ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11/11-5-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 11-5-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
2661/2-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων»
Αριθµ. Απόφαση: 114
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων
ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ. 1. Γιαννέλου Πολύµνια- Δηµ. Σύµβ.
2. Ατζανός Παναγιώτης - »
» 2. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος- »
»
3. Βίτσας Αθανάσιος –
»
» 3.(Μόραλη) Αντωνάκη Χρυσάνθη 4. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
Δηµ. Σύµβουλος έως το 7ο θέµα
5. Κεχαγιόγλου Στυλιανός– »
» 4. Γιαραµάνης Χρήστος – »
»
6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»
» 5. Λάζαρης Αλέξανδρος- »
»
7. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
8. Γερονικολάκης Ανέστης – »
»
νόµιµα)
9. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
10. Σαράντος Κωνσταντίνος – »
»
11. Παπάς Παναγιώτης»
»
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος»
»
13. (Μόραλη) Αντωνάκη – Χρυσάνθη- » » από το 8ο θέµα
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι από την αποστολή της πρόσκλησης µε τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης της έχουν προκύψει τα παρακάτω θέµατα και προτείνω την συζήτησή τους
εκτός ηµερήσιας διάταξης:
1) Τροποποίηση της αρίθµ. 84/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Έγκριση
διετούς προγράµµατος δράσης της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης
Σαµοθράκης ετών 2011- 2012 ως προς το άρθρο 6 ¨Χρηµατοδότηση προγράµµατος
διετούς δράσης από το Δήµο Σαµοθράκης¨
2) Έγκριση καταβολής επιδόµατος στους υπάλληλους του Δήµου για χορήγηση και
ανανέωση των αδειών διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών εκ των εσόδων από τα
παράβολα που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010

3) Έγκριση µνηµονίου συνεργασίας µε δυνητικό δικαιούχο του προγράµµατος
¨Δηµιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας- Θράκης για υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελών υπηρεσιών¨
4) Έγκριση και καθορισµός αµοιβής Προέδρου της Κοινωφελούς Δηµοτικής
Επιχείρησης Σαµοθράκης
5) Ορισµός υπευθύνου του δηµοτικού κάµπινγκ
6) Περί αιτήσεως παραίτησης του Γερονικολάκη Ανέστη από µέλος της Οικονοµικής
Επιτροπής και αντικατάστασή του
7) Περί έγκρισης φιλοξενίας αντιπροσωπείας Ελληνογερµανικής Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Οµοσπονδίας της Κάτω Βουλής στη Σαµοθράκη.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης,
Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων:
1) Τροποποίηση της αρίθµ. 84/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Έγκριση
διετούς προγράµµατος δράσης της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης
Σαµοθράκης ετών 2011- 2012 ως προς το άρθρο 6 ¨Χρηµατοδότηση προγράµµατος
διετούς δράσης από το Δήµο Σαµοθράκης¨
2) Έγκριση καταβολής επιδόµατος στους υπάλληλους του Δήµου για χορήγηση και
ανανέωση των αδειών διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών εκ των εσόδων από τα
παράβολα που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010
3) Έγκριση µνηµονίου συνεργασίας µε δυνητικό δικαιούχο του προγράµµατος
¨Δηµιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας- Θράκης για υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελών υπηρεσιών¨
4) Έγκριση και καθορισµός αµοιβής Προέδρου της Κοινωφελούς Δηµοτικής
Επιχείρησης Σαµοθράκης
5) Ορισµός υπευθύνου του δηµοτικού κάµπινγκ
6) Περί αιτήσεως παραίτησης του Γερονικολάκη Ανέστη από µέλος της Οικονοµικής
Επιτροπής και αντικατάστασή του
7) Περί έγκρισης φιλοξενίας αντιπροσωπείας Ελληνογερµανικής Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Οµοσπονδίας της Κάτω Βουλής στη Σαµοθράκη.

ΘΕΜΑ: 2ο «Τροποποίηση της αρίθµ. 84/2011 απόφασης του Δηµοτικού
Συµβουλίου ¨Έγκριση διετούς προγράµµατος δράσης της Κοινωφελούς
Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης ετών 2011- 2012¨ »
Αριθµ. Απόφαση: 115
Αποφασίζει οµόφωνα
• Τροποποιεί την αρίθµ. 84/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
¨Έγκριση διετούς προγράµµατος δράσης της Κοινωφελούς Δηµοτικής
Επιχείρησης Σαµοθράκης ετών 2011- 2012¨ ως προς την παρ. 1 του
αποφασιστικού µέρους ως εξής:
Την έγκριση της χρηµατοδότησης της Δηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία
«Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση Σαµοθράκης», σύµφωνα το διετές πρόγραµµα

δράσης για την περίοδο 2011- 2012 από το οποίο διαγράφεται η παρ. του άρθρου 5
¨ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨ ήτοι:
¨Σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των εσόδων από τις δραστηριότητες της
επιχείρησης από τρίτους (ή είσπραξής τους νωρίτερα από τον παραπάνω
υπολογισµό), είναι δυνατή η µετατροπή του ισοζυγίου των ανωτέρω, ανάλογα µε τις
ανάγκες χρηµατοδοτικού προγράµµατος, ώστε σε καµία περίπτωση να µην µένει
εκτεθειµένη µε έλλειµµα η επιχείρηση. Δηλ. σε περίπτωση καθυστέρησης της
πληρωµής της επιχορήγησης από τη διαχειριστική αρχή ενός προγράµµατος π.χ. του
βοήθεια στο σπίτι, είναι δυνατή η συµπλήρωση του υπολειπόµενου ποσού από τον
προϋπολογισµό του Δήµου, έως την λήψη της επιχορήγησης. Η τυχόν αναπλήρωση
ποσών από τον προϋπολογισµό του Δήµου θα καλύπτεται στο χρόνο που
επιτευχθούν οι εισπράξεις από την επιχείρηση χωρίς τροποποίηση του σχεδίου.¨,
• Τροποποιεί την σύµβαση εκτέλεσης του διετούς προγράµµατος δράσης
Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης ως προς το προοίµιο στο οποίο
λαµβάνεται υπόψη και η εξής παράγραφός :
¨την αρίθµ. 84/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για τη χρηµατοδότηση της
επιχείρησης µε βάση το σχέδιο δράσης όπως ισχύει µετά την αρίθ,. 115/2011
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου¨
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθµ. 84/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στη Σαµοθράκη, σήµερα …./…../2011 οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι φορείς:
Αφενός µεν ο Δήµος Σαµοθράκης, ο οποίος εδρεύει στη Χώρα Σαµοθράκης –τ.κ.:
68002, θα καλείται στα επόµενα Δήµος και εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον
Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο,
και αφετέρου δε το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση
Σαµοθράκης η οποία εδρεύει στη Χώρα Σαµοθράκης – τ.κ.: 68002, θα καλείται στα
επόµενα επιχείρηση και εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον πρόεδρο του
Διοικητικού Συµβουλίου κ. Χανό Γεώργιο
Έχοντας υπόψη:
-

-

την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007
τεύχος Β’), µε την οποία προσδιορίστηκε το
περιεχόµενο διετούς
προγράµµατος δράσης κοινωφελούς δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης,
την παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06
το πρόγραµµα δράσης της επιχείρησης, όπως ψηφίστηκε µε την αριθ. 12/2011
απόφαση της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης

-

-

-

-

την αρίθµ. 84/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για τη
χρηµατοδότηση της επιχείρησης µε βάση το σχέδιο δράσης όπως ισχύει µετά
την αρίθ,. 115/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
την Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007
ΆΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή και ανάλυση αντικειµένου σύµβασης
Σκοπός της σύµβασης - στόχος
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
Κατανοµή δράσεων µέσα στην διετή περίοδο - διάρκεια σύµβασης
Προϋπολογισµός - Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε
ετήσια βάση
Υπολογισµός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις
δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζηµιώσεις για παροχή υπηρεσιών,
επιχορηγήσεις κλπ).
Ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον δήµο ή την κοινότητα για
την διετή περίοδο.
Διετές ταµιακό πρόγραµµα - Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του
προγράµµατος χρηµατοδότησης
Πόροι – τρόπος χρηµατοδότησης
Όργανα παρακολούθησης του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της
σύµβασης
Ρήτρες
Αναθεώρηση προγράµµατος δράσης
Επίλυση διαφορών
Τελικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η υλοποίηση του διετούς προγράµµατος
δράσης της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης το οποίο
περιλαµβάνει τις ενέργειες και δραστηριότητες όπως αυτές εµφανίζονται στο άρθρο 1
¨Περιγραφή και Ανάλυση των Δραστηριοτήτων¨ του προγράµµατος δράσης της
επιχείρησης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ
Σκοπός της σύµβασης είναι η χρηµατοδότηση του διετούς προγράµµατος δράσης
της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1.Ο Δήµος αναλαµβάνει τα εξής:
α) Να εποπτεύει και να επιτηρεί τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών προς τους
τελικούς αποδέκτες
β) Να προσφέρει την αναγκαία υποδοµή και την απαραίτητη διοικητική,
επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη η οποία συνίσταται στα εξής:
γ) Να καταβάλλει στην επιχείρηση χωρίς καθυστερήσεις τις χρηµατοδοτήσεις του
προγράµµατος δράσης, κατά τα προβλεπόµενα σε αυτό.
2.Η επιχείρηση αναλαµβάνει :
Διαθέτει το προσωπικό της το οποίο θα απασχολείται για τις ανάγκες της σύµβασης
ή τυχόν απαιτούµενων εξωτερικών συνεργατών.
Έχει την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης και σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο σχέδιο δράσης.
ΑΡΘΡΟ 5
Κατανοµή δράσεων µέσα στην διετή περίοδο – διάρκεια σύµβασης
Η κατανοµή των δράσεων µέσα στη διετή παράδοση θα γίνεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 2 ¨Κατανοµή Δράσεων µέσα στη Διετή Περίοδο – Διάρκεια
Προγράµµατος¨ του εγκεκριµένου προγράµµατος δράσης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε
ετήσια βάση
Ο προϋπολογισµός κατά Δράση και ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος
της παρούσας Σύµβασης ανέρχεται σε ποσό 194.630,68 €.
Η ανάλυση του προϋπολογισµού πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 4
¨Κοστολόγηση ανά Δραστηριότητα σε Ετήσια Βάση¨ του προγράµµατος δράσης.

ΑΡΘΡΟ 7
Υπολογισµός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις
δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζηµιώσεις για παροχή υπηρεσιών,
επιχορηγήσεις κλπ).
Το σύνολο των εσόδων της επιχείρησης ακολουθεί την ανάλυση του άρθρου 4 του
προγράµµατος δράσης.
ΑΡΘΡΟ 8
Ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον Δήµο Σαµοθράκης για την
διετή περίοδο- ταµειακό πρόγραµµα
Το ύψος της χρηµατοδότησης του Δήµου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη
διάρκεια του προγράµµατος δράσης καθορίζεται από τη διαφορά µεταξύ των
συνολικών δαπανών µείον τα έσοδα από τις επιµέρους δραστηριότητες όπως
αναλυτικά εκτίθενται στο άρθρο 6 ¨Χρηµατοδότηση Προγράµµατος Διετούς Δράση
από το Δήµο Σαµοθράκης¨ του προγράµµατος δράσης.

ΆΡΘΡΟ 9
ΠΟΡΟΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Οι πόροι χρηµατοδότησής του Προγράµµατος θα προέρχονται από τον
Προϋπολογισµό του Δήµου Σαµοθράκης και από τα έσοδα των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
• Ο Δήµος έχει εντάξει στον προϋπολογισµό του, του έτους 2011 το
ποσό 120.000,00 € σε αυτοτελή κωδικό αριθµό για τη χρηµατοδότηση
της υλοποίησης της παρούσας
2. Ανάλογες προβλέψεις θα γίνουν και για το επόµενο έτος, στους αντίστοιχους
προϋπολογισµούς.
3. Η καταβολή της χρηµατοδότησης από το Δήµο γίνεται µε την Πιστοποίηση
Προόδου του Προγράµµατος και την έκδοση σχετικού νόµιµου παραστατικού
από την επιχείρηση, ξεχωριστά για κάθε είδος δραστηριότητας όπως αυτές
οριοθετούνται στο άρθρο 1 του προγράµµατος δράσης.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Όργανα παρακολούθησης του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της
σύµβασης
Την παρακολούθηση του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της σύµβασης
µεταξύ του Δήµου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που
αποτελείται από τους εξής:
1.
Τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο, ως εκπρόσωπο του Δήµου Σαµοθράκης και
πρόεδρο της επιτροπής
2.
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης κ. Κεχαγιόγλου
Στυλιανό ως εκπρόσωπο της Δηµοτικής Επιχείρησης
3.
Τον Δηµοτικό Σύµβουλο από την µειοψηφία κ. Ατζανό Παναγιώτη
Οι αρµοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:
α. Παρακολουθεί το πρόγραµµα παροχής των υπηρεσιών και συντονίζει το
διατιθέµενο προσωπικό.
β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραµµα.
γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων µερών και
συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύµβασης.
δ. Επιλαµβάνεται τυχόν προβληµάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την
υλοποίηση της σύµβασης. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να δώσει λύσεις απευθύνεται
στο Δηµοτικό Συµβούλιο.
ε. Προσδιορίζει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειµένων της
προγραµµατικής σύµβασης, µεριµνά για την τήρηση των όρων υλοποίησής της και
παρεµβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρµογή της,
διατηρώντας το δικαίωµα της εµπεριστατωµένης ερµηνείας και αποσαφήνισης των
όρων της προγραµµατικής σύµβασης.
3. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει µετά από πρόσκληση του Προέδρου είτε κατόπιν
αιτήσεως ενός τουλάχιστον εκ των υπολοίπων µελών της.

Ο Δήµος Σαµοθράκης εντέλλεται να διαθέσει έναν υπάλληλό του για τη
γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής, στον οποίο αναθέτει την τήρηση των
πρακτικών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
µελών της και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στα συµβαλλόµενα µέρη. Στην πρώτη
συνεδρίασή της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέµατα που αφορούν στη
λειτουργία της.
ΑΡΘΡΟ 12
ΡΗΤΡΕΣ
Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας
σύµβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, που
θεωρούνται όλοι σηµαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών από τα συµβαλλόµενα µέρη, δίδει το δικαίωµα
στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά.
Ειδικότερα σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης µπορεί να
επιβάλλονται µε αποφάσεις του οργάνου παρακολούθησης εφαρµογής των όρων της
σύµβασης σε βάρος του συµβαλλόµενου που έκανε τις παραβάσεις οι εξής ρήτρες:
α. Σύσταση εφαρµογής των όρων.
β. Αποζηµίωση για την ζηµία που έχει επέλθει από την µη εφαρµογή των όρων.
ΑΡΘΡΟ 13
Επίλυση Διαφορών
Σε περίπτωση διαφωνίας των συµβαλλοµένων φορέων κατά την εφαρµογή της
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, αυτή επιλύεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων που δεν δύναται να
διευθετηθεί από την Κοινή Επιτροπή, θα λύεται µε διαιτησία σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Τα συµβαλλόµενα µέρη
συµφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο Προϊστάµενος του
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.

ΑΡΘΡΟ 14
Αναθεώρηση προγράµµατος δράσης
Το πρόγραµµα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός της
διετίας αυξοµειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόµενη
υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηµατοδότησης από τον Δήµο
Σαµοθράκης.
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και νέα απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) µήνες
από τη σχετική προηγούµενη απόφασή του.
Σε κάθε περίπτωση τροποποιείται ανάλογα και η παρούσα σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 15
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι συµβαλλόµενοι φορείς, για τον καλύτερο συντονισµό των ενεργειών που
απαιτούνται για την άρτια υλοποίηση της παρούσας Σύµβασης για τη διοίκηση
εφαρµογής του Προγράµµατος και για τον έλεγχο της ποιότητας των

παρεχόµενων υπηρεσιών, µπορούν να συγκροτήσουν και άλλες κοινές επιτροπές
από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων φορέων, µε αντίστοιχες αποφάσεις των
συλλογικών τους οργάνων.
2. Καµία τροποποίηση, προσθήκη ή παράταση της σύµβασης δεν αναγνωρίζεται
χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους.
3. Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιονδήποτε
συµβαλλόµενο ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τη σύµβαση ή η
καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπονται από οποιονδήποτε
συµβαλλόµενο, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση των συµβαλλοµένων από
δικαίωµα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους η αναγνώριση δικαιωµάτων σε
συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη σύµβαση.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι και προς
απόδειξη αυτών συντάχθηκε η σύµβαση αυτή, η οποία αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, δύο (2) για κάθε συµβαλλόµενο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Δήµο Σαµοθράκης

Για τη Δηµοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Σαµοθράκης

Ο Δήµαρχος
Χάνος Γεώργιος

Ο Πρόεδρος
Κεχαγιόγλου Στυλιανός

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση καταβολής επιδόµατος στους υπάλληλους του Δήµου για
χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών εκ των
εσόδων από τα παράβολα που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010»
Αριθµ. Απόφαση: 116
Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση του επιδόµατος στους κατωτέρω υπαλλήλους, οι οποίοι
απασχολήθηκαν κατά το έτος 2010 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών, το
ύψος αυτού ανά µήνα γα κάθε δικαιούχο υπάλληλο καθώς και το σύνολο του προς
καταβολή ποσού για το συγκεκριµένο έτος, όπως απεικονίζονται στον κατωτέρω
πίνακα:
Α/Α Ονοµατεπώνυµο Κλάδος Μήνες
απασχόλησης
κατά το έτος
2009
1
Παπανικολάου
ΠΕ
12
Μυρσίνη

Δικαιούµενο Δικαιούµενο ποσό
ποσό ανά
που εγκρίνεται για
µήνα σε €
το έτος 2010
70,00

840,00

2
Μάτσιος Ηλίας
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕ

0

56,00

840,00

.
ΘΕΜΑ: 4ο « Έγκριση µνηµονίου συνεργασίας µε το Κέντρο Μέριµνας και
Παιδιού (ΚΜΟΠ) δικαιούχο του προγράµµατος ¨Δηµιουργία θέσεων εργασίας σε
τοπικό επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης για υλοποίηση
προγραµµάτων κοινωφελών υπηρεσιών¨»
Αριθµ. Απόφαση: 117
Αποφασίζει Οµόφωνα
• Εγκρίνει την σύναψη µνηµονίου συνεργασίας µε το Κέντρο Μέριµνας και
Παιδιού (ΚΜΟΠ), δικαιούχο του προγράµµατος ¨Δηµιουργία θέσεων
εργασίας σε τοπικό επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
για υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελών υπηρεσιών¨
• Εγκρίνει τους όρους του µνηµονίου ως εξής:
ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Του/της
Επωνυµία:
και
του/ της
Επωνυµία:

για τη Δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης.
Στ.. ………………………… σήµερα …………./2011 οι κάτωθι συµβαλλόµενοι που
εκπροσωπούνται νόµιµα:
A. ΦΟΡΕΑΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ FAX:
E-MAIL:
ΑΦΜ
ΔΟΥ

εφεξής Δικαιούχος,
και ο/η,

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ

Γ.

ΦΟΡΕΑΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ FAX:
E-MAIL:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ

ΑΦΜ
ΔΟΥ

εφεξής Συµπράττων φορέας,
συνυπογράφουν το παρόν Μνηµόνιο/Συµφωνία Συνεργασίας το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της αίτησης που υποβάλει προς χρηµατοδότηση ο Δικαιούχος.
Έχοντας υπόψη:
1) Την µε αριθµ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΥΑ «Σύστηµα
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρµογής
της πράξης: Δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για
την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013»
2) Την Ανοιχτή πρόσκληση µε Κωδικο 28, αριθµ.πρωτ. 1.5563/οικ.6.994/27-4-2011
(ΑΔΑ: 4ΑΓΜΛ-8) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναµικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη « Δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» που συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
3) Την αποδοχή των από σηµείο 1) και 2) ανωτέρω, κανονιστικών πράξεων.
Άρθρο 1ο
Προοίµιο
Η πράξη «Δηµιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις
κοινωφελούς χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) τα οποία µε τις
δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα 1β του άρθρου 3 του Κανονισµού
(ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου
2006.
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η αµοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των µερών για
την υλοποίηση προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα µε τίτλο :

«…………………………………………………………………………………………
……………………………………………..»
Στόχος και αναµενόµενα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι

Άρθρο 3ο
Αντικείµενο του προγράµµατος
Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω)
•ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Φυσικό περιβάλλον £
Αστικό περιβάλλον £
Κοινωνικός τοµέας £
Υγειονοµικές υπηρεσίες £
Εκπαίδευση
£
Πολιτισµός
£
Στήριξη της εργασίας
£
Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε):
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………
•ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείµενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά /
λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά του):

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Α/Α
1.

ΔΗΜΟΣ/ΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ

2.
3.
4.
• Αριθµός ωφελουµένων ανά ειδικότητα που θα προσληφθούν αποκλειστικά για
την υλοποίηση του προγράµµατος
• Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

…/…./20…
…/…./20…

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

•

Αναλυτική χρονική κατανοµή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωποµήνες ανά
ειδικότητα και ενέργεια έως 5 µήνες σε χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΗΝΑΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ)
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΣΥΝΟΛΟ

1.

ΣΥΝΟΛΟ
2.

ΣΥΝΟΛΟ
• Περιγραφή των όρων εργασίας
Ωράριο, αποδοχές κ.ά.

Β. Προϋπολογισµός µε ανάλυση σε άµεσες και έµµεσες δαπάνες
Π/Υ
ΠΟΣΟ
ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Γ. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας επιλογής ωφελουµένων που περιλαµβάνει
τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι δυνητικά ωφελούµενοι, τη
βαθµολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις µε τη
χρήση µηχανογραφικού λογισµικού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Βαθµολόγηση, κατάταξη, τοποθέτηση υποψηφίων σε αντίστοιχες
θέσεις µε χρήση µηχανογραφικού λογισµικού

Δ. Αναλυτική περιγραφή δράσεων δηµοσιότητας τόσο του Δικαιούχου όσο και του
Συµπράττοντος Φορέα, για την εύρεση δυνητικών ωφελουµένων και για το
περιεχόµενο του προγράµµατος.
Ενέργειες Δηµοσιότητας Δικαιούχου και Συµπράττοντα

Άρθρο 4ο
Πλαίσιο συνεργασίας
Αρµοδιότητες και Υποχρεώσεις συµβαλλοµένων µερών
α) Ο Δικαιούχος αναλαµβάνει:
• Τη διαδικασία επιλογής ……………. ατόµων, σύµφωνα µε όσα
περιγράφονται στην παρ. Γ του άρθρου 3 του παρόντος, στο άρθρο 4 της
ΚΥΑ 1.5131/οικ.3.949/14.4.2011 (ΦΕΚ 613/Β) και τις παρ. 1.6 έως 1.8 της
οικείας Πρόσκλησης
• Τη δηµοσιότητα…………….
• Την καταβολή των µισθών στους εργαζόµενους/ωφελουµένους
• Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εργατική
νοµοθεσία.
•

Ο Δικαιούχος έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την τήρηση των
διατάξεων των νόµων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας
Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των
Εργαζοµένων» π.δ. 16/96 (ΦΕΚ 10/Α/18-1-1996) «Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας …» και Ν.
3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση νόµων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων».

• Την παρακολούθηση της εργασιακής κατάστασης των ωφελουµένων 6 µήνες
µετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου της πράξης, σύµφωνα µε

τους δείκτες παρακολούθησης του Άξονα 7 του εγκεκριµένου Ε.Π « Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναµικού 2007-2013»
• Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ρόλο του ως
δικαιούχος βάσει του σχετικού θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου
• ………………………..
β) Ο Συµπράττων Φορέας αναλαµβάνει:
• Την έκδοση κάθε απαιτούµενης ………………………. (άδειες, απόφαση κλπ)
για την υλοποίηση του προγράµµατος
• Την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης (εκτός της µισθολογικής και
ασφαλιστικής ) που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράµµατος,
και συγκεκριµένα:
• Συνεισφορά του συµπράττοντα
Αναφέρετε λεπτοµερώς η συνεισφορά του συµπράττοντα φορέα σε υλικά,
εξοπλισµό κ.λπ.:

• να πιστοποιούν προς το Δικαιούχο την ολοκλήρωση του φυσικού
αντικειµένου του έργου, όπως περιγράφεται στην παρ. Α του άρθρου 3 του
παρόντος. Κάθε µήνα θα εκδίδει βεβαίωση για την υλοποίηση του φυσικού
αντικειµένου το συγκεκριµένο µήνα.
• ………………….
γ) Τα συµβαλλόµενα µέρη από κοινού αναλαµβάνουν:
• Να συνεργάζονται σε επίπεδο δηµοσιότητας και προβολής µε στόχο την
καλύτερη δυνατή ενηµέρωση των πολιτών για το περιεχόµενο και την
εµβέλεια της προαναφερόµενης δράσης.
• …………………………………..
δ) Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να τηρούν πλήρως όσα προβλέπονται στην
υπ’ αριθµ. ΚΥΑ 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613/Β/15-4-2011), στην ανοιχτή
πρόσκληση µε Κωδικό 28, αριθµ.πρωτ. 1.5563/οικ.6.994/27-4-2011 (ΑΔΑ:
4ΑΓΜΛ-8) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναµικού» και στο παρόν.
Άρθρο 5ο
Διάρκεια –Τροποποίηση
1. Το παρόν δεσµεύει τα συµβαλλόµενα µέρη µε την υπογραφή του από τους
νοµίµους εκπροσώπους των µερών και τίθεται σε ισχύ µε την ένταξη της πράξης
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται µέχρι την
ολοκλήρωση της πράξης.

2. Το παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας δύναται να τροποποιηθεί µόνο µε νεώτερη
έγγραφη και ρητή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και κατόπιν σχετικής
έγκρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ.
Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε ο κάθε συµβαλλόµενος από
ένα και ένα συνοδεύει την αίτηση.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
• Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο για την υπογραφή του µνηµονίου
συνεργασίας.
ΘΕΜΑ: 5ο « Έγκριση και καθορισµός αµοιβής Προέδρου της Κοινωφελούς
Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 118
Αποφασίζει Οµόφωνα
Καθορίζει το ύψος της αποζηµίωσης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου της
Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης σε δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσια
ογδόντα ένα ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτών (17.481,72 €) ετησίως.
ΘΕΜΑ: 6ο «Ορισµός υπευθύνου λειτουργίας του δηµοτικού κάµπινγκ»
Αριθµ. Απόφαση: 119
Αποφασίζει Οµόφωνα
Ορίζει υπεύθυνο λειτουργίας τον Δηµοτικό Σύµβουλο κ. Γλήνια Πέτρο, ο οποίος θα
επικουρεί τον Δήµαρχο στα θέµατα λειτουργίας των δηµοτικών κάµπινγκ εκτός των
αρµοδιοτήτων που ρητά ορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006
και θα ενεργεί σύµφωνα µε τις εντολές και τις υποδείξεις του Δηµάρχου.
ΘΕΜΑ: 7ο «Περί αιτήσεως παραίτησης του Γερονικολάκη Ανέστη από
µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής και αντικατάστασή του»
Αριθµ. Απόφαση: 120
Αποφασίζει Οµόφωνα
• Δέχεται την παραίτηση του κ. Γερονικολάκη Ανέστη από τακτικό µέλος
της Οικονοµικής Επιτροπής
• Το παραιτηθέν τακτικό µέλος αντικαθίσταται από το αναπληρωµατικό
µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής από την πλειοψηφία κ. Γαλατούµο
Νικόλαο.
ΘΕΜΑ: 8ο «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την ΔΙΑΜΑΘ για
την υλοποίηση του έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση και εφαρµογή µεθοδολογίας
στα πλαίσια διαχειριστικού σχεδίου του έργου ¨Ολοκληρωµένο σύστηµα
διαχείρισης απορριµµάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ.¨ -

υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριµµάτων Δήµου Σαµοθράκης
σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία »
Αριθµ. Απόφαση: 121
Αποφασίζει Οµόφωνα
Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των παρακάτω φορέων:
1. Διαχείριση Απορριµµάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Ανώνυµη
Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)
2. Δήµο Κοµοτηνής
2. Δήµο Σαµοθράκης
Β) Εγκρίνει τους όρους όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης
που επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
Γ) Ορίζει εκπρόσωπους του Δήµου Σαµοθράκης στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης στης Προγραµµατικής Σύµβασης, τον Αντιδήµαρχο κ. Γαλατούµο
Νικόλαο µε αναπληρωτή τον Δηµοτικό Σύµβουλο Γλήνια Πέτρο.
Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο για την υπογραφή της
προγραµµατικής σύµβασης.
Ε) Το κόστος για την λειτουργία του κινητού εξοπλισµού :
1) Κόστος Ναύλων – ποσού 22.500,00 €
2) Κόστος Καυσίµων – ποσού 7.500,00 €
3) Κόστος Οδηγού – ποσού 7.500,00 €
4) Συντήρηση/πλύσιµο- ποσού 1.250,00 €
5) Απρόβλεπτα έξοδα – ποσού 5.000,00 €
θα καλυφθούν από αντίστοιχους Κ.Α. στην υπηρεσία 20 Υπηρεσίες Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού του προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011και όπου θα
υπάρξει ανεπάρκεια πιστώσεων θα τακτοποιηθεί µε αναµόρφωση του
προϋπολογισµού καθώς η υλοποίηση της εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης είναι
µονόδροµος για την διαχείρισης απορριµµάτων Δήµου Σαµοθράκης σύµφωνα µε την
περιβαλλοντική νοµοθεσία
ΣΤ) Τα κόστη:
1) του Χ..Υ.ΤΑ. Κοµοτηνής για την τελική διάθεση των Α.Σ.Α. ποσού 7.128,00 €
2) για τη χρήση του κινητού εξοπλισµού και την υπερωριακή απασχόληση του
προσωπικού της ΔΙ.Α.Α.ΜΑΘ. Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του φυσικού
αντικειµένου ποσού 9.036,00 €
3) Το κόστος για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του ΧΥΤΑ
Κοµοτηνής, καθώς και το κόστος για την µεταφροντίδα του χώρου ποσού
12.000,00 €
Θα καλυφθούν από τον Κ.Α. Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για την
υλοποίηση του έργου ¨Λειτουργική αναβάθµιση και εφαρµογή µεθοδολογίας στα
πλαίσια διαχειριστικού σχεδίου του έργου ¨Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης
απορριµµάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ.¨ - υποστηρικτικές ενέργειες
διαχείρισης απορριµµάτων Δήµου Σαµοθράκης σύµφωνα µε την περιβαλλοντική
νοµοθεσία ποσού 28.164,00 € ο οποίος δεν έχει προβλεφθεί αλλά θα δηµιουργηθεί
µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 καθώς η υλοποίηση της εν

λόγω προγραµµατικής σύµβασης είναι µονόδροµος για την διαχείρισης
απορριµµάτων Δήµου Σαµοθράκης σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
ΘΕΜΑ: 9ο «Περί διαχείρισης απορριµµάτων νήσου Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 122
Αποφασίζει Οµόφωνα
Την αναβολή συζήτησης του θέµατος ¨ Περί διαχείρισης απορριµµάτων νήσου
Σαµοθράκης¨ σε επόµενη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
ΘΕΜΑ: 10ο «Περί ακύρωσης της αρίθµ. 63/2011 απόφασης του Δηµοτικού
Συµβουλίου ¨Περί έγκρισης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την Δ/νση
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Περιβάλλοντος και Υποδοµών – Δ/νση Τεχνικών
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την υλοποίηση του έργου
¨Κατασκευή λιµνοδεξαµενών Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης¨»
Αριθµ. Απόφαση: 123
Αποφασίζει
Με πλειοψηφία την ακύρωση της αρίθµ. 63/2011 απόφασης του Δηµοτικού
Συµβουλίου ¨Περί έγκρισης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε την Δ/νση
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Περιβάλλοντος και Υποδοµών – Δ/νση Τεχνικών
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την υλοποίηση του έργου ¨Κατασκευή
λιµνοδεξαµενών Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης¨.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η Δηµοτική Σύµβουλος κα. (Μόραλη)
Αντωνάκη Χρυσάνθη λόγω έλλειψης ενηµέρωσης µε σχετική γραπτή εισήγηση του εν
λόγω θέµατος.
ΘΕΜΑ: 11ο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση επικαιροποίησης υδραυλικής µελέτης µε
τίτλο ¨Κατασκευή λιµνοδεξαµενής Ξηροποτάµου Νήσου Σαµοθράκης¨»
Αριθµ. Απόφαση: 124
Αποφασίζει
Με πλειοψηφία την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της επικαιροποίησης της
υδραυλικής µελέτης µε τίτλο ¨Κατασκευή λιµνοδεξαµενής Ξηροποτάµου Νήσου
Σαµοθράκης¨ η οποία συντάχθηκε από τους Γ. Καραβοκύρη και Συνεργάτες,
Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και θεωρήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας το έτος 1997,
στον πτυχιούχο µελετητή Μουζακίδη Παναγιώτη ειδικότητα: Αγροτικός Τοπογράφος
Μηχανικός, κάτοχο µελετητικού πτυχίου τάξης Α΄
κατηγορίας 13
αριθµός
µελετητικού πτυχίου 7846.
Η εκπόνηση της παραπάνω µελέτης θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
συντάχτηκαν από την Πολιτικό Μηχανικό του Δήµου Παυλίδου Πασχαλίτσα και
θεωρήθηκαν από τον Προϊστάµενο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήµου Αλεξανδρούπολης –
Τµήµα Τεχνικό κ. Νέστορα Νικόλαο και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας απόφασης.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εκπόνηση της µελέτης δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ποσό της αµοιβής του 30% για την Α΄ τάξη πτυχίου χωρίς το ΦΠ.Α. και η

προθεσµία για την παράδοση της µελέτης ορίζεται σε σαράντα (40) ηµέρες από την
υπογραφή της σύµβασης.
Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 6.787,39 € από τον Κ.Α.70/7413.03
Εκπόνηση µελετών (ΣΑΤΑ) του οικ. προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης για το
έτος 2011 για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης και θα προέλθει από πόρους
ΣΑΤΑ.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησαν τρεις (3) δηµοτικοί σύµβουλοι, η κα. ΜόραληΑντωνάκη Χρυσάνθη, ο κ. Σταφυλάς Ιωάννης και ο κ. Σαράντος Κωνσταντίνος, οι
οποίοι ψήφισαν λευκό, λόγω έλλειψης σχετικής ενηµέρωσης µε γραπτή εισήγηση για
το εν λόγω θέµα.
ΘΕΜΑ: 12ο «Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2011»
Αριθµ. Απόφαση: 125

Αποφασίζει Οµόφωνα
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για πρώτη φορά (1η )
φορά εντός του έτους ως εξής:
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. του
σκέλους των εσόδων,
όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:
112.267,26 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
- 195.281,66 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
+ 128.291,15 €
ΣΥΝΟΛΟ:
45.276,75 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
Από 5.413,13 €
γίνεται σε 50.689,88 €
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 48.608,07 €
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από 1.834.593,92 € + 0,00
σε
1.834.593,92 €
ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.042.162,79 € + 68.598,67 € σε
1.110.761,46 €
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 136.536,32 €
σε
136.536,32 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ:
Από 180.686,71
σε
180.686,71 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ:
Από 12.000,00 € σε
12.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: Από 510.796,34 €
σε
359.183,27 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
3.633.761,68 €
ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 3.711.362,95 € - 128.291,15 € + 48.608,07 € =3.631.679,87
€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 5.413,13 €
σε
2.081,81
€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:
3.633.761,68
€
ΘΕΜΑ: 13ο «Έγκριση λήψης δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων για εξόφληση ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών»
Αριθµ. Απόφαση: 126
Αποφασίζει Οµόφωνα
Τη λήψη δανείου συνολικού ποσού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων
επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και µηδέν ενός λεπτού (225.752,01 €) από το
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων η µη
οφειλών, όπως εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα και βεβαιώνει ότι όλες οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες αναλυτικές
καταστάσεις απορρέουν από υποχρεώσεις που εξακολουθούν να οφείλονται
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ Ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
1. ΓΙΑ ΕΡΓΑ …………………………………………………………..137.691,46 €
2.ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ………………………………………………….88.060,55 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ………….………………………………………...225.752,01 €
1. ΕΡΓΑ
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
1ΘΡΑΚΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Μετεγκατάσταση
δηµοτικού σφαγείου για
περιβαλλοντικούς λόγους
2Ευφραίµογλου Απόστολος
Αµοιβή συµβολαιογράφου
3Σιδηροπούλου Ζωή
Αµοιβή δικηγόρου
4Infosrmatica A.E.
Επισκευή Η/Υ
5Μαλλιαρίδης Γεώργιος & ΣΙΑ Συντήρηση ελαστικών
Ο.Ε.
6Μπατζικώστας Γεώργιος
Επισκευή- Συντήρηση
µεταφορικών µέσων
7Μπατζικώστας Γεώργιος
Επισκευή - Συντήρηση
µεταφορικών µέσων
8ΘΡΑΚΙΚΗ
Τσιµεντοστρώσεις ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ασφαλτοστρώσεις
οικισµών
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
110.721,78

998,40
2.022,19
139,20
178,50
9.040,00
6.045,50
8.545,89

137.691,46

Η Προϊσταµένη Τµήµατος Διοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών
Παπανικολάου Μυρσίνη
2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
1Γερονικολάκης & ΣΙΑ ΟΕ
2Δελούδη Γεωργία

3Δελούδη Γεωργία
4Δελούδη Γεωργία
5Δηµητριάδης Γ.& ΣΙΑ ΟΕ
6Ηλεκτρεµπορική
7Ηλεκτρεµπορική
8Ηλεκτρεµπορική
9Ηλεκτρεµπορική
10Ηλεκτρεµπορική
11Informatica
12Informatica
13Μπατζικώστας Γεώργιος
14Μπατζικώστας Γεώργιος
15Μπατζικώστας Γεώργιος
16Μπατζικώστας Γεώργιος
17Μπατζικώστας Γεώργιος
18Μπατζικώστας Γεώργιος
19Μπατζικώστας Γεώργιος
20Μπατζικώστας Γεώργιος
21Μπατζικώστας Γεώργιος
22Μπατζικώστας Γεώργιος
23Σαλαµανής Φωτεινός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Προµήθεια οικοδοµικών
υλικών
Υλικά επισκευής
γεωτρήσεων και
αντλιοστασίων
Λοιπές προµήθειες
(κοιλοδοκοί)
Προµήθεια οικοδοµικών
υλικών
Προµήθεια γραφικής ύλης
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού
Προµήθεια γραφικής ύλης
Προµήθεια υλικών
µηχανογράφησης
Προµήθεια φωτιστικών
σωµάτων
Προµήθεια φωτιστικών
σωµάτων
Προµήθεια φωτιστικών
σωµάτων
Προµήθεια ανταλλακτικών
Προµήθεια ελαστικών
Προµήθεια ανταλλακτικών
Προµήθεια ανταλλακτικών
Προµήθεια ανταλλακτικών
Προµήθεια ανταλλακτικών
Προµήθεια καυσίµων
Προµήθεια ειδών
καθαριότητας

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
198,94
1.307,97

3.724,48
577,13
110,55
135,08
41,78
7,34
75,01
33,51
346,84
292,32
2.373,00
3.661,20
4.113,20
14.622,20
15.000,00
10.034,40
4.162,92
13.610,85
9.458,10
57,90
3.396,64

24Σταµπουλίδης Παναγιώτης

Λοιπές προµήθειες
(µεταλλικές επιγραφές)
25Χαλκίας & Υιός ΟΕ
Προµήθειες λοιπών
οικοδοµικών υλικών
26Τραχανής Σεραφείµ
Λοιπές προµήθειες
(φωτογραφίες)
27Παπαδήµος Απόστολος & ΣΙΑ Προµήθεια ηλεκτρολογικού
Ο.Ε.
υλικού
28Παπαδήµος Απόστολος & ΣΙΑ Προµήθεια οικοδοµικών
Ο.Ε.
υλικών
29Παπαδήµος Απόστολος & ΣΙΑ Προµήθεια οικοδοµικών
Ο.Ε.
υλικών
ΣΥΝΟΛΟ
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Διοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών

214,60
172,89
92,80
113,25
76,15
49,50
88.060,55

Παπανικολάου Μυρσίνη

• Η διάρκεια του δανείου θα είναι µέχρι 10 έτη, µε επιτόκιο χορήγησης 5,90%,
η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση θα είναι στο ποσό των τριάντα χιλιάδων
πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (30.526,18 € ) και η
εξόφλησή του θα γίνει από τα τακτικά έσοδα του Δήµου Σαµοθράκης.
• Από την δηµοτική σύµβουλο κα. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
διατυπώθηκαν επιφυλάξεις α) ως προς την ελλιπή ενηµέρωση του θέµατος
και β) τέθηκε ο όρος, οι ίδιοι πόροι που θα απελευθερωθούν από τους
κωδικούς εξόδων του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. έτος 2011 για τις
προαναφερόµενες οφειλές να διατεθούν για την προγραµµατική σύµβαση που
θα συνάψει ο Δήµος Σαµοθράκης µε την ΔΙΑΜΑΘ για υποστηρικτικές
ενέργειες διαχείρισης απορριµµάτων Δήµου Σαµοθράκης σύµφωνα µε την
υφιστάµενη νοµοθεσία και σε αναπτυξιακά έργα και δράσεις.
• Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Βίτσας Αθανάσιος συµφώνησε ως προς το β
σκέλος των παρατηρήσεων της κα. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθης.
ΘΕΜΑ: 14ο «Ορισµός µελών επιτροπής εκτίµησης αξίας κατασχεµένων
προϊόντων»
Αριθµ. Απόφαση: 127
Αποφασίζει Οµόφωνα
Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήµου για την συγκρότηση Επιτροπής Εκτίµησης
Αξίας Κατασχεµένων Προϊόντων την υπάλληλο του Δήµου Σαµοθράκης κα.
Παπανικολάου Μυρσίνη κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Α΄ βαθµού.
.
ΘΕΜΑ: 15ο «Περί ακύρωσης της αρίθµ. 44/2011 απόφασης του Δηµοτικού
Συµβουλίου ¨Περί έγκρισης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου
Σαµοθράκης και της Δ/νσης Δηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ανατολικής

Μακεδονίας – Θράκης µε σκοπό την υλοποίηση του έργου ¨Αποκατάσταση
Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Τούρλι¨»
Αριθµ. Απόφαση: 128
Αποφασίζει Οµόφωνα
Την ακύρωση της αρίθµ. 44/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί
έγκρισης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και της Δ/νσης
Δηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης µε σκοπό την
υλοποίηση του έργου ¨Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Τούρλι¨

ΘΕΜΑ: 16ο «Περί τροποποίησης της αρίθµ. 45/2011 απόφασης του Δηµοτικού
Συµβουλίου ¨Περί έγκρισης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου
Σαµοθράκης και της Δ/νσης Δηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης µε σκοπό την υλοποίηση του έργου ¨Αποκατάσταση
Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Βαράδες Δήµου Σαµοθράκης¨»
Αριθµ. Απόφαση: 129
Αποφασίζει Οµόφωνα
Την τροποποίηση της αρίθµ. 45/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί
έγκρισης της προγραµµατικής σύµβασης µε την Δ/νση Δηµοσίων Έργων
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης µε σκοπό την υλοποίηση του έργου
¨Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Βαράδες Δήµου Σαµοθράκης¨ ως προς το
αποφασιστικό µέρος στο οποίο προστίθενται τα εξής:
ΣΤ) Εγκρίνει την µελέτη του έργου ¨Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α στη Θέση Βαράδες
Δήµου Σαµοθράκης¨ η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου
Σαµοθράκης, προϋπολογισµού 100.000,00 € και την ένταξή της στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Άξονας 04, µέτρο 04.06 Έργα
αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α..
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθµ. 45/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ως έχει.
ΘΕΜΑ: 17ο «Περί έγκρισης πρόσκλησης και δαπανών µετακίνησης και
διανυχτέρευσης, τριών (3) εισηγητών για τις ανάγκες της διαπεριφερειακής
επίσκεψης ανταλλαγής µε τίτλο ¨Οι ανάγκες των µικρών νησιών¨ στα πλαίσια
υλοποίησης του έργου ¨Assessing sustainadility and strengthening operational
policy – SYSTAIN- πρόγραµµα INTERREG IVC¨»
Αριθµ. Απόφαση: 130
Αποφασίζει Οµόφωνα
• Η πρόσκληση τριών (3) εισηγητών και τις δαπάνες µετακίνησης και
διανυχτέρευσης αυτών για τις ανάγκες της Διαπεριφερειακής Συνάντησης
Ανταλλαγής, µε τίτλο “Οι Ανάγκες των µικρών Νησιών” στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου ¨Assessing sustainability and strengthening
operational policy- SUSTAIN (Εκτιµώντας την Αειφορικότητα και Ενισχύοντας την

Επιχειρησιακή Πολιτική)¨ - πρόγραµµα INTERREG IVC, που θα πραγµατοποιηθεί
στην Σαµοθράκη το διάστηµα 23-27 Μαΐου ως εξής:
1) Ξενίδη Λάζαρο – Περιβαλλοντολόγο MSc, τίτλος παρουσίασης «¨UNESCO –
Αποθέµατα ¨Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (ΜΑΒ)¨ στη Σαµοθράκη»
Μέσον µετακίνησης: Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη & επιστροφή µε Ι.Χ.
αυτοκίνητο, Αλεξανδρούπολη- Σαµοθράκη & επιστροφή µε πλοίο.
Διανυχτέρευσεις: δύο (2)
Ηµεροµηνία άφιξης : 23/5/2011 Ηµεροµηνία αναχώρησης: 25/5/2011
2) Κοµνηνό Κώστα – Ενεργειακό Σύµβουλο – Μηχανολόγος Μηχανικός MS, ως
εκπρόσωπο του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου σύµβουλου του δικτύου
ΔΑΦΝΗ, τίτλος παρουσίασης «Αειφόρο Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης:
Ενεργώντας τοπικά ενάντια στην Κλιµατική Απειλή»
Μέσον µετακίνησης: Αθήνα – Αλεξανδρούπολη & επιστροφή µε αεροπλάνο,
Αλεξανδρούπολη- Σαµοθράκη & επιστροφή µε πλοίο.
Διανυχτέρευσεις: δύο (2)
Ηµεροµηνία άφιξης : 23/5/2011 Ηµεροµηνία αναχώρησης: 25/5/2011
3) Κουτράκη Εµµανουήλ ως εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας,
µε τίτλο παρουσίασης «Εφαρµόζοντας την Ολοκληρωµένη Διαχείριση των
Παράκτιων Ζωνών: Το παράδειγµα της λιµνοθάλασσας του Αγίου Ανδρέα
Σαµοθράκης»
Μέσον µετακίνησης: Καβάλα – Αλεξανδρούπολη & επιστροφή µε Ι.Χ. αυτοκίνητο,
Αλεξανδρούπολη- Σαµοθράκη & επιστροφή µε πλοίο.
Διανυχτέρευσεις: δύο (2)
Ηµεροµηνία άφιξης : 23/5/2011 Ηµεροµηνία αναχώρησης: 25/5/2011
• Η προκαλούµενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης για το έτος 2011 και υπάρχει
σχετική πίστωση στον Κ.Α. 70/6422.01

ΘΕΜΑ: 18ο «Περί έγκρισης φιλοξενίας στην Σαµοθράκη, αντιπροσωπείας της
Ελληνογερµανικής Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Οµοσπονδιακής Κάτω
Βουλής»
Αριθµ. Απόφαση: 131
Αποφασίζει Οµόφωνα
• Εγκρίνει την φιλοξενία των µελών της αντιπροσωπείας της
Ελληνογερµανικής Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Οµοσπονδίας της Κάτω
Βουλής η οποία θα περιλαµβάνει τιµητικό γεύµα και µουσικοχορευτική
εκδήλωση µε παραδοσιακή µουσική από το χορευτικό συγκρότηµα
Σαµοθράκης προς τιµή τους και θα πραγµατοποιηθεί στις 28/5/2011.
• Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων τριακοσίων (1.300,00 €) ευρώ
από τον Κ.Α. 00/6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα

φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών του προϋπολογισµού
του Δήµου για το οικ. έτος 2011.
ΘΕΜΑ: 19ο «Περί έγκρισης κατανοµής πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Β΄
δόσης 2011 των σχολικών µονάδων του Δήµου Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 132

Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών µονάδων του Δήµου Σαµοθράκης
Β΄ δόσης έτους 2011 ως ακολούθως:
1.Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Καµαριώτισσας…………...3.742,22 €
2. Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Καµαριώτισσας……….……………...1.300,00 €
3. Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Χώρας…………………............0,00 €
4. Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Χώρας……………………………….…800,00 €
5. Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Λακκώµατος……….……...1.300,00 €
6. Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Λακκώµατος………………….………...800,00 €
7. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – Λυκείου Σαµοθράκης…..…4.971,96 €
Σύνολο………………………………………………………….............12.914,18 €
Ψηφίζει πίστωση ποσού δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και
δεκαοκτώ λεπτών (12.914,18 €) στον Κ.Α.00/6711 Απόδοση σε Σχολικές επιτροπές,
του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2011 και τα χρηµατικά ένταλµατα θα εκδοθούν
στο όνοµα του ταµία των σχολικών επιτροπών.
ΘΕΜΑ: 20ο «Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σούπερ
Μάρκετ στον Μαυροµάτη Δηµήτριο»
Αριθµ. Απόφαση: 133
Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
Σούπερ Μάρκετ στη Χώρα Σαµοθράκης στον Μαυροµάτη Δηµήτριο.

ΘΕΜΑ: 21ο «Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚαφέΜπαρ στον Τερζάκη Δηµήτριο»
Αριθµ. Απόφαση: 134
Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
Καφέ- Μπαρ στη Χώρα Σαµοθράκης στον Τερζάκη Δηµήτριο.

ΘΕΜΑ: 22ο «Ορισµός µελών παραλαβής διαφόρων προµηθειών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
του Δήµου»
Αριθµ. Απόφαση: 135

ΘΕΜΑ: 23ο «Έγκριση µετακίνησης Δηµάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του
Δήµου»
Αριθµ. Απόφαση: 136
Αποφασίζει Οµόφωνα
• Εγκρίνει την µετακίνηση του Δηµάρχου κ. Χανού Γεώργιου στην
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήµου από 16/5/2011 έως
21/5/2011
1) Εγκρίνεται η µετακίνηση µε πλοίο από Σαµοθράκη – Αλεξανδρούπολη
και Αλεξανδρούπολη- Σαµοθράκη και οδικώς από ΑλεξανδρούποληΘεσσαλονίκη - Αθήνα και Αθήνα- Αλεξανδρούπολη
2) Εγκρίνονται πέντε (5) µέρες εκτός έδρας και η ηµέρα επιστροφής και
πέντε (5) διανυχτερεύσεις εκτός έδρας.
ο
ΘΕΜΑ: 24 «Περί αιτήσεως πολιτών»
Αριθµ. Απόφαση: 137
Αποφασίζει
Με πλειοψηφία την αναβολή συζήτησης των αιτήσεων πολιτών σε επόµενη
συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησαν οι παρακάτω δηµοτικοί σύµβουλοι οι οποίοι
πρότειναν την συζήτηση των αιτήσεων πολιτών στην παρούσα συνεδρίαση:
1) Γαλατούµος Νικόλαος
2) Κυλίµος Νικόλαος
3) Κεχαγιόγλου Στυλιανός
και η Δηµοτική Σύµβουλος κα. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη η οποία ψήφισε λευκό.
ΘΕΜΑ: 25ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης της πρότασης του
συλλόγου επαγγελµατιών για την στήριξη των προσπαθειών της επιτροπής για
την εκµίσθωση πλοίου»
Αριθµ. Απόφαση: 138
Αποφάσισε Οµόφωνα
Την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος «Πρόταση του συλλόγου
επαγγελµατιών για την στήριξη των προσπαθειών της επιτροπής για την εκµίσθωση
πλοίου»
ΘΕΜΑ: 26ο «Πρόταση του συλλόγου επαγγελµατιών για την στήριξη των
προσπαθειών της επιτροπής για την εκµίσθωση πλοίου»
Αριθµ. Απόφαση: 139
Αποφάσισε Οµόφωνα
Την στήριξη στην προσπάθεια της επιτροπής που ορίστηκε από το σύλλογο
επαγγελµατιών Σαµοθράκης µε σκοπό την διερεύνηση ενδιαφέροντος από τους
κατοίκους και την δυνατότητα εξεύρεσης οικονοµικών πόρων για εκµίσθωση του
επιβατηγού πλοίου Ίλιον µε σκοπό την ενίσχυση της συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της
Σαµοθράκης.

Αφού συντάχθηκαν και αναγνώστηκαν τα πρακτικά αυτά υπογράφονται όπως
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

