ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/8-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 8-7-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4470/4-7-2011 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: 195
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. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »
2. Ατζανός Παναγιώτης»
» 2. Λάζαρης Αλέξανδρος- » »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
νόµιµα)
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –» »
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
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) Περί εγγράφου του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζοµένων Ο.Τ.Α. σχετικά µε το
κλείσιµο καταστήµατος Ο.Τ.Ε. Σαµοθράκης»
2) Κατασκευή parking στους οικισµούς Λάκκωµα και Καµαριώτισσα στα πλαίσια
του προγράµµατος LEADER
3) Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας πολιτιστικού καφενείου στην
Κοινωφελή Δηµοτική Επιχείρηση Σαµοθράκης.
4) Περί ακύρωσης της αρίθµ. 175/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου και
έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δηµοτικού κτιρίου στην πλατεία Παπά

Γιώργη Μανωλάκη στον οικισµό Χώρα στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής ¨ΑΡΜΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΕΣΙΣ¨
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης,
Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων:
1) Περί εγγράφου του Πνελλήνιου Συλλόγου Εργαζοµένων Ο.Τ.Α. σχετικά µε το
κλείσιµο καταστήµατος Ο.Τ.Ε. Σαµοθράκης»
2) Κατασκευή parking στους οικισµούς Λάκκωµα και Καµαριώτισσα στα πλαίσια
του προγράµµατος LEADER
3) Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας πολιτιστικού καφενείου στην
Κοινωφελή Δηµοτική Επιχείρηση Σαµοθράκης.
4) Περί ακύρωσης της αρίθµ. 175/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου και
έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δηµοτικού κτιρίου στην πλατεία Παπά
Γιώργη Μανωλάκη στον οικισµό Χώρα στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής ¨ΑΡΜΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΕΣΙΣ¨
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/8-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 8-7-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4470/4-7-2011 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: 2ο «Περί εγγράφου του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζοµένων Ο.Τ.Ε.
σχετικά µε το κλείσιµο καταστήµατος Ο.Τ.Ε. Σαµοθράκης»
Αριθµ. Απόφαση: 196
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. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »
2. Ατζανός Παναγιώτης»
» 2. Λάζαρης Αλέξανδρος- » »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
νόµιµα)
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος »
»
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
Με το από 6/7/2011 έγγραφό του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Ο.Τ.Ε.
σχετικά µε το κλείσιµο καταστήµατος Ο.Τ.Ε. Σαµοθράκης απευθύνεται προς το

Δηµοτικό Συµβούλιο για να µας γνωστοποιήσει την πρόθεση της Διοίκησης του
Ο.Τ.Ε. για κλείσιµο του καταστήµατος της περιοχής µας.
Σύµφωνα µε το ως άνω έγγραφο, ο Ο.Τ.Ε. µέχρι σήµερα, χωρίς να επιβαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισµό ούτε µε ένα ευρώ, έχει κατορθώσει να προσφέρει
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και στο πιο αποµακρυσµένο σηµείο, προσφέροντας
ευρυζωνικότητα και καθολική υπηρεσία στο 97,5% της χώρας.
Η Διοίκηση του Ο.Τ.Ε. προχώρησε σε 150 καταργήσεις καταστηµάτων της µητρικής
τον Δεκέµβριο του 2008, αποξενώνοντας τις τοπικές κοινωνίες από το όνοµα του
Ο.Τ.Ε. και µειώνοντας την δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών.
Σήµερα ετοιµάζει νέο κύµα κλεισίµατος καταστηµάτων σε ολόκληρη τη χώρα (140
καταστήµατα) αδιαφορώντας για την παροχή υπηρεσιών στον Έλληνα καταναλωτή,
ιδίως σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές.
Η ενέργεια αυτή θα έχει ως συνέπεια την κακή εξυπηρέτηση των δηµοτών και θα
δηµιουργήσει προβλήµατα στους εργαζοµένους, µε µετακινήσεις σε περιοχές µακριά
από τον τόπο κατοικίας τους.
Ως Σωµατείο που εκπροσωπεί 5000 εργαζοµένους στον Εµπορικό και Διοικητικό
κλάδο, ζητάµε την παρέµβασή σας στην Διοίκηση του Ο.Τ.Ε., για να σταµατήσει το
παραπάνω εγχείρηµα που απαξιώνει το Δήµο Σαµοθράκης.
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη το
έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζοµένων Ο.Τ.Ε. σχετικά µε το κλείσιµο
καταστήµατος Ο.Τ.Ε. Σαµοθράκης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Αποφασίζει Οµόφωνα
Την έγγραφη διαµαρτυρία του Δήµου Σαµοθράκης για το κλείσιµο του καταστήµατος
Ο.Τ.Ε. Σαµοθράκης προς την Διοίκηση του Ο.Τ.Ε.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/8-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 8-7-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4470/4-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 3ο «Κατασκευή parking στους οικισµούς Λάκκωµα και Καµαριώτισσα
στα πλαίσια του προγράµµατος LEADER»
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. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »
2. Ατζανός Παναγιώτης»
» 2. Λάζαρης Αλέξανδρος- » »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
νόµιµα)
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος-»
»
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»

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.
Το λόγο πήρε η Δηµοτική Σύµβουλος κα. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη και
εισηγήθηκε ως εξής:
Από το Συνδυασµό ¨Αναγέννηση της Σαµοθράκης¨ θεωρούµε ως έργο
προτεραιότητας την κατασκευή parking στους οικισµούς Λάκκωµα και
Καµαριώτισσα, όπου για τον πρώτο οικισµό υπάρχει δηµοτικό ακίνητο στην πλατεία
και για το δεύτερο προτείνεται ο χώρος Μαλαµατίνα, επίσης πρότεινε τα εν λόγω
έργα που αποτελούν πραγµατική ανάγκη για τους προτεινόµενους οικισµούς να
ενταχθούν στα πλαίσια του πρoγράµµατος LEADER και κάλεσε τους συµβούλους
να αποφασίσουν σχετικά.
Στην συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση σχετικά µε τα έργα που εντάσσονται
στο LEADER και στο τέλος ο Δήµαρχος κ. Χάνος Γεώργιος πρότεινε στους
συµβούλους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα του Δήµου που θα
προταθούν για ένταξη στο LEADER και θα συζητηθούν σε επόµενη συνεδρίαση του
Δηµοτικού Συµβουλίου.
Για το θέµα αυτό δεν λήφθηκε απόφαση.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/8-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 8-7-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4470/4-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας πολιτιστικού
καφενείου στον Σύλλογο Φιλών Μουσικής ¨ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ¨»
Αρίθµ. Απόφαση: 197
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. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »
2. Ατζανός Παναγιώτης»
» 2. Λάζαρης Αλέξανδρος- » »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
νόµιµα)
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»

7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος -»
»
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
Με την από 7/7/2011 αίτησή του που πήρε αρίθµ. πρωτ.: 4579 ο Σύλλογος
Φιλών Μουσικής ¨ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ¨ ζητάει από τον Δήµο Σαµοθράκης την
χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας πολιτιστικού καφενείου στην Χώρα
Σαµοθράκης, και αφού έθεσε υπόψη των Συµβούλων τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία για την χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας καταστήµατος, κάλεσε τους συµβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα δικαιολογητικά της ενδιαφερόµενης,
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας πολιτιστικού καφενείου στο
Σύλλογο Φιλών Μουσικής ¨ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ¨
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/8-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 8-7-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4470/4-7-2011 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: 5ο «Περί διαχείρισης απορριµµάτων νήσου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 198
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. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »
2. Ατζανός Παναγιώτης»
» 2. Λάζαρης Αλέξανδρος- » »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
νόµιµα)
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος-»
»
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
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.
Το λόγο πήρε ο Δήµαρχος κ. Χάνος Γεώργιος και αναφέρθηκε στο θέµα της
διαχείρισης των απορριµµάτων νήσου Σαµοθράκης και ενηµέρωσε σχετικά για την
υπάρχουσα κατάσταση.
Επίσης αναφέρθηκε στο κόστος µεταφοράς των απορριµµάτων εκτός νήσου στα
πλαίσια προγραµµατικής σύµβασης του Δήµου µε την ΔΙΑΜΑΘ και το Δήµο
Κοµοτηνής έως την παράδοση του ΣΜΑ και την έναρξη υλοποίησης των
προβλεπόµενων στον Περιφερειακό Σχεδιασµό και κάλεσε τους συµβούλους να
καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά µε τον τρόπο επιλογής χώρου για
χωροθέτηση του προβλεπόµενου ΧΥΤΥ.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου εκφράστηκαν οι απόψεις των συµβούλων και
στην συνέχεια το Δηµοτικό Συµβούλιο,
Αποφάσισε Οµόφωνα
Ορίζει επιτροπή µε σκοπό την διερεύνηση και υπόδειξη χώρων για κατασκευή
ΧΥΤΥ και θεµάτων διαχείρισης απορριµµάτων τους εξής:
1. Χανό Γεώργιο Δήµαρχο ως Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Λάζαρη Αλέξανδρο Δηµοτικό Σύµβουλο από την µειοψηφία ως τακτικό µέλος
µε αναπληρωµατικό τον Δηµοτικό Σύµβουλο από την µειοψηφία κ. Ατζανό
Παναγιώτη
3. Σταφυλά Ιωάννη Δηµοτικό Σύµβουλο από την µειοψηφία ως τακτικό µέλος µε
αναπληρωµατική την Δηµοτική Σύµβουλο από την µειοψηφία κα. Γιαννέλου
Πολύµνια
4. Γιαραµάνη Χρήστο Δηµοτικό Σύµβουλο ως τακτικό µέλος µε
αναπληρωµατικό τον Δηµοτικό σύµβουλο κ. Γερονικολάκη Ανέστη

5. Γαλατούµο Νικόλαο Δηµοτικό Σύµβουλο ως τακτικό µέλος µε
αναπληρωµατικό τον Δηµοτικό Σύµβουλο κ. Βίτσα Αθανάσιο
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Τα Μέλη
Ο Γραµµατέας
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/8-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 8-7-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4470/4-7-2011 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: 6ο «Προβλήµατα τουριστικής περιόδου»
Αρίθµ. Απόφαση: 199
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. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »
2. Ατζανός Παναγιώτης»
» 2. Λάζαρης Αλέξανδρος- » »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
νόµιµα)
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –» »
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
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.
Το λόγο πήρε ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και είπε τα εξής:
Ενόψει της τουριστικής περιόδου σας καλώ να προβούµε σε προγραµµατισµό
ενεργειών για την διευθέτηση ζητηµάτων σχετικά µε τον τουρισµό και κάλεσε τους
συµβούλους να καταθέσουν τις απόψεις τους για τα παρακάτω:
α) Ρύθµιση κυκλοφορίας στους οικισµούς
β) Αστυνόµευση, Πυρόσβεση
γ) Ελεύθερη κατασκήνωση
δ) Συγκοινωνία
ε) Λειτουργία δηµοτικών κάµπινγκ
Ακολούθησε συζήτηση όπου εκφράστηκαν οι απόψεις και οι προτάσεις των
συµβούλων και στην συνέχεια το Δηµοτικό Συµβούλιο,
Αποφάσισε Οµόφωνα
1) Την συγκρότηση εθελοντικών οµάδων πυροπροστασίας ανά οικισµό
2) Την συνάντηση των εκπροσώπων των δηµοτικών παρατάξεων κ. Χανού
Γεώργιου, Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθης και Ατζανού Παναγιώτη στις
9/8/2011 και ώρα 12.00 µεσηµβρινή στο αστυνοµικό τµήµα για συζήτηση

θεµάτων ελεύθερης κατασκήνωσης και γενικότερα αστυνόµευσης ενόψει της
τουριστικής περιόδου
3) Την τήρηση των προβλεπόµενων για την ρύθµιση της κυκλοφορίας στον
οικισµό Καµαριώτισσας, και στην χερσαία ζώνη λιµένα Καµαριώτισσας και
την διαγράµµιση των απαγορευµένων χώρων πάρκινγκ
4) Την απαγόρευση παρκαρίσµατος οχηµάτων στο κεντρικό καλντερίµι της
Χώρας και στην περιοχή του Πύργου και την µονοδρόµηση του κεντρικού
δρόµου (καλντερίµι) από 9.00 µ.µ έως 3.00 πρωινή
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/8-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 8-7-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4470/4-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 7ο «Περί παραχώρησης στο ΥΠΠΟΤ του ακινήτου του παλαιού
Δηµοτικού Σχολείου Παλαιάπολης και ανέγερση νέων αποθηκών»
Αρίθµ. Απόφαση: 200
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. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »
2. Ατζανός Παναγιώτης»
» 2. Λάζαρης Αλέξανδρος- » »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
νόµιµα)
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος- »
»
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
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.
Το παλαιό Δηµοτικό Σχολείο Παλαιάπολης έχει παραχωρηθεί προς χρήση στο
ΥΠΠΟΤ από το έτος 1979, προκειµένου να στεγαστούν τα αρχαιολογικά ευρήµατα
της περιοχής.
Το Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού λαµβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω κτίριο
εµφανίζει ρωγµές και αντιµετωπίζει προβλήµατα ετοιµορροπίας, προτείνει µε το
αρίθµ. πρωτ.: 3640/17-6-2011 έγγραφό του, εφόσον κριθεί ως µη συµφέρουσα η λύση
της επισκευής, την κατεδάφιση του κτιρίου και τη δηµιουργία νέων σύγχρονων

αποθηκευτικών χώρων. Για το σκοπό αυτό ζητάει εκ νέου την παραχώρηση του εν
λόγω ακινήτου συνολικού εµβαδού 1.635,49 τ.µ. προς χρήση στο ΥΠΠΟΤ.
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη
το αρίθµ. πρωτ.: 3640/17-6-2011 έγγραφο του ΥΠΠΟΤ, τις διατάξεις του άρθρου 185
του Ν. 3463/2006 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου συνολικού εµβαδού 1.635,49 τ.µ. του
παλαιού Δηµοτικού Σχολείου Παλαιάπολης στο Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού
προκειµένου να προχωρήσουν οι εργασίες επισκευής εφόσον είναι δυνατές ή
κατεδάφισης και ανέγερσης νέων σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων των
αρχαιολογικών ευρηµάτων της περιοχής.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σκαρλατίδης Αθανάσιος

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/8-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 8-7-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4470/4-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 8ο «Ορισµός µελών για την ανασυγκρότηση της Α/θµιας και Β/θµιας
επιτροπής ελέγχου σταυλισµών & επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών
προϊόντων»
Αρίθµ. Απόφαση: 201
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. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »
2. Ατζανός Παναγιώτης»
» 2. Λάζαρης Αλέξανδρος- » »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
νόµιµα)
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος-»
»
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
Με το αρίθµ. πρωτ.: 629/8-2-2011 έγγραφό της η Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου, Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας, Τµήµα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου µας ζητάει τον ορισµό µελών για
την ανασυγκρότηση της Α/θµιας & Β/θµιας Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισµών &
Επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, εξαιτίας της εφαρµογής του Ν.
3852/2010 και σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη
το αρίθµ. πρωτ.: 629/8-2-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου, Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας, Τµήµα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης,
Αποφασίζει Οµόφωνα
Α. Ορίζει µέλη για την ανασυγκρότηση της Α/θµιας Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισµών
& Επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων τους εξής:
1. Τακτικό µέλος τον Δηµοτικό Σύµβουλο κ. Γαλατούµο Νικόλαο µε
αναπληρωµατικό µέλος τον Δηµοτικό Σύµβουλο κ. Γλήνια Πέτρο
Β. Ορίζει µέλη για την συγκρότηση της Β/θµιας Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισµών &
Επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων τους εξής:
1. Τακτικό µέλος τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο µε αναπληρωµατικό µέλος τον
Δηµοτικό Σύµβουλο της µειοψηφίας κ. Σαράντο Κωνσταντίνο.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/8-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 8-7-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4470/4-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 9ο «Περί έγκρισης εισήγησης πρακτικού εκτίµησης προσφορών
πιστωτικών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και οργανισµών για σύναψη
δανειακής σύµβαση µε το Δήµο Σαµοθράκης για εξόφληση ληξιπρόθεσµων ή µη
οφειλών»
Αρίθµ. Απόφαση: 202
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. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »
2. Ατζανός Παναγιώτης»
» 2. Λάζαρης Αλέξανδρος- » »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
νόµιµα)
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»

9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος–»
»
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζεται µε την αρίθµ. πρωτ.: 4442/1-7-2011 ανακοίνωση εκδήλωση
ενδιαφέροντος του Δηµάρχου Σαµοθράκης σε εκτέλεση της αρίθµ. 126/2011
απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου όπως ισχύει κατόπιν της αρίθµ. 170/2011
όµοιας απόφασης, ο Δήµος Σαµοθράκης προσκάλεσε τα πιστωτικά ή
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να υποβάλλουν δεσµευτική προσφορά για την σύναψη
δανειακής σύµβασης µε το Δήµο Σαµοθράκης µε σκοπό την εξόφληση
ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών ύψους διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων
πενήντα δύο ευρώ και µηδέν ενός λεπτού (225.752,01 €)
Η εν λόγω ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήµου
(www.samothraki.gr) και κοινοποιήθηκε σε έξι χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όπως
παρακάτω:
1. Αγροτική Τράπεζα- Υποκατάστηµα Σαµοθράκης
2. Εθνική Τράπεζα- Υποκατάστηµα Σαµοθράκης
3. Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου- Αλεξανδρούπολη
4. Τράπεζα Πειραιώς – Υποκατάστηµα Αλεξανδρούπολης
5. Τράπεζα EUROBANK –Υποκατάστηµα Αλεξανδρούπολης
6. Ταµείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Στην συνέχεια της η Οικονοµική Επιτροπή µε την αρίθµ.37/2011 απόφασή
αξιολόγησε τις προσφορές των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και οργανισµών και
εισηγείται προς το Δηµοτικό Συµβούλιο τη σύναψη δανείου ποσού 225.752,01 €, από
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε την ευχέρεια που µας παρέχουν οι
διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 264 του Ν. 3852/2010.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δηµάρχου και έλαβε υπόψη
την αρίθµ. 21/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όπως ισχύει µετά την
37/2011 όµοια απόφαση, την αρίθµ. 37/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
τις αρίθµ. 126/2011 και 170/2011 αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου, τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 264 παρ. 1α και β, της παρ. 1 του άρθρου 176 του
Ν. 3463/2006, την αρίθµ. 45352/Εγκύκλιο15/9-8-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., την αρίθµ.
43093/30-7-2010 (ΦΕΚ 1153/8/30-7-2010) Υπουργική απόφαση, το σύνολο των
οφειλών ληξιπρόθεσµων ή µη του Δήµου, το γεγονός ότι ο Δήµος αδυνατεί να
καλύψει τις δαπάνες αυτές από δικούς του πόρους, και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης,
Αποφασίζει Οµόφωνα

•
•

Εγκρίνει την αρίθµ. 37/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Εγκρίνει 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 €
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
1. ΕΡΓΑ
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
2Ευφραίµογλου Απόστολος
Αµοιβή συµβολαιογράφου
998,40
3Σιδηροπούλου Ζωή
Αµοιβή δικηγόρου
2.022,19
4Infosrmatica A.E.
Επισκευή Η/Υ
139,20
5Μαλλιαρίδης Γεώργιος & ΣΙΑ Συντήρηση ελαστικών
178,50
Ο.Ε.
6Μπατζικώστας Γεώργιος
Επισκευή- Συντήρηση
9.040,00
µεταφορικών µέσων
7Μπατζικώστας Γεώργιος
Επισκευή - Συντήρηση
6.045,50
µεταφορικών µέσων
ΣΥΝΟΛΟ
18.423,79
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Διοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών
Παπανικολάου Μυρσίνη
2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
1Γερονικολάκης & ΣΙΑ ΟΕ
2Δελούδη Γεωργία

3Δελούδη Γεωργία

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Προµήθεια οικοδοµικών
υλικών
Υλικά επισκευής
γεωτρήσεων και
αντλιοστασίων
Λοιπές προµήθειες
(κοιλοδοκοί)

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
198,94
1.307,97

3.724,48

4Δελούδη Γεωργία

Προµήθεια οικοδοµικών
υλικών
5Δηµητριάδης Γ.& ΣΙΑ ΟΕ
Προµήθεια γραφικής ύλης
6Ηλεκτρεµπορική
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού
7Ηλεκτρεµπορική
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού
8Ηλεκτρεµπορική
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού
9Ηλεκτρεµπορική
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού
10Ηλεκτρεµπορική
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού
11Informatica
Προµήθεια γραφικής ύλης
12Informatica
Προµήθεια υλικών
µηχανογράφησης
13Μπατζικώστας Γεώργιος
Προµήθεια φωτιστικών
σωµάτων
14Μπατζικώστας Γεώργιος
Προµήθεια φωτιστικών
σωµάτων
15Μπατζικώστας Γεώργιος
Προµήθεια φωτιστικών
σωµάτων
16Μπατζικώστας Γεώργιος
Προµήθεια ανταλλακτικών
17Μπατζικώστας Γεώργιος
Προµήθεια ελαστικών
18Μπατζικώστας Γεώργιος
Προµήθεια ανταλλακτικών
19Μπατζικώστας Γεώργιος
Προµήθεια ανταλλακτικών
20Μπατζικώστας Γεώργιος
Προµήθεια ανταλλακτικών
21Μπατζικώστας Γεώργιος
Προµήθεια ανταλλακτικών
22Μπατζικώστας Γεώργιος
Προµήθεια καυσίµων
23Σαλαµανής Φωτεινός
Προµήθεια ειδών
καθαριότητας
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

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

Η Προϊσταµένη Τµήµατος Διοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών
Παπανικολάου Μυρσίνη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
1. ΕΡΓΑ
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1ΘΡΑΚΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
2ΘΡΑΚΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Μετεγκατάσταση
δηµοτικού σφαγείου για
περιβαλλοντικούς λόγους
Τσιµεντοστρώσεις Ασφαλτοστρώσεις
οικισµών

ΣΥΝΟΛΟ
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Διοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
110.721,78

8.545,89

119.267,67

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
εξυπηρέτησή του θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 5
του Ν. 3463/2006 και άρθρου 264 παρ. 1α του Ν. 3852/2010.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Τα Μέλη

Ο Γραµµατέας

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/8-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 8-7-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4470/4-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου

Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 10ο «Περί αιτήσεως του συνδυασµού ¨Αναγέννηση της Σαµοθράκης¨ για
συζήτηση θεµάτων»
Αρίθµ. Απόφαση: 203
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. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »
2. Ατζανός Παναγιώτης»
» 2. Λάζαρης Αλέξανδρος- » »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
νόµιµα)
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος- »
»
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
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.
Η Δηµοτική Σύµβουλος κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη πήρε το λόγο και έθεσε
τα εξής ζητήµατα και ζήτησε σχετικές διευκρινήσεις:
1) Περιφερειακός δρόµος Χώρας (µελέτες, αδειοδοτήσεις, διαδικασία ανάθεσης και
ανάδοχος του έργου, προϋπολογισµός του έργου)
2) Διάνοιξη φρεατίου διάθεσης λυµάτων (µελέτες, αδειοδοτήσεις, διαδικασία
ανάθεσης και ανάδοχος του έργου, προϋπολογισµός του έργου)
3) Διαχείριση δηµοτικών κάµπινγκ και υδροθεραπευτηρίου (έξοδα και κόστη
λειτουργίας, προσλήψεις προσωπικού και διαχείριση, επίβλεψη λειτουργίας)
4) Οφειλές παρελθόντων ετών & προστίµων του Δήµου
5) Καταδίκη απαξιωτικών συµπεριφορών Δηµοτικών Συµβούλων κατά τις
συνεδριάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου
Το λόγο πήρε ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος προκειµένου να ενηµερώσει σχετικά µε
τα παραπάνω και αφού έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις έδωσε το λόγο στους
Δηµοτικούς Συµβούλους.
Ακολούθησε συζήτηση όπου από την Δηµοτική Σύµβουλο κα. Μόραλη- Αντωνάκη
Χρυσάνθη προτάθηκε ο ορισµός διαπαραταξιακής επιτροπής για τον έλεγχο εσόδων
εξόδων και διαχείρισης των δηµοτικών επιχειρήσεων και η καταδίκη απαξιωτικών

συµπεριφορών δηµοτικών συµβούλων κατά τις συνεδριάσεις του Δηµοτικού
Συµβουλίου
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης,
Αποφασίζει
Α. Με πλειοψηφία εννέα (9) συµβούλων δεν εγκρίνει τον ορισµό µελών
διαπαραταξιακής επιτροπής για τον έλεγχο εσόδων – εξόδων και διαχείρισης των
δηµοτικών επιχειρήσεων.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησαν έξι (6) Δηµοτικοί Σύµβουλοι οι εξής:
1. Ατζανός Παναγιώτης
2. Γιαννέλου Πολύµνια
3. Σταφυλάς Ιωάννης
4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη
5. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
6. Σαράντος Κωνσταντίνος
Β. Καταδικάζει οµόφωνα συµπεριφορές και φρασεολογίες που προσβάλλουν το
Δηµοτικό Συµβούλιο από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχονται και δεσµεύεται ότι
θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την οµαλή λειτουργία του Δηµοτικού
Συµβουλίου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
Χατζηστεφάνου Αθανάσιο

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/8-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 8-7-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4470/4-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 11ο «Έγκριση έκθεσης Β΄ τριµήνου υλοποίησης προϋπολογισµού οικ.
έτους 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 204
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. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »
2. Ατζανός Παναγιώτης»
» 2. Λάζαρης Αλέξανδρος- » »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
νόµιµα)
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –» »
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονοµική
Επιτροπή µε την αρίθµ. 37/2011 απόφασή της έλεγξε την υλοποίηση του
προϋπολογισµού και υποβάλλει προς το Δηµοτικό Συµβούλιο την έκθεση του 2ου
τριµήνου και σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη
την αρίθµ. 37/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ¨Περί έκθεσης εσόδων –
εξόδων 2ου τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισµού έτους 2011¨ και
κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει την αρίθµ. 37/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ¨Περί έκθεσης
εσόδων- εξόδων 2ου τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους
2011¨ ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εµφανίζει:

Έσοδα και Εισπράξεις
Κ ω δ ι κ ο ί Έσοδα και Εισπράξεις
Αριθµοί
0

Προϋπολογισµός Α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς
σε ευρώ
2ου τριµήνουσε
ευρώ
1.834.593,92
318.635,00

Τακτικά Έσοδα.................

1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις
για επενδύσεις)......................
332.789,50
2
Έσοδα παρελθόντων ετών ................
136.536,32
31
Εισπράξεις από Δάνεια ...................
0,00
32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από
β ε β α ι ω θ έ ν τ α έ σ ο δ α κ α τ ά τ α 180.686,71
4
παρελθόντα έτη
5

Εισπράξεις υπέρ Δηµοσίου, Ασφ.
Φορέων και Τρίτων.

13

8.347,00
0,00
0,00

7.778,00

12.000,00

0,00

359.183,00

359.183,00

777.971,96

48.186,00

3.633.761,68

742.129,00

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ. έτους.....

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις...........

Σύνολο Πόρων..............

Έξοδα και Πληρωµές
Κωδικοί
Αριθµοί
60
61, 62

Έξοδα και Πληρωµές

Αµοιβές και έξοδα
προσωπικού……...
Αµοιβές και παροχές τρίτων
…………

Προϋπολογισµός σε Απολογισµός
ευρώ
τριµήνου σε
ευρώ
1.071.491,60

146.100,24

528.515,38

60.678,29

63, 64
651
66
67, 68
81
82, 85

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά
έξοδα…..
Τοκοχρεολύσια δανείων
…………….
Προµήθειες – Αναλώσεις
υλικών……
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά
έξοδα
Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε
…
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
….

91.215,03

5.389,97

27.188,33

0,00

253.367,90

0,00

355.472,62

46.414,18

156.951,25

19.024,37

37.000,00

2.000,00

Επενδύσεις
71
73
74
75
652

9111

Αγορές
……………………………….
Έργα
…………………………………
Μελέτες ……………………………
Συµµετοχή σε
επιχειρήσεις…………
Τοκοχρεολύσια δανείων
επενδύσεων
Αποθεµατικό……………………….

3.468,90

0,00

229.204,71

0,00

423.225,07

0,00

0,00

0,00

455.625,11

35.802,69

12.187,15
3.633.761,68

0,00
315.409,74

Σύνολο εξόδων και πληρωµών
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου

Τα Μέλη

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/8-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 8-7-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4470/4-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 12ο «Περί ακύρωσης της αρίθµ. 175/2011 απόφασης του Δηµοτικού
Συµβουλίου Σαµοθράκης και έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του
δηµοτικού κτιρίου στην πλατεία Παπά Γιώργη Μανωλάκη στον οικισµό Χώρα
στον Σύλλογο Φίλων Μουσικής ¨ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ¨ για διοργάνωση
µουσικών εκδηλώσεων και λοιπών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων»
Αρίθµ. Απόφαση: 205
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. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- » »
2. Ατζανός Παναγιώτης»
» 2. Λάζαρης Αλέξανδρος- » »
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
νόµιµα)

5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –» »
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.
Με την αρίθµ. 175/2011 απόφασή µας εγκρίναµε την παραχώρηση χρήσης χωρίς
αντάλλαγµα του δηµοτικού κτιρίου στην πλατεία Παπά Γιώργη Μανωλάκη στον
οικισµό Χώρα στην Κοινωφελή Δηµοτική Επιχείρηση Σαµοθράκης για διοργάνωση
µουσικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε το
σύλλογο Φιλών Μουσικής Σαµοθράκης.«ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ».
Κατόπιν αδυναµίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης να ανταποκριθεί οργανωτικά
άµεσα στην υλοποίηση της προαναφερόµενης απόφασής µας, σας καλώ να
αποφασίσουµε για την ακύρωσή της και να εγκρίνουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 185 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του εν λόγω
δηµοτικού χώρου στον Σύλλογο Φίλων Μουσικής ¨ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ¨ για τον
ίδιο σκοπό.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, το καταστατικό του Συλλόγου
Φίλων Μουσικής ¨ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ¨, το γεγονός ότι ο εν λόγω σύλλογος
προτίθεται να διοργανώσει δωρεάν µουσικές εκδηλώσεις και λοιπές πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Αποφασίζει Οµόφωνα
•

•

Ακυρώνει την αρίθµ. 175/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
¨Έγκριση δωρεάν παραχώρησης του δηµοτικού κτιρίου στην πλατεία Παπά
Γιώργη Μανωλάκη στον οικισµό Χώρα στην Κοινωφελή Δηµοτική
Επιχείρηση Σαµοθράκης για διοργάνωση µουσικών εκδηλώσεων και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε το σύλλογο Φιλών Μουσικής
Σαµοθράκης¨.
Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δηµοτικού κτιρίου στην
πλατεία Παπά Γιώργη Μανωλάκη στον οικισµό Χώρα στον Σύλλογο Φίλων
Μουσικής ¨ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ¨ για διοργάνωση µουσικών εκδηλώσεων
και λοιπών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το διάστηµα
έως 30/9/2011.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου

Τα Μέλη

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

