ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 16/19-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-7-2011 ηµέρα Tρίτη και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4772/15-7-2011 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 «Περί αποδοχής των όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων»
Αρίθµ. Απόφαση: 206
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων
ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.
2. Ατζανός Παναγιώτης»
»
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λάζαρης Αλέξανδρος –
»
»
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
16. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »
»
17. Λάζαρης Αλέξανδρος»
»
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. 126/2011 απόφασή µας η οποία στην συνέχεια
τροποποιήθηκε µε την αρίθµ. 170/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
εγκρίναµε την λήψη δανείου για εξόφληση οφειλών του Δήµου Σαµοθράκης
συνολικού ποσού
Στην συνέχεια µε την αρίθµ. 202/2011 απόφασή µας εγκρίναµε την εισήγηση του
πρακτικού εκτίµησης προσφορών της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο
εγκρίθηκε η λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών &
Δανείων για εξόφληση ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών του Δήµου ποσού

Σας γνωρίζω ότι µε το αρίθµ. πρωτ.: 84460/15-7-2011 έγγραφο του Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων µας γνωστοποιήθηκε ότι κατά την 55/6-7-2011
συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων
εγκρίθηκε η χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 207.000,00 € για την
εξόφληση ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών προς ιδιώτες δικαιούχους των αναλυτικών
καταστάσεων που επισυνάπτονται της αρίθµ. 129/2011 απόφασή µας όπως ισχύει
µετά την 170/2011 όµοια απόφαση ως εξής:
Α] Εξόφληση µη ληξιπροθέσµων οφειλών για την εκτέλεση έργων ποσό €
118.939,45
Β] Εξόφληση ληξιπροθέσµων για την εκτέλεση προµηθειών ποσό 88.060,55 € .
Το δάνειο εγκρίθηκε µε τους εξής όρους:
1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου σε 10 χρόνια µε έναρξη την 1/1 του επόµενου
έτους της συνοµολόγησης.
2..Επιτόκιο χορήγησης προς πέντε και ενενήντα τοις εκατό (5,90%)
πλέον της
εισφοράς του Ν.128/75.
3. Eτήσια τοκοχρεολυτική δόση : 28.151,32 ΕΥΡΩ.
Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις είναι ετήσιες και σταθερές και υπολογίζονται µε το
σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας.
4. Η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους έντεκα (11)
πρώτους µήνες του χρόνου.
5. Για την ασφάλεια του δανείου ο Δήµος µας:
Εκχωρεί από τώρα και µεταβιβάζει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από τα
δυνάµενα να εκχωρηθούν έσοδά του τακτικά και έκτακτα παρόντα και µέλλοντα, και
από τις προς αυτόν χρηµατικές παροχές και επιχορηγήσεις εκ µέρους του Ελληνικού
δηµοσίου ή τρίτων, ανάλογο ποσό - εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται, σύµφωνα µε
τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006, όπως το τελευταίο εδάφιο
αυτής αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008 ώστε από τα έσοδα αυτά, σε όλη τη διάρκεια του δανείου και µέχρι την ολοσχερή
εξόφλησή του, να παρακρατείται οίκοθεν από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, ή να αποδίδεται σ’ αυτό το ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης, και κάθε άλλο
ποσό που οφείλεται από και εξ αιτίας του δανείου, παρέχει δε για το σκοπό αυτό, από
τώρα και προς εκτέλεση των ανωτέρω, την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή του
προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων όσο και προς οποιονδήποτε τηρεί
λογαριασµό ή ενεργεί ή θα ενεργεί τις εισπράξεις του.
Επίσης ο Δήµος δηλώνει ότι ποσό ίσο µε την τοκοχρεολυτική δόση του
συνοµολογουµένου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί, ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου δανειστή,
ούτε θα συµβεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου.
Στην συνέχεια παρουσίασε αναλυτικά τους όρους που θα περιλαµβάνονται
δανειακή σύµβαση και κάλεσε τους συµβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

στην

Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε η Επιτροπή Πιστώσεων Κεντρικού του
Ταµείου Παρακαταθηκών
και
Δανείων, στην 55 / 6-7-2011, συνεδρίασή της
για τη χορήγηση δανείου ποσού 207.000,00 ΕΥΡΩ για την για εξόφληση
ληξιπροθέσµων ή µη οφειλών και συγκεκριµένα προς ιδιώτες, (φυσικά και
νοµικά πρόσωπα), δικαιούχους σύµφωνα µε τις διαµορφωθείσες από την
Υπηρεσία αναλυτικές καταστάσεις της έγκρισης, για οφειλές που προέκυψαν
από εκτέλεση έργων και προµηθειών, που αναλύονται ως εξής:
Α] Εξόφληση µη ληξιπροθέσµων οφειλών για την εκτέλεση έργων ποσό €
118.939,45
Β] Εξόφληση ληξιπροθέσµων για την εκτέλεση προµηθειών ποσό 88.060,55 € .
οι οποίοι έχουν ως εξής:
1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου σε 10 χρόνια µε έναρξη την 1/1 του επόµενου
έτους της συνοµολόγησης.
2..Επιτόκιο χορήγησης προς πέντε και ενενήντα τοις εκατό (5,90%)
πλέον της
εισφοράς του Ν.128/75.
3. Eτήσια τοκοχρεολυτική δόση : 28.151,32 ΕΥΡΩ.
Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις είναι ετήσιες και σταθερές και υπολογίζονται µε το
σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας.
4. Η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους έντεκα (11)
πρώτους µήνες του χρόνου.
5. Για την ασφάλεια του δανείου ο Δήµος µας:
Εκχωρεί από τώρα και µεταβιβάζει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από τα
δυνάµενα να εκχωρηθούν έσοδά του τακτικά και έκτακτα παρόντα και µέλλοντα, και
από τις προς αυτόν χρηµατικές παροχές και επιχορηγήσεις εκ µέρους του Ελληνικού
δηµοσίου ή τρίτων, ανάλογο ποσό - εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται, σύµφωνα µε
τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006, όπως το τελευταίο εδάφιο
αυτής αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008 ώστε από τα έσοδα αυτά, σε όλη τη διάρκεια του δανείου και µέχρι την ολοσχερή
εξόφλησή του, να παρακρατείται οίκοθεν από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, ή να αποδίδεται σ’ αυτό το ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης, και κάθε άλλο
ποσό που οφείλεται από και εξ αιτίας του δανείου, παρέχει δε για το σκοπό αυτό, από
τώρα και προς εκτέλεση των ανωτέρω, την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή του
προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων όσο και προς οποιονδήποτε τηρεί
λογαριασµό ή ενεργεί ή θα ενεργεί τις εισπράξεις του.
Επίσης ο Δήµος δηλώνει ότι ποσό ίσο µε την τοκοχρεολυτική δόση του
συνοµολογουµένου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί, ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου δανειστή,
ούτε θα συµβεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου.
6. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του δανείου, τα
παραπάνω εκχωρηθέντα έσοδά του δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του δανείου,
ο οφειλέτης αναλαµβάνει να καταβάλλει εξ ιδίων χρηµάτων απευθείας στο δανειστή,
είτε ολόκληρο το οφειλόµενο ενδεκατηµόριο είτε κατά το ελλείπον µέχρι τη
συµπλήρωσή του, µέχρι τη λήξη της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης, άλλως ισχύει ο
7ος όρος της παρούσας.

7. Ο Δήµος µας καθίσταται υπερήµερος αν δεν εξοφλήσει την οφειλόµενη ετήσια
τοκοχρεολυτική δόση κατά την ηµέρα της λήξης της και τα τυχόν κάθε µορφής έξοδα
και κάθε είδους τόκους και λοιπές απαιτήσεις στις χρονολογίες που θα καθορισθούν
στο δανειστικό συµβόλαιο.
8. Ο Δήµος µας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισµό του και µέχρι την
απόσβεση του δανείου, το σχετικό τοκοχρεολύσιο.
Απόδοση – εκταµίευση δανείου
9. Το προϊόν του δανείου θα αποδίδεται µετά τη συνοµολόγησή του, ύστερα από
έγγραφη αίτηση του Δήµου, κατόπιν προσκοµίσεως των παρακάτω:
- Εγγράφου του Δήµου αν έχει µειωθεί οποιαδήποτε οφειλή του, που εξοφλείται µε
το παρόν δάνειο.
- Εγγράφου του Δήµου για την εκταµίευση του προϊόντος του δανείου.
- Δύο επικυρωµένων αντιγράφων του δανειστικού συµβολαίου και του σχεδίου
αυτού.
- Τυχόν επιπλέον απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την
αποπληρωµή των οφειλών.
α) Το προϊόν του δανείου θα αποδίδεται απ’ ευθείας από το Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων στο δανειζόµενο Ο.Τ.Α., για εξόφληση όλων των δικαιούχων που
περιλαµβάνονται στις αναλυτικές καταστάσεις της έγκρισης του δανείου.
β) Απαγορεύεται η πληρωµή οποιουδήποτε ποσού του δανείου για άλλο σκοπό και
ο δηµοτικός ταµίας υποχρεούται να µην εκτελεί οποιοδήποτε ένταλµα που αφορά
εξόφληση υποχρέωσης του Δήµου άλλης προς το σκοπό χορήγησης του δανείου.
γ) Η εκταµίευση θα γίνεται εφ άπαξ ή τµηµατικά µε προτεραιότητα τις οφειλές
που πρέπει να αποδοθούν εντός νοµίµων προθεσµιών.
Το προϊόν του δανείου θα εκταµιεύεται στο σύνολό του µε την προϋπόθεση ότι οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές εξακολουθούν να οφείλονται σε περίπτωση δε που θα έχουν
µειωθεί θα εκταµιεύεται το ανάλογο ποσό και το υπόλοιπο θα άγεται σε έκτακτη
απόσβεση του δανείου.
10. Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαµβάνεται και για το χρονικό διάστηµα
από κάθε ανάληψη και µέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα
παρακρατείται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο απλός τόκος που
αντιστοιχεί σε κάθε αναλαµβανόµενο ποσό, αφού αφαιρεθεί το µε το ίδιο επιτόκιο
και για το ίδιο διάστηµα αναλογούν προεξόφληµα.
11. Το ποσό του δανείου πρέπει να αναληφθεί µέχρι το τέλος του επόµενου της
συνοµολόγησης του έτους. Το υπόλοιπο του δανείου ή και ολόκληρο το δάνειο που
δεν θα έχει αναληφθεί στο ανωτέρω διάστηµα µπορεί να µεταφέρεται σε έκτακτη
απόσβεση του δανείου.
12. Το ποσό του δανείου που δεν αναλαµβάνεται από την έναρξη της διάρκειας του
δανείου µέχρι το τέλος του επόµενου της συνοµολόγησης έτους, καθίσταται έντοκο
υπέρ του Δήµου µας µε επιτόκιο κατά µία µονάδα µικρότερο του επιτοκίου του
παρόντος δανείου. Οι τόκοι που θα υπολογίζονται ως ανωτέρω θα φέρονται εις
πίστωση του λογαριασµού εξυπηρετήσεως των δανείων του Δήµου µας.

13. Το δάνειο µπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε
µερικώς.
14. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί ή
καθολικοί διάδοχοι του.
15. Όλα γενικά τα δικαιώµατα υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων και
τρίτων για την αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων σε ποσοστό 0,50% επί του ποσού
του δανείου σύµφωνα µε τις 2291/92 & 2850/2001 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και τυχόν επιβαρύνσεις που αφορούν την
συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του δανείου και γενικά κάθε είδους
έξοδα που θα δηµιουργηθούν σε όλη τη διάρκεια του δανείου, θα υπολογίζονται την
ηµέρα της εκταµίευσης και θα παρακρατούνται από το ποσό του δανείου.
16. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε από
το δάνειο διαφοράς, αρµόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
17. Ο Δήµος µας εξουσιοδοτεί το νόµιµο εκπρόσωπό του Χανό Γεώργιο Δήµαρχο
Σαµοθράκης για την υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου, την ανάληψη του
προϊόντος του δανείου κ.λ.π.
18. Ο Δήµος µας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
19. Ο Δήµος µας οφείλει να χρησιµοποιήσει το προϊόν του δανείου αποκλειστικά για
την εξόφληση ληξιπρόθεσµων ή µη οφειλών
των
δικαιούχων που
περιλαµβάνονται στην έγκριση του δανείου.
20. Η από τον Δήµο µας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος παρέχει
στο Ταµείο το δικαίωµα να κηρύξει ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το δάνειο και πριν
την λήξη του.
21. Ο Δήµος µας υποχρεούται να επιτρέπει την διενέργεια κάθε νόµιµου ελέγχου.
22. Ο Δήµος µας υποχρεούται να τηρεί στην Οικονοµική Υπηρεσία του όλα τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά έγκρισης δανείου – σύµφωνα µε την
3144/20-12-2006 απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων – και
τα οποία θα προσκοµίσει στην Υπηρεσία µας µόνο σε περίπτωση διενέργειας νόµιµου
ελέγχου. Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου αποδειχθεί ότι ο δικαιούχος του δανείου δεν
έχει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, τότε το αναλογούν ποσό δε θα συνοµολογείται
ή αν έχει συνοµολογηθεί ή εκταµιευθεί, θα επιστρέφεται άµεσα και θα άγεται σε
µερική απόσβεση του δανείου.
Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν
εκτενέστερα στο σχετικό δανειστικό συµβόλαιο.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 16/19-7-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-7-2011 ηµέρα Tρίτη και ώρα 19.30 µ.µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
4772/15-7-2011 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 «Έγκριση δαπανών γεύµατος κατά την επίσκεψη του Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στη Σαµοθράκη»
Αρίθµ. Απόφαση: 207
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων
ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.
2. Ατζανός Παναγιώτης»
»
3. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
4. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
5. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
6. Βίτσας Αθανάσιος –
»
»
7. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – » »
8. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
9. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
10. Γλήνιας Πέτρος –
»
»

11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
12. Κεχαγιόγλου Στυλιανός – »
»
13. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
14. Λάζαρης Αλέξανδρος –
»
»
15. Σαράντος Κων/νος –
»
»
16. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »
»
17. Λάζαρης Αλέξανδρος»
»
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 στις 26/6/2011 επισκέφτηκε το νησί µας ο Περιφερειάρχης
Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης µαζί µε κλιµάκιο υπηρεσιακών παραγόντων για
συζήτηση και προώθηση ζητηµάτων του Δήµου Σαµοθράκης όπως υλοποίηση
δασοτεχνικών έργων, δασοπροστασία, υποστήριξη υλοποίησης έργων του Δήµου
Σαµοθράκης στα πλαίσια του ΕΣ.Π.Α. κ.λπ. θέµατα τεχνικών υπηρεσιών.
Αναµφισβήτητα η εν λόγω επίσκεψη συνέβαλε στην προαγωγή των συµφερόντων
του νησιού και ο Δήµος για να τιµήσει τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες που
τον συνόδευαν παρέθεσε γεύµα φιλοξενίας και σας καλώ να προβούµε στην έγκριση
διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, τον προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος
2011,
Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού πεντακοσίων είκοσι τριών (523,00 €)
ευρώ από τον ΚΑ 00/6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών του
προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. έτος 2011 για την κάλυψη δαπάνης
τιµητικού γεύµατος Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης κ.
Γιαννακίδη Άρη και συνεργατών του στη Σαµοθράκη.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
•

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

