ. είλαη πνιιά. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηα παξαπάλσ θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο 

ζπδήηεζεο,  

     Απνθαζίδεη νκφθσλα 

 

 Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην εθθξάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 

4
νπ

 Φεζηηβάι κε ηελ επσλπκία AURORA FESTIVAL ζην δεκνηηθφ θάκπηλγθ 

ακνζξάθεο, επηθπιάζζεηαη σο πξνο ην ζέκα έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θάκπηλγθ γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

 Πξνηείλεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο κεηά ηηο 25/8/2010. 

 Δθφζνλ πξνρσξήζνπλ νη ελέξγεηεο γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θάκπηλγθ 

απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. ζε επφκελε ζπλεδξίαζή ηνπ, ην  Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα 

απνθαζίζεη γηα ηελ βξαρπρξφληα εθκίζζσζε ηνπ θάκπηλγθ θαη ηνπο επί 

κέξνπο φξνπο ηεο εθκίζζσζεο θαη ηεο δηεμαγσγήο ηνπ 4
νπ

 Φεζηηβάι κε ηελ 

επσλπκία AURORA FESTIVAL ζηε ακνζξάθε 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 18
ν
  «Πεξί αηηεκάησλ ηνπ ζπιιφγνπ επαγγεικαηηψλ ακνζξάθεο ελ 

φςεη ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 51 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3. Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Με ηελ αξίζκ. πξση.: 2/31-1-2011 επηζηνιή ηνπ ζπιιφγνπ επαγγεικαηηψλ ηίζεληαη ηα 

εμήο ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην: 

1. Τγεία 

2. Θαιάζζηα ζπγθνηλσλία 

3. Δπέθηαζε ιηκαληνχ Κακαξηψηηζζαο- αλαβάζκηζε ιηκαληνχ Θέξκσλ0 

αιηεπηηθφ θαηαθχγην Λαθθψκαηνο 

4. πκκεηνρή αληηπξνζψπνπ απφ ηελ ακνζξάθε ζην Γ.. ηνπ Ο.Λ.Α. 

5. Τγξά ιήκκαηα 

6. Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ζέζεσλ γηα ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ 

7. Λεηηνπξγία θάκπηλγθ θαη ηακαηηθψλ ινπηξψλ- ίδξπζε πεξηεγεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ κε μελαγφ- ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην παθέην πξνζθνξψλ 

8. Έιεγρνο ησλ επηζθεπηψλ ηεο ακνζξάθεο πνπ θηλνχληαη αλεμέιεγθηα. 

9. Απνκάθξπλζε ιεσθνξείσλ απφ ην θέληξν ηεο Κακαξηψηηζζαο – 

απνκάθξπλζε αλεκφηξαησλ – πεδνδξφκεζε. 



ηελ ζπλέρεηα ην ιφγν πήξε ν Γήκαξρνο θ. Υάλνο Γεψξγηνο θαη είπε ηα εμήο σο πξνο 

ην ζέκα ηεο ζαιάζζηαο ζπγθνηλσλίαο: 

ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Μαλνχζε εθπξφζσπν ηεο πινηνθηήηξηαο 

εηαηξείαο ΑΟ, αλέθεξε φηη ε εηαηξεία θέξδηζε δηθαζηηθά ηελ επηδνηνχκελε γξακκή 

Αιεμαλδξνχπνιε- ακνζξάθε γηα 10 έηε κε ην πινίν ΑΟ. 

Δπίζεο απφ ηελ εηαηξεία πξνηάζεθε ε δξνκνιφγεζε ηνπ πινίνπ Liberty ζε λέα 

γξακκή. 

Ο Γήκαξρνο είπε φηη σο θνηλσλία πξέπεη λα ζέζνπκε ην ζέκα ηεο άιιεο γξακκήο. 

Η πξφηαζή καο είλαη εθφζνλ ππάξμεη ελδηαθέξνλ απφ ηελ εηαηξεία ΑΟ, λα γίλεη 

απφ θνηλνχ κηα λέα εηαηξεία γηα λα δηεθδηθήζνπκε λέα γξακκή. 

Δπνκέλσο πξνηείλσ λα κπνχκε ζηνλ θφπν φινη καδί, ν Γήκνο νη επαγγεικαηίεο θαη ε 

πινηνθηήηξηα εηαηξεία θαη λα εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο εξγαιείνπ γηα 

ηελ δηεθδίθεζε λέαο γξακκήο. 

ηελ ζπλέρεηα ην ιφγν πήξε ν θ. Γιήληαο Ισάλλεο θαη αλαθέξζεθε ζηα ινηπά ζέκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηζηνιή ηνπ ζπιιφγνπ επαγγεικαηηψλ ακνζξάθεο θαη 

αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ηνπξηζκφ. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηα παξαπάλσ 

      

       Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

Σελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ ζε μερσξηζηή ζπλεδξίαζε.  

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                                (Τπνγξαθέο) 

                                           Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 19
ν
  «Έγθξηζε ζπδήηεζεο ζεκάησλ εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 52 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3. Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δήηεζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα 

εγθξίλεη ηελ ζπδήηεζε εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ ιφγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα ηνπο. 

1) Πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο ζην πξφγξακκα ¨ΓΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΗΗ¨ 

2) Πεξί αλέγεξζεο λένπ θηηξίνπ  Κέληξνπ Τγείαο ακνζξάθεο  

3) Πεξί αηηήζεσο παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

αληηθαηάζηαζή ηνπ 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηα παξαπάλσ θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο 

ζπδήηεζεο, 

      Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

Δγθξίλεη ηελ ζπδήηεζε εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ ιφγσ ηνπ 

θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα ηνπο. 

1) Πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο ζην πξφγξακκα ¨ΓΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΗΗ¨ 



2) Πεξί αλέγεξζεο λένπ θηηξίνπ  Κέληξνπ Τγείαο ακνζξάθεο  

3) Πεξί αηηήζεσο παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

αληηθαηάζηαζή ηνπ 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                            (Τπνγξαθέο) 

                                          Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                                Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 20
ν
  «Πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο ζην 

πξφγξακκα ¨ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ¨» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 53 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3.   Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

αο γλσξίδσ φηη ν Γήκνο κφιηαλ ηεο Βνπιγαξίαο κε ηνλ νπνίν έρνπκε ζπλεξγαζηεί 

θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα καο πξφηεηλε  λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ ζχκπξαμε  κε άιινπο 

θνξείο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζην Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο – 

Τπνπξφγξακκα GRUNTVIG- Δθπαηδεπηηθέο πκπξάμεηο κε ηίηιν «I Will Survive – 

Σηξαηεγηθέο ελάληηα ζηελ Έμνδα από ηελ Ύπαηζξν» κε Κσδηθφ: 

Α3621Β1CDA90D422. 

αο θαιψ λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά θαζψο ζα πξέπεη ε αίηεζή καο λα θαηαηεζεί ζην 

Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Ι.Κ.Τ.) έσο ηηο 21/2/2011. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππφςε  

ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ έηνπο 2011 θαη ηνπ νδεγνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

ησλ Δζληθψλ Φνξέσλ θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο, 

 



      Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

 

 Δγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο ζηελ ζχκπξαμε κε ηνπο 

παξαθάησ θνξείο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζην Πξφγξακκα Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο – Τπνπξφγξακκα GRUNTVIG- Δθπαηδεπηηθέο πκπξάμεηο κε ηίηιν 

«I Will Survive – Σηξαηεγηθέο ελάληηα ζηελ Έμνδα από ηελ Ύπαηζξν» κε 

Κσδηθφ: Α3621Β1CDA90D422: 

 

Β3. ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΦΟΡΔΙ 

α/α Τίηινο Όλνκα Σπκκεηέρνληα Φνξέα / Φώξα Ιδηόηεηα 

1 πληνληζηήο  Agentur für interkulturelles Lernen UG  

(Γεξκαλία) 

Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

2 Δηαίξνο Europe Unie 

(Γαιιία) 

Με – θεξδνζθνπηθή Δηαηξία 

3 Δηαίξνο Smolyan Municipality 

(Βνπιγαξία) 

Γεκνηηθή Αξρή 

4 Δηαίξνο Gmina Kamienna Gora 

(Πνισλία) 

Γεκνηηθή Αξρή 

5 Δηαίξνο IMKA Livani 

(Λεηνλία) 

Με θεξδνζθνπηθή – Με θπβεξλεηηθή 

Οξγάλσζε 

6 Δηαίξνο Peuple et Culture 

(Γαιιία) 

Με – θεξδνζθνπηθή Δηαηξία 

7 Δηαίξνο Logal Democracy Agency 

(Κξαηία) 

Με – θεξδνζθνπηθή Δηαηξία 

8 Δηαίξνο Γήκνο ακνζξάθεο Γεκνηηθή Αξρή 

 

 

 Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή αίηεζεο ηνπ Γήκνπ ακνζξάθεο ζην Πξφγξακκα Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο – Τπνπξφγξακκα GRUNTVIG- Δθπαηδεπηηθέο πκπξάμεηο κε 

ηίηιν «I Will Survive – Σηξαηεγηθέο ελάληηα ζηελ Έμνδα από ηελ Ύπαηζξν» κε 

Κσδηθφ: Α3621Β1CDA90D422 πξνο ην Ίδξπκα Κέληξν Τπνηξνθηψλ (Ι.Κ.Τ.)  

 Δγθξίλεη ην πξφγξακκα δξάζεο φπσο επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε θαη ηνλ 

αξηζκφ εθπαηδεπφκελν ππαιιήισλ ή θαη πνιηηψλ ζε 20 άηνκα, ηνλ αξηζκφ 

ησλ εθπαηδεπηψλ ζε 3 άηνκα  θαη ην αηηνχκελν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην 

Γήκν ακνζξάθεο ζην πνζφ ησλ 25.000,00 €. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ            Σα Μέιε           Ο Γξακκαηέαο 

       θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                             (Τπνγξαθέο) 

 

    

 Ο Γήκαξρνο                   Αθξηβέο Απφζπαζκα 

          Υαλφο Γεψξγηνο                  Ο Γήκαξρνο 

 

 

         Υαλφο Γεψξγηνο  

 



 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 21
ν
  «Πεξί αλέγεξζεο λένπ θηηξίνπ  Κέληξνπ Τγείαο ακνζξάθεο» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 54 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αδηαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3. Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »         » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »          » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »          » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

αο γλσξίδσ φηη κε ηελ αξίζκ. 207/2007 απφθαζή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

απνθάζηζε κε πιεηνςεθία ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε θπξηφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ 

εθηάζεσο 11.065,74 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ζηε ζέζε Άγηνο Αζαλάζηνο – Αιψληα 

ακνζξάθεο ζην Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο γηα ηελ αλέγεξζε 

θηηξίνπ Κέληξνπ Τγείαο ακνζξάθεο. 

Η πξάμε δσξεάο νινθιεξψζεθε κε ηελ αξίζκ. 23310/16-10-2007 ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αλαζηαζίαο Παπαδνπνχινπ- Αζηξίδνπ θαη ζαο θαιψ 

λα επηθαηξνπνηήζνπκε κε απφθαζή καο ηελ ελ ιφγσ παξαρψξεζε ψζηε λα 

πξνρσξήζνπλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο έληαμεο ηνπ έξγνπ. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηα παξαπάλσ θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο 

ζπδήηεζεο, 

      Απνθαζίδεη 

 

Α. Με πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε θπξηφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ 

εθηάζεσο 11.065,74 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ζηε ζέζε Άγηνο Αζαλάζηνο – Αιψληα 



ακνζξάθεο ζην Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο γηα ηελ αλέγεξζε 

θηηξίνπ Κέληξνπ Τγείαο ακνζξάθεο ε νπνία νινθιεξψζεθε κε ηελ αξίζκ. 

23310/16-10-2007 ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αλαζηαζίαο 

Παπαδνπνχινπ- Αζηξίδνπ. 

ην ζθέινο απηφ κεηνςήθεζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Βίηζαο Αζαλάζηνο δηφηη 

ζεσξεί φηη ε ηνπνζεζία πνπ πξφθεηηαη λα αλεγεξζεί ην Κέληξν Τγείαο είλαη 

αθαηάιιειε θαη δελ εμππεξεηεί ηνπο θαηνίθνπο. 

 

Β. Οκφθσλα  νξίδεη επηηξνπή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ¨Αλέγεξζε λένπ 

θηηξίνπ Κέληξνπ Τγείαο ακνζξάθεο¨ ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο: 

1) Υαλφ Γεψξγην – Γήκαξρνο νξίδεηαη σο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

2) θάξιαηίδεο Αζαλάζηνο- Γεκνηηθφο χκβνπινο νξίδεηαη σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

3) Λάδαξεο Αιέμαλδξνο- Γεκνηηθφο χκβνπινο απφ ηελ κεηνςεθία νξίδεηαη σο 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

4) ηαπξάθε Γάθλε – Δπηζθέπηξηα Τγείαο, εξγαδφκελε ζην Κέληξν Τγείαο 

ακνζξάθεο νξίδεηαη σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο  

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ               Σα Μέιε            Ο Γξακκαηέαο 

           θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο                            (Τπνγξαθέο) 

                                          Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                                Ο Γήκαξρνο 

 

     Υαλφο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5/20-2-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ακνζξάθεο. 

ηε ακνζξάθε ζήκεξα 20-2-2011 εκέξα Κπξηαθή θαη ψξα 18.00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ακνζξάθεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξίζκ. 

1145/14-2-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

πκβνπιίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 95, άξζξα 96 θαη 97 ηνπ Ν.3463/2006) πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ) ηνπ Γήκνπ 

ακνζξάθεο θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο πκβνχινπο  γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΔΜΑ: 22
ν
  «Πεξί αηηήζεσο παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ» 

Αξηζκ. Απφθαζε: 55 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν δεθαεπηά (17) ζπκβνχισλ                

 ήηαλ:              ΠΑΡΟΝΣΔ                                                     ΑΠΟΝΣΔ 

1. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο- Γεκ.   χκβ.  1. Αηδαλφο Παλαγηψηεο    - Γεκ. χκβ.  

2. θαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-   »         »     2. Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-   »      » 

3. Βίηζαο Αζαλάζηνο-             »         »     3. Παπάο Παλαγηψηεο-         »      »           

4. Γιήληαο Πέηξνο –                »         »     (Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ            

5. Κεραγηφγινπ ηπιηαλφο-     »         »      λφκηκα) 

6. Γηαξακάλεο Υξήζηνο –       »         » 

7. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »       » 

8. Κπιίκνο Νηθφιανο –            »         » 

9. (Μφξαιε)- Αλησλάθε Υξπζάλζε-» » 

10. Γηαλλέινπ Πνιχκληα –        »           » 

11. ηαθπιάο Ισάλλεο-             »           » 

12. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »        » 

13. αξάληνο Κσλζηαληίλνο –     »         » 

14. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –         »         » 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Υαλφο Γεψξγηνο θαη ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Καπεηαλίδνπ ηπιηαλή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηελ αξίζκ. 52/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ  νπνία 

απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε ζπδήηεζε εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο ηνπ ζέκαηνο ¨Πεξί 

αηηήζεσο παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αληηθαηάζηαζή 

ηνπ¨, ην ιφγν πήξε ν Πιεηνςεθψλ χκβνπινο θ. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο ν νπνίνο 

παξίζηαηαη ζηελ ζπλεδξίαζε  θαη αθνχ δηαπίζησζε ηελ απαξηία έδσζε ην ιφγν ζηνλ 

θ. θαξιαηίδε Αζαλάζην ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Γηα  πξνζσπηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο ππνβάισ πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

ηελ παξαίηεζή κνπ απφ Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζαο παξαθαιψ λα 

απνθαζίζεηε  γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαηηήζεψο κνπ. 

ηελ ζπλέρεηα  ν Πιεηνςεθψλ χκβνπινο θ. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο θάιεζε ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά θαη  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

7 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηα παξαπάλσ θαη έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ  άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο, 

 

      Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 



 Γέρεηαη ηελ παξαίηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. 

θαξιαηίδε Αζαλάζηνπ 

ηελ ζπλέρεηα ην ιφγν πήξε ν πιεηνςεθψλ ζχκβνπινο θ. Γαιαηνχκνο Νηθφιανο , ν 

νπνίνο παξίζηαηαη ζηελ ζπλεδξίαζε θαη είπε ηα εμήο: 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 3852/2010 ζαο θαιψ λα εθιέμνπκε 

ρσξηζηά θαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο. 

αο γλσξίδσ φηη ν Πξφεδξνο πξνηείλεηαη απφ ηνλ πιεηνςεθήζαληα ζπλδπαζκφ. 

Δπηζήκαλε δε, φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 νη Αληηδήκαξρνη δελ 

κπνξνχλ λα εθιεγνχλ κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θάιεζε 

φινπο ηνπο πκβνχινπο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηεο πιεηνςεθίαο λα απνζπξζνχλ 

πξνο ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο αίζνπζαο, ψζηε λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην Πξφεδξν 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Τπνςήθηνη, φπσο ελεκέξσζε ν Πξφεδξνο, ζα είλαη φζνη ζπγθεληξψζνπλ ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο παξάηαμεο ηεο πιεηνςεθίαο. Δάλ θαλείο απφ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δελ ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ηφηε ε ςεθνθνξία 

επαλαιακβάλεηαη. Δάλ θαη θαηά ηε δεχηεξε απηή ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί  

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ζπλδπαζκνχ ή ππάξμεη ηζνςεθία, 

ηφηε δηελεξγείηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ δχν επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ. 

Καηά ηελ ηξίηε ςεθνθνξία εθιέγεηαη κεηαμχ ησλ δχν επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ. 

Καηά ηελ ηξίηε ςεθνθνξία εθιέγεηαη φπνηνο ζπγθεληξψζεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ. 

Αθνινχζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία απφ ηνπο πκβνχινπο ηεο  παξάηαμεο ηεο 

πιεηνςεθίαο  θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ν Πξνεδξεχνλ ζχκβνπινο αλαθνίλσζε 

ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ εθιέρζεθαλ, ήηνη: ππνςήθηνο Πξφεδξνο ν θ. 

Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο ν νπνίνο ζπγθέληξσζε νθηψ (8) ςήθνπο ζε ζχλνιν νθηψ 

(8) παξφληνο κειψλ ηεο πιεηνςεθίαο. 

Ο Πξνεδξεχσλ χκβνπινο θάιεζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή 

ηνπ Πξνέδξνπ  κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αλ δελ επηηεπρζεί γηα ηνλ ελ ιφγσ 

ππνςήθην  ζα αθνινπζήζεη δεχηεξε θαη ηέινο ηξίηε ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα 

εθιεγεί κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε απφ ηνλ 

Πξνεδξεχνλ χκβνπιν. 

Γηα ην ιφγν απηφ θάιεζε ηνπο πκβνχινπο λα ςεθίζνπλ γηα ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ θαηακεηξήζεθαλ απφ ηνλ πξνεδξεχνληα 

χκβνπιν, δεθαηξείο (13) ζηαπξνί πξνηίκεζεο γηα ηνλ ππνςήθην Πξφεδξν θ. 

Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζην θαη κηα (1) ιεπθή ςήθνο, πνπ απνηεινχλ ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Μεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξνεδξεχνληα 

χκβνπιν φηη εθιέρζεθε γηα ην δηάζηεκα απφ εδψ θαη ζην εμήο θαη έσο ην ηέινο ηνπ 

έηνο  2012, Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ν θ. Υαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο. 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη  φπσο  

παξαθάησ: 

             Ο Πξνεδξεχσλ Γεκνηηθφο χκβνπινο          Σα Μέιε           Ο Γξακκαηέαο 

                    Γαιαηνχκνο Νηθφιανο                         (Τπνγξαθέο) 

                        Ο Γήκαξρνο     Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                       Υαλφο Γεψξγηνο                                         Ο Γήκαξρνο 

          Υαλφο Γεψξγηνο 


