
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων»
Αρίθµ. Απόφαση: 253
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι από την αποστολή της πρόσκλησης µε τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης  έχουν προκύψει τα παρακάτω θέµατα και προτείνω την συζήτησή τους 
εκτός ηµερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας και µουσικής καταστηµάτων
2) Έγκριση µετακίνησης Δηµάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήµου
3) Έγκριση διοργάνωσης θεατρικής παράστασης
4) Αίτηση του Μπατζικώστα Γεώργιου για την συζήτηση του θέµατος 

¨Προβλήµατα αθλητικού συλλόγου ΣΑΟΣ και ποδοσφαιρικής οµόδας¨
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης,
      Αποφασίζει οµόφωνα

Α. Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων:



1) Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας και µουσικής καταστηµάτων
2) Έγκριση µετακίνησης Δηµάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήµου
3) Έγκριση διοργάνωσης θεατρικής παράστασης
4) Αίτηση του Μπατζικώστα Γεώργιου για την συζήτηση του θέµατος 

¨Προβλήµατα αθλητικού συλλόγου ΣΑΟΣ και ποδοσφαιρικής οµόδας¨
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας και µουσικής 
καταστηµάτων»
Αρίθµ. Απόφαση: 254
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι οι παρακάτω έχουν καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδειας 
λειτουργίας και µουσικής καταστηµάτων στο Δήµο Σαµοθράκης:

1) Βαξεβάνης  Σάββας για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος (αµιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου µε 
παρασκευαστήριο) στον οικισµό Καµαριώτισσα.



2) Μανθόπουλος Χρήστος για χορήγηση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων  
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων εγχόρδων 
µουσικών οργάνων, χωρίς ενισχυτή και ηχεία) στο κατάστηµά του 
(αναψυκτήριο) στον οικισµό Χώρα.

3) Τσαούσης Παναγιώτης για χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων 
µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά του (κρεοπωλείο- 
ψητοπωλείο) στον οικισµό Προφήτη Ηλία

4) Τερζή Λουίζα  για χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων  
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων 
µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά της (καφενείο) 
στον οικισµό Θέρµα.

5) Κατσιάκη Σουλτάνα για χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων 
µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά της (καφέ- 
εστιατόριο- ψητοπωλείο- ψαροταβέρνα) στον οικισµό Θέρµα.

6) Γιαννοπούλου Μαρία για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος  (καφετέρια) στην περιοχή Πύλη Αλωνιών.

7) Παρσέλιας Ευστράτιος  για χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων 
      στο κατάστηµά του (ταβέρνα) στον οικισµό Χώρα.

Στην συνέχεια,  έθεσε υπόψη των Συµβούλων τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τη σχετική νοµοθεσία για την  χορήγηση των ως άνω αδειών και κάλεσε τους
συµβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων,
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
     
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την χορήγηση των αδειών λειτουργίας  και µουσικής καταστηµάτων 
στους παρακάτω:

1) Στον Βαξεβάνη  Σάββα  χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
(αµιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου µε παρασκευαστήριο) στον οικισµό 
Καµαριώτισσα.

2) Στον Μανθόπουλο Χρήστος χορηγεί άδεια  λειτουργίας µουσικών οργάνων  
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων εγχόρδων 
µουσικών οργάνων, χωρίς ενισχυτή και ηχεία) στο κατάστηµά του 
(αναψυκτήριο) στον οικισµό Χώρα.

3) Στον Τσαούση Παναγιώτη χορηγεί άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων 
µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά του (κρεοπωλείο- 
ψητοπωλείο) στον οικισµό Προφήτη Ηλία

4) Στην Τερζή Λουίζα  χορηγεί άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων  
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων 
µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά της (καφενείο) 
στον οικισµό Θέρµα.



5) Στην Κατσιάκη Σουλτάνα χορηγεί άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων 
(στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος ή ορισµένων έγχορδων 
µουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή ηχεία) στο κατάστηµά της (καφέ- 
εστιατόριο- ψητοπωλείο- ψαροταβέρνα) στον οικισµό Θέρµα.

6) Στην Γιαννοπούλου Μαρία χορηγεί άδεια λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος  (καφετέρια) στην περιοχή Πύλη Αλωνιών.

Β. Απορρίπτει την αίτηση του Παρσέλια Ευστράτιου  για χορήγηση άδειας 
λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµά του (ταβέρνα) στον οικισµό 
Χώρα, διότι δεν υπάρχει γνωµοδότηση από το αρµόδιο τµήµα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου καθώς το 
κατάστηµα βρέθηκε κλειστό στις 21/9/2011.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση µετακίνησης Δήµαρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του 
Δήµου»
Αρίθµ. Απόφαση: 255
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 



10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου είπε ότι είναι ανάγκη να γίνει η µετακίνηση 
εκτός έδρας του Δήµαρχου κ. Χανού Γεώργιου για υποθέσεις του Δήµου.
Συγκεκριµένα ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος πρόκειται να µετακινηθεί εκτός έδρας 
στις 24/10/2011 έως 28/10/2011 προκειµένου να παραστεί στις εκλογές της ΚΕΔΕ 
στην Αθήνα και να επισκεφτεί τον Ε.Ο.Τ., τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εσωτερικών  
για να προωθήσει τις υποθέσεις του Δήµου.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το γεγονός ότι για την διεκπεραίωση υποθέσεων και την εκπροσώπηση του  Δήµου 
Σαµοθράκης στις εκλογές της ΚΕΔΕ είναι  απαραίτητη η µετακίνηση του Δηµάρχου 
εκτός έδρας όπως παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 140 Ν. 3463/2006, τον 
προϋπολογισµό του Δήµου για το οικ. έτος 2011  και αφού αποχώρησε από την 
αίθουσα της συνεδρίασης  ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης.

    Αποφασίζει  Οµόφωνα

• Εγκρίνει την µετακίνηση  του Δηµάρχου κ. Χανού Γεώργιου στην Αθήνα  για 
υποθέσεις του Δήµου  από 24/10/2011 έως   28/10/2011

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

2) Εγκρίνονται τέσσερις (4) µέρες εκτός έδρας  και η ηµέρα επιστροφής 
και    τέσσερις (4) διανυχτερεύσεις  εκτός έδρας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                             Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση διοργάνωσης θεατρικής παράστασης»
Αρίθµ. Απόφαση: 256
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »



3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του Δήµου για την πολιτιστική, καλλιτεχνική και 
πνευµατική ανάπτυξη των δηµοτών και των κατοίκων προτείνουµε την διοργάνωση 
θεατρικής παράστασης αφιέρωµα στον Ανδρέα Λασκαράτο στις 29/10/2011 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του Δήµου µας µε τον θίασο του 
ηθοποιού Παπαδόπουλου Ανδρέα και παρακαλούµε για την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 3  περ. α) του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις  της παρ. 3  περ. α) του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, τον 
προϋπολογισµό του Δήµου για το οικ. έτος 2011 και το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 στις αρµοδιότητες των δήµων είναι και η 
διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ή η συµµετοχή τους σε αυτά και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

• Εγκρίνει την διοργάνωση θεατρικής παράστασης αφιέρωµα στον Ανδρέα 
Λασκαράτο στις 29/10/2011 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού 
Κέντρου του Δήµου µας µε τον θίασο του ηθοποιού Παπαδόπουλου Ανδρέα

• Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού εξακοσίων (600,00 €) ευρώ από τον 
Κ.Α. 10/6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του προϋπολογισµού του 
Δήµου για το οικ. έτος 2011 για την κάλυψη δαπάνης διοργάνωσης θεατρικής 
παράστασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος



                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριµήνου υλοποίησης προϋπολογισµού χρήσης 
οικ. έτους 2011»



Αρίθµ. Απόφαση: 257
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής 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. 59/2011 απόφασή της έλεγξε την υλοποίηση του 
προϋπολογισµού και υποβάλλει προς το Δηµοτικό Συµβούλιο την έκθεση του 3ου 
τριµήνου και σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
την αρίθµ. 59/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ¨Περί έκθεσης εσόδων – 
εξόδων 3ου τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισµού έτους 2011¨ και 
κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την αρίθµ. 59/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ¨Περί έκθεσης 
εσόδων- εξόδων 3ου τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 
2011¨ ο οποίος ανακεφαλαιωτικά  εµφανίζει:

Έσοδα και Εισπράξεις
 Κ ω δ ι κ ο ί 
Αριθµοί

Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισµ
ός σε ευρώ

Απολογισµός 
3ου τριµήνου 
σε ευρώ



0 
 
1 (πλην 13)
 

2 
 
31 
 
32
 

4

5 
 

13

Τακτικά Έσοδα.................
 
Έ κ τ α κ τ α έ σ ο δ α ( π λ η ν 
ε π ι χ ο ρ η γ ή σ ε ι ς γ ι α 
επενδύσεις)......................

Έ σ ο δ α  π α ρ ε λ θ ό ν τ ω ν 
ετών ................ 
 
Ε ι σ π ρ ά ξ ε ι ς α π ό 
Δάνεια ................... 
 
Ε ι σ π ρ α κ τ έ α  υ π ό λ ο ι π α α π ό 
βεβαιωθέντα έσοδα  κατά τα 
παρελθόντα έτη 

Εισπράξεις υπέρ Δηµοσίου, Ασφ. 
Φορέων και Τρίτων.
 
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγ . 
έτους..... 
 

Ε π ι χ ο ρ η γ ή σ ε ι ς γ ι α 
επενδύσεις........... 
 

Σύνολο Πόρων..............

1.834.593,92
 

280.108,31
 
136.536,32
 
0
 
180.686,71
 
 
12.000,00
 

510.736,34
 

762.054,48

3.716.776,08

1.026.258,50

308.013,86

77.310,88

0

18.225,94

1.377,07

359.183,27

91.950,92

1.523.137,17

  Έξοδα και Πληρωµές
Κωδικοί 
Αριθµοί

Έξοδα και Πληρωµές Προϋπολογισµός 
σε ευρώ

Απολογισµός 
3ου τριµήνου 
σε ευρώ

60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού……... 1.148.634,68 295.724,41

61, 62 Αµοιβές και παροχές τρίτων ………… 486.407,14 113.545,58

63, 64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά 
έξοδα….. 93.293,74 20.983,96

651 Τοκοχρεολύσια δανείων ……………. 25.771,83 27.188,30

66 Προµήθειες – Αναλώσεις 
υλικών…… 277.207,90 50.265,25

67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά 
έξοδα 345.472,62 23.658,52

81 Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε 
… 156.951,25 2.506,72

82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 
…. 37.000,00 0

Επενδύσεις

71 Αγορές ………………………………. 8.468,90 945,99
73 Έργα …………………………………. 253.304,71 19.798,80
74 Μελέτες ……………………………… 423.225,07 0

75 Συµµετοχή σε επιχειρήσεις………… 0 0



652 Τοκοχρεολύσια δανείων 
επενδύσεων 

455.625,11 209.915,01

9111 Αποθεµατικό……………………….…. 5.413,13

Σύνολο εξόδων και πληρωµών
3.716.776,08 764.532,54

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση ισολογισµού χρήσης έτους 2010 της Κοινωφελούς 
Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 258
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 260 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, 
«Έως το τέλος Απριλίου του επόµενου της διαχειριστικής περιόδου έτους το διοικητικό 
συµβούλιο της επιχείρησης υποβάλλει στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο τον 
ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως µαζί µε σχετική έκθεση των ελεγκτών του 
άρθρου 261, καθώς και έκθεση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης, ότι 
τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νοµοθεσίας και των κανονισµών της 



επιχείρησης. Στις ως άνω εκθέσεις περιλαµβάνεται ειδική αναφορά σχετικά µε την 
εκτέλεση του προγράµµατος δράσης του άρθρου 259 του παρόντος. Το δηµοτικό ή 
κοινοτικό συµβούλιο, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή, αποφασίζει µε πράξη 
του για την έγκριση ή µη του ισολογισµού, διατυπώνοντας σχετικά και τις παρατηρήσεις 
του επ’ αυτού»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε τον Ισολογισµό της Δηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Σαµοθράκης για τη χρήση του 2010 καθώς και την ανάλυση του 
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης που έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών 
και ισολογισµού της επιχείρησης ο οποίος συντάχθηκε και υπογράφθηκε από τους 
εξωτερικούς συνεργάτες της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης, Τσαπαρά 
Δηµήτριο- λογιστή  µε ΑΔΤ ΑΖ914837 και ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 9533 και Φωτεινού Φώτη – 
λογιστή Α΄ τάξης µε ΑΔΤ ΑΕ420788 και ΑΡ.ΑΡ. ΟΕΕ 0018659 και την έκθεση 
ελέγχου επί της οικονοµικής διαχείρισης της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης η 
οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές που ορίστηκαν απόφαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου κ. Λαζαρίδη Στ. Νικόλαο, Ορκωτό λογιστή, κάτοικο 
Θεσσαλονίκης, οδός Χορτιάτη 3 - τ.κ. 56632 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 37641
και κ.  Γιατρά Α. Αντώνιο, Ορκωτό λογιστή, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός 25ης Μαρτίου 
12 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 19141,  όπως επισυνάπτονται της παρούσας απόφασης και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τα 
προαναφερόµενα και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

   Αποφασίζει µε Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης για την χρήση 
από 01/01/2010 έως 31/12/2010 της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης 
Σαµοθράκης µε την  επιφύλαξη των αναφερόµενων στην έκθεση ελέγχου χρήσης οικ. 
έτους 2010 των ορκωτών ελεγκτών κ. Λαζαρίδη Στ. Νικόλαο, Ορκωτό λογιστή, 
κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Χορτιάτη 3 - τ.κ. 56632 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 37641
και κ.  Γιατρά Α. Αντώνιο, Ορκωτό λογιστή, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός 25ης Μαρτίου 
12 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 19141.
Ο  ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης για την χρήση από 
01/01/2010 έως 31/12/2010 της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης  έχει ως εξής:



Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησαν τρεις (3) δηµοτικοί σύµβουλοι οι Ατζανός 
Παναγιώτης και Λάζαρης Αλέξανδρος οι οποίοι θεωρούν ότι οι παρατηρήσεις στην 
έκθεση των ορκωτών ελεγκτών συνιστούν εγκληµατική αµέλεια και χρήζουν 
δικαστικής προσφυγής και ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος ο 
οποίος ψήφισε λευκό.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισµού της Κοινωφελούς 
Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης για το οικ. έτος 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 259
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Μετά την ψήφιση του προϋπολογισµού της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης 
Σαµοθράκης για το οικονοµικό έτος 2011 και την έγκρισή του από το Δηµοτικό 
Συµβούλιο µε την αρίθµ. 83/2011 απόφασή του προέκυψε η ανάγκη τροποποίησής 
του σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης όπως αναφέρεται στην 
αριθµ. 34/2011 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της.

Στη συνέχεια κάλεσε τα Μέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου να γνωµοδοτήσουν επί της 
αριθµ. 34/2011 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Δηµοτικής 
Επιχείρησης Σαµοθράκης και να  αποφασίσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
256 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).σχετικά.



Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης       

Αποφασίζει οµόφωνα

Εκφράζει την  σύµφωνη γνώµη του και εγκρίνει την αριθ. 34/2011 απόφαση του 
Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης που 
αφορά την τροποποίηση  του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του οικονοµικού έτους 
2011 όπως επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εµφανίζει:      
                                                     ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  120.000,00  €                            σε         120.000,00  €
ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 139.883,93                                              σε          139.883,93 €
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 
Κ.ΛΠ.:    Από  7.886,26 €                                                   σε              7.886,26 €
 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Από  7.100,00 €                σε              7.100,00 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  78.704,89 €               σε            78.704,89 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                         741.201,89 €
ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: Από 740.242,45 € - 33.300,00 € + 29.300,00 € =  736.242,45 €                     
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 959,44 €                                    σε                          4.959,44 €      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                741.201,89  €
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 8ο «Ορισµός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2011 του Δήµου 
Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 260
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) οι Δήµοι που 
εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των  



οικονοµικών καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή  και τον αναπληρωτή του µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 
 Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων  (ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα 
διαθέσεως αποτελεσµάτων και  προσαρτήµατος) του Δήµου, εφαρµόζει τις αρχές και 
τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι 
οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο 
χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει 
εάν ο Δήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήµων και  Κοινοτήτων 
και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  
αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό 
και  διαχειριστικό σύστηµα των Δήµων. Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις 
παρατηρήσεις που  αφορούν σε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισµού ή των 
αποτελεσµάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  
καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαµβάνει τα όσα προέκυψαν από 
τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για 
κάθε θέµα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο 
δηµοτικό συµβούλιο και στον  Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει οµόφωνα.

Α. Oρίζει ως ορκωτό ελεγκτή – λογιστή του Δήµου Σαµοθράκης για το οικ. έτους 
2011 τον κ. Λαζαρίδη Στ. Νικόλαο, Ορκωτό λογιστή, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός 
Χορτιάτη 3 - τ.κ. 56632 µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 37641και αναπληρωτή του ορίζει τον κ. 
Γιατρά Α. Αντώνιο, Ορκωτό λογιστή, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός 25ης Μαρτίου 12 
µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 19141  σε περίπτωση που ο πρώτος αδυνατεί να διεκπεραιώσει τα 
καθήκοντά του στο Δήµο Σαµοθράκης.

Β. Καθορίζει ως αµοιβή το ποσό των 4.800,00 € πλέον του Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                         Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 9ο «Έγκριση κανονισµού καθαριότητας»
Αρίθµ. Απόφαση: 261
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή µε την αρίθµ.75/2011 απόφασή της εισηγήθηκε 
προς το Δηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο του Κανονισµού Καθαριότητας του Δήµου 
Σαµοθράκης και σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

• Τις διατάξεις των άρθρων 79 & 93 του Ν. 3463/2006
• Τις διατάξεις της παρ. ια του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
• Την εισήγηση µε την αρίθµ. 75 /2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
• Το Σχέδιο του Κανονισµού Καθαριότητας Δήµου Σαµοθράκης 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει τον Κανονισµό Καθαριότητας Δήµου Σαµοθράκης, ο οποίος 
έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

Άρθρο 1ο
  Η  καθαριότητα  του νησιού  και  η  προστασία  του  περιβάλλοντος του  επιτυγχάνεται  
µε  την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται δε από διατάξεις 
υποχρεώσεις και δικαιώµατα.
Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο :
-Την καθαριότητα του νησιού,  και την διασφάλιση της Δηµόσιας Υγείας.
-Την σωστή διαχείριση των απορριµµάτων.
-Την γνωστοποίηση και συµµόρφωση στις σχετικές Δηµοτικές διατάξεις.
  Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού 
υπερισχύουν όταν δεν  είναι  αντίθετες  µε  τις  γενικές  διατάξεις  της  σχετικής  
νοµοθεσίας, τις  διατάξεις  του υγειονοµικού κανονισµού, τις αστυνοµικές και άλλες 
ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 2ο
ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
  Ως απορρίµµατα στερεά απόβλητα εννοούνται, όλα τα υλικά κυρίως στερεάς µορφής 
που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται 
σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού 
περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειµµένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν, όπως 
αναφέρονται στα παραρτήµατα του άρθρου 17 της 50910/2727/22-10-2003 Κ.Υ.Α. και 
τις πρόσφατες Αστικές Διατάξεις ταξινοµούνται δε σε ΑΣΤΙΚΑ , ΕΙΔΙΚΑ ,και ΤΟΞΙΚΑ 
–ΒΛΑΒΕΡΑ.



2.1.) Τα ΑΣΤΙΚΑ απορρίµµατα περιλαµβάνουν:
α) 
Εσωτερικάαπορρίµµαταογκώδηκαιµή,πουπροέρχονταιαπόοικίεςκαταστήµατα,γραφεία,
βιοµηχανικούς,βιοτεχνικούςκαιεπαγγελµατικούςχώρους,ιδρύµατα,νοσοκοµεία,εκκλησίες
,σχολεία 
και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
β) 
Εξωτερικάαπορρίµµαταοποιασδήποτεφύσηςκαιπροέλευσηςπουκείνταισεοδούς,κοινόχρησ
τους 
χώρους ,ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ.
γ) Υπόλοιπα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά ,φύλλα, χόρτα κ,λπ,)
δ) Επικίνδυνα απορρίµµατα όπως φάρµακα, σύριγγες, µπαταρίες κ.λπ.
2.2.)Τα ΕΙΔΙΚΑ απορρίµµατα περιλαµβάνουν:
α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιοµηχανιών ,βιοτεχνιών, 
εργαστηρίων,
συνεργείων  και  άλλων  µονάδων  παραγωγής  (µέταλλο, ξύλο, χαρτί ,πλαστικό 
κ.λπ.)και δεν 
προσοµοιάζουν µε τα αστικά λόγω όγκου ,ποσότητας ,ποιότητας ,δυνατότητας 
µεταφοράς και τελικής 
επεξεργασίας.
β)Υπόλοιπα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικά.
γ)Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού  χώρων νεκροταφείων.
δ)Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές ,κατεδαφίσεις και γενικά 
οικοδοµικές
εργασίες.
ε)Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων και οχηµάτων.
στ)Αυτοκίνητα, οχήµατα ,σκάφη και µηχανήµατα γενικώς ,καθώς και µέρη τους 
άχρηστα ή
εγκαταλελειµµένα κατά τις κείµενες διατάξεις.
2.3.Τα ΤΟΞΙΚΑ-ΒΛΑΒΕΡΑ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ απορρίµµατα περιλαµβάνουν:
α) Θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που  εγκυµονούν κίνδυνο για την υγεία και το 
περιβάλλον(γεωργικά φάρµακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λπ.)των οποίων  η συλλογή, 
αποκοµιδή και διάθεση γίνεται µε τρόπους ,µεθόδους και µεταφορικά µέσα διάφορα 
από τα συνήθη.
β) Απορρίµµατα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών ,από 
παθολογικά-
µικροβιολογικά –αιµατολογικά εργαστήρια από τµήµατα λοιµωδών νόσων 
κ.λπ. ,οδηγούνται 
υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους από αυτούς που τα παράγουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
Άρθρο 3ο
Με βάση τον παρόντα κανονισµό στις υποχρεώσεις του Δήµου εµπεριέχονται οι εξής:
3.1. Η περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των µη ογκωδών  αστικών



απορριµµάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ.1η του παρόντος 
κανονισµού. Η αποκοµιδή γίνεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίζει ο 
αρµόδιος Αντιδήµαρχος µε τους συνεργάτες του  και µε την συµµετοχή των 
εργαζοµένων.
 Τα απορρίµµατα θα πρέπει να τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους τρεις (3) 
ώρες πριν την προκαθορισµένη ώρα διέλευσης των απορριµµατοφόρων. Τα 
απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά αυτοκίνητα του Δήµου, στο Σταθµό 
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α).και από εκεί τα µεν συλλεγµένα από τους 
κάδους ανακύκλωσης  µε ειδικό container στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιµων 
Υλικών Αλεξανδρούπολης (Κ.Δ.Α.Υ), τα δε υπολείµµατα µε ειδικό containerστις 
εγκαταστάσεις του  Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων Αλεξανδρούπολης 
(Χ.Υ.Τ.Υ).,ή όπου αλλού ορίσει ο Δήµος,
βάσει του Περιφερειακού Σχεδιασµού Διαχείρισης Απορριµµάτων που βρίσκεται εν 
ισχύ..
3.2. Η αποκοµιδή µεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι 
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2.1. του παρόντος κανονισµού (παλαιά έπιπλα, 
ξύλινες παλέτες-κουφώµατα, κλαδέµατα, στρώµατα κ.λπ.) έπειτα από ειδοποίηση στο 
γραφείο του κ. Αντιδηµάρχου(τηλ.2551350809) ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(2551350819-50820).
Όσο αφορά στις µικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές οι πολίτες µπορούν να 
τις απορρίπτουν  στους ειδικούς, λαχανί κάδους, που έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγµένα 
σηµεία του κάθε οικισµού, των οποίων η αποκοµιδή γίνεται από το Δήµο. Όσο αφορά 
στις ογκώδεις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, TV, κ.λπ.), οι 
πολίτες µπορούν  να τις µεταφέρουν στον  αύλειο χώρο των παλιών  σφαγίων στη περιοχή 
Αµπαλιούργια και να τα αποθέτουν στο ειδικό container που υπάρχει εκεί για το σκοπό 
αυτό, ή να ειδοποιούν στα τηλέφωνα που αναφέρονται παραπάνω.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να καθορίσει ειδικό τέλος αποκοµιδής 
ανά ογκώδες αντικείµενο ή ανά µ3 στην  περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειµένων. Το 
ποσόν αυτό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου και τις διατάξεις 
του Δ.Κ.Κ.
3.3. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριµµάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2.2. α, β, γ, δ, ε, στ. εφ` όσον ο Δήµος έχει την δυνατότητα και 
την σχετική υποδοµή. Η αποκοµιδή θα γίνεται βάσει ιδιαιτέρου προγράµµατος 
αποκοµιδής και αφού προηγουµένως οι ενδιαφερόµενοι έχουν καταβάλει ειδικό τέλος 
αποκοµιδής ανά τόνο ή ανά κυβικό µέτρο το οποίο θα καθορίσει το Δηµοτικό 
Συµβούλιο µε τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του.
3.4.Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων .
Όλες οι εργασίες περισυλλογής και αποµάκρυνσης σκουπιδιών και απορριµµάτων που 
βρίσκονται σε οδούς , πλατείες, κοινόχρηστους χώρους.
Η συχνότητα και οι µέθοδοι σκουπίσµατος ορίζονται από τον  Δήµο δεδοµένων των 
αναγκών των δυνατοτήτων και των διαθέσιµων µέσων. Για τη διατήρηση της 
καθαριότητας των εξωτερικών χώρων ο Δήµος υποχρεούται να τοποθετεί σε µικρές 
αποστάσεις καλαίσθητα και  εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων ή άλλους ειδικούς διπλούς 
κάδους υποδοχής ανακυκλούµενων και υπολοίπων απορριµµάτων, µικροαντικειµένων 
κ.λπ. , τους οποίους υποχρεούται να πλένει κατά διαστήµατα .



3.5.Η εκπόνηση και εφαρµογή προγράµµατος «Διαλογής στην Πηγή» για την 
ανακύκλωση των απορριµµάτων, αλλά και την ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση 
πρώτων υλών σε όλη την έκταση του  Δήµου. Ο Δήµος, οφείλει µε ειδικά φυλλάδια-
ανακοινώσεις και διαφηµιστικά µηνύµατα  ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης να 
γνωστοποιούν  κατά τακτά διαστήµατα στους κατοίκους την ύπαρξη του παραπάνω 
προγράµµατος.
3.6. Ο Δήµος υποχρεούται στη περισυλλογή και µεταφορά των ανακυκλούµενων 
υλικών από τους ανάλογους κάδους όλων των οικισµών, µε  ειδικό απορριµµατοφόρο 
όχηµα που θα χρησιµοποιεί µόνο για το σκοπό αυτό. 
3.7. Η ενηµέρωση των Δηµοτών για τα προγράµµατα και τα δροµολόγια των 
οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων  και ανακυκλούµενων  υλικών, τις τυχόν αλλαγές 
στο πρόγραµµα και στα δροµολόγια και τις ώρες και τις ηµέρες πλυσίµατος των οδών 
και κοινόχρηστων χώρων.
3.8. Η λήψη µέτρων για την αποτροπή παραγωγής των απορριµµάτων –αποβλήτων 
που περιγράφονται στο άρθρο 2.3.
   3.9. Η λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα των οικισµών όταν αυτό 
απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
  3.10. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισµού, του 
κανονισµού εκτελέσεως οικοδοµικών εργασιών και των κανονιστικών αποφάσεων 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 79 παρ.4 του Δ.Κ.Κ..

Άρθρο 4ο
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1) Αντικείµενα ή υλικά που προέρχονται από µη συνηθισµένες χρήσεις των 
κατοικιών, βιοτεχνιών, καταστηµάτων, γραφείων και εργαστηρίων. Δεν  θεωρούνται 
σκουπίδια (παλιά κουφώµατα, άχρηστα µηχ/τα, συσκευές οποιασδήποτε φύσης, ογκώδη 
αντικείµενα).Τα ως άνω αντικείµενα θα πρέπει να µεταφέρονται από τους υπόχρεους, 
µέχρι δε να µεταφερθούν, θα πρέπει να κρατούνται στα προαύλια των επιχειρήσεων και 
να µη τοποθετούνται στο πεζοδρόµιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις 
καταβολής ειδικού τέλους και πρόστιµο από 300 € έως 500 €.
2) Τα άχρηστα υλικά που προέρχονται από οικοδοµικές εργασίες (κατεδαφίσεις, 
ανεγέρσεις, επισκευές).
Τα παραπάνω υλικά πρέπει να µεταφέρονται αµέσως για απόρριψη σε επιτρεπόµενους 
χώρους από τον κύριο του ακινήτου ή τον  εργολάβο του έργου µε δικά τους µεταφορικά 
µέσα και δική τους δαπάνη. Ως χώρος κατάλληλος να υποδεχθεί τέτοιου είδους υλικά 
έχει χαρακτηρισθεί από το Δήµο, η δηµοτική έκταση µετά το παλιό Χ.Α.Δ.Α της 
Καµαριώτισσας.

-Στην περίπτωση που παραµείνουν επί του πεζοδροµίου για διάστηµα µεγαλύτερο των 
3ηµερών  θεωρείται ότι, καταλαµβάνουν κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι 
υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους και προστίµου από 300 €  έως 500 €.

-Στην περίπτωση που αυτά απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, 
χείµαρρους, ρέµατα, πάρκα, άλση, δάση εντός η εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες 
ρύπανσης και προκαλούν  ιδιαίτερη υποβάθµιση στο περιβάλλον. Γι’ αυτό, τέτοιες 
ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από 



τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν.1892/1990 και τις προβλεπόµενες άλλες 
κυρώσεις, ο Δήµος επιβάλλει πρόστιµο που κυµαίνεται από 300 € έως 1500 € ανάλογα 
µε τον όγκο των απορριπτόµενων αδρανών  και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε 
περίπτωση δε, επανάληψης της ρύπανσης, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι και 10 φορές 
µεγαλύτερο από αυτό που επιβλήθηκε προηγουµένως.

3) Τα επικίνδυνα απορρίµµατα, η µεταφορά των οποίων ανήκει σε αυτούς που  τα 
παράγουν.

4) Τα απόβλητα του άρθρου   2.2. και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά, επικίνδυνα ή 
διέπονται από ειδικές υγειονοµικές διατάξεις, όπως: ραδιενεργά απόβλητα-εκρηκτικές, 
εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή ,επεξεργασία 
και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων, απόβλητα εκµετάλλευσης λατοµείων, πτώµατα 
µεγάλων ζώων, γεωργικά απόβλητα προερχόµενα από περιττώµατα ζώων ή µετά από 
χρήση γεωργικών φαρµάκων, εντοµοκτόνων , καταλύτες αυτοκινήτων κ.λπ. 
συλλέγονται και µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους.

Άρθρο 5ο
ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
Για την εφαρµογή των επόµενων  διατάξεων του  κανονισµού αυτού, οι 
χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:
 5.1 «Κατοικίες»: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπως µονοκατοικίες ή όροφοι ή  
διαµερίσµατα ή άλλου τύπου ακίνητα , όπου κατοικούν µόνιµα ή πρόσκαιρα άτοµα ή 
οικογένειες και υπεύθυνοι, για τις οικίες αυτές.
5.2.  «Καταστήµατα»: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε 
φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις µόνιµα ή πρόσκαιρα, είτε είναι ισόγειοι είτε βρίσκονται 
σε ορόφους ή είναι στο βάθος οικοπέδων και επικοινωνούν µε τις οδούς µέσα από 
κοινόχρηστες εισόδους ή χώρους γενικά. Στην έννοια των καταστηµάτων υπάγονται και 
τα κάθε είδους εργαστήρια, βιοτεχνίες, στεγασµένες ή υπαίθριες αποθήκες, κέντρα 
ψυχαγωγίας, χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής ή έκθεσης ζώων, περιβόλια όπου γίνονται 
κάθε είδους καλλιέργειες και γενικά χώροι που δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν 
κατοικίες ή γραφεία.
Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των 
οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των  επιχειρήσεων που χαρακτηρίζεται 
σαν κατάστηµα.
5.3 «Γραφεία»: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε 
επαγγέλµατα
µόνιµα ή πρόσκαιρα. Στην έννοια των γραφείων υπάγονται και τα ακίνητα ή 
χώροι ,όπου
λειτουργούν Δηµόσιες ή Υπηρεσίες Οργανισµών κοινής ωφέλειας ή Νοµικών 
προσώπων
Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Υπεύθυνοι είναι:
- Για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται το 
επάγγελµα.



- Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής.
- Για τις ανώνυµες εταιρίες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό.
- Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο Προϊστάµενος διοικητικού.
5.4  «Οικόπεδα»: θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός 
σχεδίου,
και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νοµέας αυτού.
-Οι διαχειριστές οικιών ή ενοικιαζόµενων δωµατίων και οι υπεύθυνοι καταστηµάτων ή 
γραφείων µπορούν να ορίζουν µε έγγραφό τους συγκεκριµένο πρόσωπο που θα 
αναλάβει την ευθύνη για την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος και για 
τις παραβάσεις του. Για να ισχύει το έγγραφο αυτό πρέπει εκείνος που εξουσιοδοτεί και 
αυτός που αναλαµβάνει την ευθύνη να το υπογράφουν ενώπιον αρµόδιου Δηµοτικού 
υπαλλήλου ή ενώπιον της Αστυνοµικής Αρχής και να επικυρώνεται η γνησιότητα της 
υπογραφής.

Άρθρο 6ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΩΝ
Υποχρεώσεις υπεύθυνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη αστικά απορρίµµατα.

6.1 Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 2.1 
του παρόντος κανονισµού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραµµα αποκοµιδής 
απορριµµάτων που ο Δήµος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Την ηµέρα διέλευσης 
του απορριµµατοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασµένα τα απορρίµµατα τους σε 
πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους δεµένους στο πάνω µέρος τους οποίους πρέπει πριν 
την ώρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου να έχουν τοποθετήσει µέσα στον κάδο 
µηχανικής αποκοµιδής (χρώµατος χακί, µαύρο ή µεταλλικό γαλβανισµένο), που ο 
Δήµος έχει τοποθετήσει πλησίον πεζοδροµίων, δρόµου, οικίας ή επαγγελµατικής στέγη 
τους.
  Οι κάδοι που αναφέρονται παραπάνω µπορεί να έχουν τοποθετηθεί µόνοι τους ή να 
βρίσκονται στα διάφορα σταθερά (πακτωµένα) σηµεία ανακύκλωσης που υπάρχουν στο 
κάθε οικισµό.
  Τα ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο), θα  πρέπει να  
τοποθετούνται  στους  ειδικούς  κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στο κοντινότερο 
σηµείο από την οικία ή το κατάστηµα τους, σε δύο διαφορετικά ρεύµατα µε την ανάλογη 
σήµανση: 1. Τα χαρτιά-χαρτόνια στο µπλε κάδο µε το κίτρινο καπάκι., 2. Τα πλαστικά-
αλουµίνια-γυαλιά, στο µπλε κάδο µε το κόκκινο καπάκι.

Απαγορεύεται η  απόρριψη ανακυκλούµενων υλικών σε κάδο διαφορετικού 
ρεύµατος.

Σε οποιαδήποτε άλλη συµπεριφορά ο Δήµος επιβάλλει  πρόστιµο που κυµαίνεται από 
100€ έως 300€ ανάλογα µε τον όγκο των απορριµµάτων.
  Οι κάτοικοι και ειδικότερα οι καταστηµατάρχες, υποχρεούνται στη  δεµατοποίηση 
των χαρτονιών από µεγάλα χαρτοκιβώτια συσκευασίας και σε περιπτώσεις που η 
εισαγωγή αυτών από τις «έξυπνες θυρίδες» των ειδικών κάδων απόρριψης χαρτιού 
λόγω όγκου είναι αδύνατη, µπορούν να αποθέτουν τα δέµατά τους δεµατοποιηµένα, 
πλησίον του σηµείου ανακύκλωσης ή των κάδων. Στους παραβάτες ο Δήµος επιβάλλει 
πρόστιµο που κυµαίνεται από 100 € έως 300€.
  Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριµένες σταθερές (πακτωµένες) θέσεις που έχουν 



προεπιλεγεί  κατόπιν µελέτης του Δήµου Σαµοθράκης, σε συνεργασία µε τη Διαχείριση 
Απορριµµάτων Ανατ. Μακ.& Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.) . Η Δηµοτική Αρχή είναι η µόνη 
αρµόδια για την µετακίνηση ή αλλαγή θέσεως 
( µόνιµης ή προσωρινής) των κάδων. Στους παραβάτες µετακίνησης των κάδων, 
επιβάλλεται πρόστιµο 50 €.
6.2.Ελαστικά, , χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικοί συσσωρευτές (µπαταρίες 
οχηµάτων), ηλεκτρικές- ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύµφωνα 
µε το  Ν.  2939/2001  και  τα  Προεδρικά  Διατάγµατα  που  εκδόθηκαν  ή  θα  
εκδοθούν  κατά εξουσιοδότηση του. Κατάλληλοι συµβεβληµένοι αποδέκτες των 
παραπάνω, είναι το πρατήριο καυσίµων και τα συνεργεία του νησιού.
6.3. Οχήµατα τέλους κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). Απαγορεύεται η εγκατάλειψη 
οχηµάτων (αυτοκινήτων κλπ.) ή η µακρόχρονη στάθµευσή τους σε κοινόχρηστους 
χώρους (δρόµους, πλατείες, πεζοδρόµια). Οι ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται να τα 
µεταφέρουν στους ειδικούς χώρους για διάλυση (Ανακυκλωτική Α.Ε. περιοχή 
Αµφιτρίτης τηλ.:2551023792.). Σε αντίθετη περίπτωση η στάθµευσή τους 
(µακροχρόνια ή µη), θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου 1080/1980 µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις 
τους.
6.4. Για λόγους που σχετίζονται µε την αισθητική του νησιού και τη δηµόσια υγεία δεν 
επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων απορριµµάτων, έξω από τους 
καθορισµένους κάδους µηχανικής αποκοµιδής. Για όσους να παραβαίνουν την διάταξη 
αυτή, ο Δήµος επιβάλλει πρόστιµο ύψους 100 € για κάθε σακούλα και παράλληλα 
διαπιστουµένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση από τον Δήµο κατά του 
υπευθύνου σύµφωνα µε το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα.
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τους, έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το 
κρέµασµα του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των 
διατάξεων αυτών, ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δηλαδή 100€ η κάθε σακούλα εκτός κάδου σε µη 
επιτρεπτές ώρες.
Τα µεγάλα καταστήµατα του νησιού (Super Market κ.λπ) και οι χώροι που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 & 2 ή όσα καταστήµατα εκ της φύσεως τους παράγουν πολλά απορρίµµατα 
υποχρεούνται να προµηθευτούν συµπιεστές  ή  συρµάτινου κάδους χαρτιών-χαρτονιών. 
Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως του υπόχρεου, επιβάλλεται πρόστιµο από 200€ έως 
500 € και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής ανακαλείται η άδεια λειτουργίας. Για τη 
χορήγηση άδειας στα υπό λειτουργία νέα καταστήµατα, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η ύπαρξη συµπιεστή.

Άρθρο 7ο
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίµµατα.
7.1. Τα απορρίµµατα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαµβάνονται από 
τον Δήµο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων µε την Υπηρεσία 
Καθαριότητας (τηλ.2551350809). Στην περίπτωση αυτοί οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:
α) Να καταβάλουν υπέρ του Δήµου ειδικό τέλος αποκοµιδής αν προβλέπεται (άρθρο 
3.2. του παρόντος).
β) Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών: Φύλλα ξερά άνθη ,υπόλοιπα 
καθαρισµού κήπων, γκαζόν κ.λπ, συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους 



όπως τα οικιακά απορρίµµατα.     Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάµνων, κλαδιά κ.λπ 
συσκευάζονται σε ελαφριά δεµάτια δεµένα µε ανθεκτικό σκοινί ή σύρµα για την εύκολη 
φόρτωσή τους .Δεν βγαίνουν στον πεζοδρόµιο και στις αυλές και ισχύουν όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο.
Υπόλοιπα χώµατος,, κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικά από τους 
υπεύθυνους µε δικά τους µέσa.

 Άρθρο8ο
     Απορρίµµατα του νεκροταφείων.
- Tα προερχόµενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα , συσκευάζονται και 

µεταφέρονται µε ειδικό τρόπο.
- Τα προερχόµενα από εργασίες καθαρισµού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.λπ 
που προσοµοιάζουν µε τα εσωτερικά αστικά, συλλέγονται και µεταφέρονται κατά τον 
συνήθη τρόπο.

Άρθρο 9ο
Υποχρεώσεις διαχειριστών πολυκατοικιών.
9.1. Η κάθε πολυκατοικία πρέπει µε ευθύνη του διαχειριστή να είναι εφοδιασµένη µε 
σύνεργα καθαριότητας και µε πλαστικούς σάκους για τα σκουπίδια των κοινόχρηστων 
χώρων της.
9.2. Τα σκουπίδια από τον καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων κάθε πολυκατοικίας 
από τον καθαρισµό των καταστηµάτων εφ` όσον υπάρχουν και από το σκούπισµα των 
πεζοδροµίων πρέπει να συλλέγονται µέσα σε ανθεκτικούς σάκους και να τοποθετούνται 
σε ειδικούς κάδους του Δήµου µαζί µε τα άλλα σκουπίδια. Δεν επιτρέπεται τα σκουπίδια 
αυτά να διασκορπίζονται στο δρόµο ή το πεζοδρόµιο ή να συγκεντρώνονται σε σωρούς 
στο πεζοδρόµιο, στο ρείθρο του πεζοδροµίου ή στο κατάστρωµα του δρόµου.
9.3. Οι ιδιοκτήτες οικιών και οι διαχειριστές πολυκατοικιών οφείλουν να έχουν καθαρές 
τις πρασιές (προκήπια) των ακινήτων τους, είτε είναι περιφραγµένες είτε όχι.
Επίσης οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις προσόψεις και να συµβάλλουν στην 
καθαριότητα του καταστρώµατος των δρόµων και πεζοδροµίων που είναι µπροστά από 
αυτά.

Άρθρο 10ο
Υποχρεώσεις υπεύθυνων σχετικά µε την ανακύκλωση
Επειδή στο Δήµο λειτουργεί πρόγραµµα «διαλογής στην πηγή» για την ανακύκλωση και 
ανάκτηση πρώτων υλών, οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να 
συµβάλουν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και 
απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριµµάτων.
10.1. Οφείλουν να µη αναµειγνύουν µε τα συνήθη απορρίµµατα ,εκείνα τα απορρίµµατα 
που είναι κατασκευασµένα εξ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί ,αλουµίνιο και πλαστικό και 
να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους (µπλε χρώµατος) προκειµένου να εφαρµόζεται 
το πρόγραµµα περισυλλογής που ο Δήµος ή οι επιχειρήσεις του έχουν καθιερώσει.
10.2. Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόµενες ποσότητες ανακυκλούµενων 
απορριµµάτων είναι σχετικά µεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν 
ξεχωριστά από τα άλλα απορρίµµατα και να τα αποδίδουν ,σύµφωνα µε το ισχύον 
πρόγραµµα περισυλλογής.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 11ο
Υποχρεώσεις πεζών.
  Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούµενους καθ' οδών αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή 
άλλων ειδών συσκευασίας, µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής χρήσης δεν 
επιτρέπεται.Το ίδιο ισχύει και για τους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήµου 
(πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ) από περιπατητές, 
θαµώνες κ.λπ.
Τα παραπάνω αντικείµενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια 
µικροαπορριµµάτων ή στους κάδους απορριµµάτων. Σε όσους συλλαµβάνονται να 
παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 50 €. Ενώ όσοι προκαλούν φθορές 
σε αστικό εξοπλισµό του Δήµου πρόστιµο από 150 € έως 300€.

Άρθρο 12ο
Υποχρεώσεις καταστηµάτων φαγώσιµων ειδών.
  Καταστήµατα στα οποία παρατηρείται η παραγωγή κάθε είδους απορριµµάτων από 
την
κατανάλωση των προσφερόµενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό , 
οινοπνευµατώδη,
γλυκά, φαγητά, σουβλάκια, πίττες, είδη µπαρ γενικά ή καφενείου, σε πελατεία που είτε
κάθεται σε τραπεζοκαθίσµατα τοποθετηµένα µέσα και - έξω από τα καταστήµατα είτε
σερβίρετε όρθια, πρέπει συνεχώς σε όλες τις ώρες λειτουργίας τους να µαζεύουν τα 
κάθε
είδους απορρίµµατα που δηµιουργούνται από την κατανάλωση των ειδών του 
καταστήµατός
τους (χαρτιά περιτυλίγµατος προαναφερόµενων ειδών, αποφάγια, σάλτσες, υγρά, κουτιά
τσιγάρων, αποτσίγαρα κλπ.), έτσι ώστε πάντοτε να είναι το κατάστηµα και ο δηµόσιος 
χώρος
που το περιβάλλει καθαρός.
Στις υποχρεώσεις αυτές των καταστηµάτων περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση µέσα και 
έξω
από κάθε κατάστηµα, αρκετών καλαθιών για απορρίµµατα, τα οποία θα πρέπει να είναι 
καλής
κατασκευής και καλαίσθητα στην εµφάνιση, όπως επίσης στις υποχρεώσεις τους 
συµπεριλαµβάνεται η κατοχή είδικού κάδου εντός του καταστήµατός τους για την 
απόρριψη των ανακυκλούµενων απορριµµάτων τους.
  Τα τηγανέλαια όλων των καταστηµάτων εστίασης συλλέγονται σε ειδικά βυτία που 
υπάρχουν για το σκοπό αυτό.
 Καυστικές και χηµικές ουσίες καθώς και αντικείµενα που βρίσκονται σε µεγάλη 
θερµοκρασία(στάχτες, αναµµένα ξύλα, κλπ..) δεν πρέπει να ρίχνονται µέσα στους
 κάδους.



Στους µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 300 €-500 € και 
σε περίπτωση και. τρίτης υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας.

Άρθρο 13o
Υποχρεώσεις καταστηµάτων γενικά, συνεργείων κ.λπ.
13.1. Δεν επιτρέπεται, για οποιονδήποτε λόγο, η εναπόθεση στα πεζοδρόµια και τα 
καταστρώµατα του δρόµου,  µπροστά ή γύρω από τα καταστήµατα αντικειµένων 
σχετικών µε
το εµπόριό τους (π.χ. καφάσια φρούτων, λαχανικών, κιβώτια αεριούχων ποτών, άδεια 
κουτιά κ.λπ.)
13.2. Οι δηµότες υποχρεούνται να µη σταθµεύουν τα αυτοκίνητα τους σε    δρόµο που 
θα καθορίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας ότι θα καθαριστεί .
13.3. Καταστήµατα κάθε είδους υποχρεώνονται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους 
να φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου που καλύπτουν. Η τοποθέτηση από τους 
καταστηµατάρχες καλαίσθητων καλαθιών για απορρίµµατα είναι απαραίτητη. αφού 
προηγηθεί συνεννόηση µε την Υπηρεσία.
13.4. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις προσόψεις 
των καταστηµάτων τους και να συµβάλουν στη καθαριότητα του καταστρώµατος των 
δρόµων και των πεζοδροµίων.
  Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν, κατόπιν αδείας, δηµοτικούς και κοινόχρηστους 
χώρους
όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να 
διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς µε δικά τους µέσα και µε την τοποθέτηση 
καλαίσθητων καλαθιών, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισµού από τα συνεργεία του 
Δήµου. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και επιχειρήσεων, στεγασµένοι ή µή,
πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε τη φροντίδα των υπευθύνων και µε κάθε πρόσφορο 
µέσο, ακόµη και αν τα απορρίµµατα‚προέρχονται από τρίτους.
( Εφόσον οι υπεύθυνοι αδιαφορούν και µετά τις σχετικές συστάσεις ο Δήµος έχει το 
δικαίωµα να παρέµβει, καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας στους υπευθύνους τα 
έξοδα καθαρισµού. Επίσης, επιβάλλει πρόστιµο ύψους 300 € - 500 €.

Άρθρο 14ο
Καθαριότητα υπαίθριων γενικά αγορών ( λαϊκών αγορών κ.λπ.)
Οι πωλητές και έµποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήµο (στεγασµένες ή µη, 
λαϊκές αγορές κ.λπ) καθώς επίσης πλανόδιοι µικροπωλητές, καντίνες (µόνιµες ή 
αυτοκινούµενες) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο πάντοτε καθαρό και να 
συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίµµατα σε σάκους (ξεχωριστά τα ανακυκλούµενα 
απορρίµµατα) και να τους µεταφέρουν σε ειδικούς κάδους που έχει εγκαταστήσει ο 
Δήµος στη περιοχή τους. Αν δεν τηρούν τα παραπάνω ο Δήµος προβαίνει στον 
καθαρισµό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Επίσης επιβάλλει 
πρόστιµο ύψους 300€ έως 500 € .Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά, ο 
Δήµος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισµένο χρονικό διάστηµα 
ή οριστικά.
Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχηµάτων απαγορεύεται να πλένουν τα οχήµατα τους στους 
δρόµους και τις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροή υδάτων στο δρόµο από 



οχήµατα που πλένονται σε ιδιωτικούς χώρους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 
50,00€.
Η ρύπανση µε λάδια από κάθε είδους οχήµατα µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα σε 
πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισµού. Στους 
ιδιοκτήτες των οχηµάτων αυτών που είναι υποχρεωµένοι να µεριµνούν για τον 
καθαρισµό του χώρου επιβάλλεται πρόστιµο 300,00€.
  Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να µεριµνούν για τον άµεσο 
καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα των ζώων τους. Στους παραβάτες 
της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο 50,00 €-100,00€.

  Το πρόστιµο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά, ή άλλο κοινόχρηστο 
χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθµών, σε 
προαύλια εκκλησιών, δηµόσια ή δηµοτικά πάρκα, κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

Άρθρο 15ο
Κατάληψη πεζοδροµίου µε οικοδοµικά υλικά.
  Η κατάληψη πεζοδροµίου ή τµήµατος αυτού µε οικοδοµικά υλικά επιτρέπεται µόνο µε 
άδεια της αρµόδιας Υπηρεσίας του Δήµου σε προσδιορισµένο χώρο και για 
καθορισµένο χρονικό διάστηµα, µετά από καταβολή του ειδικού τέλους.
  Πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε τα υλικά αυτά να µη ρυπαίνουν το χώρο. Η 
πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και το στοίβαγµα υλικών εµπορευµάτων, 
οικοδοµικών υλικών κλπ. µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισµό 
των υλικών αυτών στο περιβάλλον ή ακόµη και τραυµατισµό πολιτών. 
  Στη χορηγούµενη από το Δήµο άδεια κατάληψης του πεζοδροµίου ή του κοινόχρηστου 
χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση και το στοίβαγµα των παραπάνω υλικών πρέπει 
υποχρεωτικά να καλύπτονται µε καλαίσθητο τρόπο ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος 
διασκορπισµού τους. Αν από την πληµµελή εφαρµογή των παραπάνω προστατευτικών 
µέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήµος, πέραν των 
προβλεπόµενων άλλων κυρώσεων από την κείµενη νοµοθεσία, επιβάλλει κατά των 
υπευθύνων πρόστιµο από 300,00 € ευρώ έως 500,00 € ,ανάλογα µε τη σοβαρότητα και 
το µέγεθος της ρύπανσης .

Άρθρο  16ο
Οικοδοµικές εργασίες.
  Το άρθρο  αυτό   αφορά κάθε είδους οικοδοµικές εργασίες (νέες οικοδοµές, 
προσθήκες, επισκευές, ανακατασκευές ) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήµου 
και κάθε εργασία από οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δηµοσίων έργων.
Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδοµικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή 
γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να 
αποκαθιστούν την καθαριότητα καθηµερινά µαζεύοντας µε επιµέλεια τα παραγόµενα 
απορρίµµατά τους. 
16.1.   Σε κάθε οικοδοµική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να 
υπάρχει
α) αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία οικοδοµικής άδειας



β) πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόµο µε τον αριθµό της αδείας και την 
ηµεροµηνία εκδόσεως της γ) άδεια καταλήψεως πεζοδροµίου – οδοστρώµατος- 
κοινόχρηστου χώρου χορηγηµένη από τον Δήµο.
16.2.   Η µη τήρηση του άρθρου 2 συνεπάγεται την επιβολή προστίµου.
16.3.   Πριν από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι 
κατασκευαστές ή οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει:
α) Να θεωρούν την οικοδοµική άδεια από το Αστυνοµικό Τµήµα.
β) Να εφοδιάζονται από τον Δήµο µε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου - οδοστρώµατος 
καταβάλλοντος το αντίστοιχο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια θα δηλώνουν ρητά αν 
θα τοποθετήσουν διαφηµιστικές πινακίδες ώστε ο Δήµος να εισπράξει τα νόµιµα. Αν 
τοποθετήσουν διαφηµιστικές πινακίδες χωρίς προηγουµένως να το έχουν δηλώσει στην 
έκδοση αδείας, τότε πέρα από τα νόµιµα τέλη που θα εισπράξει ο Δήµος για τη 
διαφήµιση θα επιβληθεί και πρόστιµο 100 € έως 300 €. Σε περίπτωση που δεν 
πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδροµίου να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη 
δήλωση,
γ) Να προσκοµίζουν στον Δήµο εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Τ.Π. 
και Δ. ποσού ανά µ2 καταλαµβανόµενου κοινόχρηστου η Δηµοτικού χώρου, η οποία θα 
επιστρέφεται στον δικαιούχο µετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον 
δεν προξενήθηκαν ζηµιές στους δηµοτικούς χώρους 
από την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών (π.χ. µπάζα, τσιµέντα, στο οδόστρωµα, 
ζηµιές στα πεζοδρόµια, παραλείψειςπλακόστρωσης πεζοδροµίου κλπ.) Τα παραπάνω θα 
πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου.
16.4. Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες θα πρέπει να είναι 
περιφραγµένος Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους 
µη έχοντας εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος 
πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την προστασία πεζών και οχηµάτων. Τα αδρανή υλικά 
που βρίσκονται επί του πεζοδροµίου πρέπει να εγκιβωτίζονται µε µέσα προστασίας 
(µαδέρια, τσιµεντόλιθους κλπ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά η από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
  Τα ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άµµος, µπάζα κλπ.) θα πρέπει να 
καταβρέχονται συχνά ώστε να µην παρασύρονται από τον αέρα ή να σκεπάζονται. Το 
ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινόχρηστων 
χώρων που παραµένουν πλέον του διηµέρου θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµόσιο 
χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόµενο πρόστιµο 300 € έως 500 €. 
Επιπλέον αποµακρύνονται από τον Δήµο και ο υπόχρεος καταβάλλει την δαπάνη 
αποµάκρυνσης.
16.5. Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των 
οικοδοµικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωµένα για την 
πρόληψη ατυχήµατος, τα δε περιφράγµατα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και 
ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήµανση µε σχετικές ανακλαστικές 
πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαµβάνεται µέρος 
οδοστρώµατος. Η σήµανση κατά την νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή. Στους παραβάτες 
επιβάλλεται πρόστιµο 300 € έως 500 €.
16.6.  Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισµό Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, 
ΔΕΗ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των 
διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόµους περί εκτελέσεως Δηµοσίων Έργων 



( εγγυητική επιστολή, σηµάνσεις κλπ). Οι παραπάνω οργανισµοί υποχρεούνται όπως 
αµέσως µετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τριηµέρου να 
αποµακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα 
πράγµατα στην πρότερή τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού, και θα ζητείται άµεση επέµβαση 
του Εισαγγελέα. Οι ίδιοι οργανισµοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγµα των αδρανών 
υλικών και προϊόντων εκσκαφών όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος 
κανονισµού.

Άρθρο 17ο
Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων.
Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά µέσα ξηρού φορτίου πρέπει να 
έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυµµένο µε µουσαµά.
Τα   απορρίµµατα   οποιασδήποτε   µορφής   που   παράγονται   κατά   την   
φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε 
εργασίας..

Άρθρο 18ο
Σκουπίδια µέσα σε οικόπεδα ή κοινόχρηστους χώρους.
  Οικόπεδα και ελεύθεροι ιδιωτικοί χώροι πρέπει να είναι περιφραγµένοι µε 
µαντρότοιχο ή
συρµατόπλεγµα και να διατηρούνται καθαροί. Περίφραξη πρόχειρη ,µε διάφορα 
άχρηστα
υλικά απαγορεύεται.
  Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπονται σκουπίδια, ακόµη και σε σάκους µέσα σε 
οικόπεδα, ελεύθερους ιδιωτικούς χώρους και κοινόχρηστους γενικά χώρους του νησιού. 
Ειδικά για τα ακάλυπτα οικόπεδα που έχουν µετατραπεί σε χώρους απόθεσης 
σκουπιδιών, αποτελώντας εστίες ρύπανσης και µόλυνση ς, ο Δήµος µπορεί να 
επεµβαίνει για τον καθαρισµό τους και σε ειδικές περιπτώσεις για την περίφραξή τους, 
χρεώνοντας τα έξοδα στους ιδιοκτήτες.

Άρθρο 19ο
Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασµένων ή µη).
  Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών,  εργοταξίων και επιχειρήσεων στεγασµένοι ή 
µη (πρασιές, παλαιές οικίες κ.λπ), πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε την φροντίδα 
των υπεύθυνων και µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµη και αν τα απορρίµµατα 
προέρχονται από τρίτους. Σε περίπτωση αδιαφορίας και ύστερα από σχετικές συστάσεις 
ο Δήµος µπορεί να παρέµβει µετά όµως από σχετική προειδοποίηση, της Δ/νσης 
Υγιεινής της  Περιφέρειας χρεώνοντας τους ιδιοκτήτες ή τους υπεύθυνους.

Άρθρο 20ο
Ρύπανση Δηµοσίων κτηρίων κ.λπ.
  Απαγορεύεται η ρύπανση των τοίχων των δηµοσίων κτιρίων, µνηµείων και λοιπών 
ιστορικών χωρών, δηµοτικών και ιδιωτικών χωρών και οικοπέδων.



  Τα δηµοτικά ή δηµόσια καταστήµατα µε ευθύνη των προϊσταµένων τους, των 
αρµοδίων
υπαλλήλων ή των ιδιοκτητών τους πρέπει να είναι πάντα καθαρά εξωτερικά και 
εσωτερικά,
όπως επίσης και ο περιβάλλων χώρος.
 Για την καλύτερη εµφάνιση του νησιού απαγορεύεται η ανάρτηση πανό όπως και η 
αφισοκόλληση. Ο φορέας που τα ανάρτησε αναλαµβάνει την υποχρέωση καθαίρεσής 
τους µε το πέρας των εκδηλώσεων στις οποίες  αυτά αναφέρονται. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 
Απαγορεύεται η αφισοκόλληση εκτός από τα ειδικά ταµπλό του Δήµου που υπάρχουν 
για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 21ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ 
Α) Οι Δηµότες θα πρέπει να τηρούν τα παρακάτω:
      1.  Να µη µετακινούν τους κάδους από τις καθορισµένες θέσεις τους.
2. Να µην τοποθετηθούν σκουπίδια στους κάδους παρά µόνον τρεις (3) ώρες πριν 
την διέλευση των απορριµµατοφόρων . Επίσης να µη τοποθετούν σακούλες µε 
σκουπίδια έξω από τους κάδους. Όταν δεν υπάρχει κάδος ή αυτός είναι γεµάτος να 
τοποθετείται στην ιδιοκτησία µία ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του 
απορριµµατοφόρου.

3. Τα   µεγάλα   καταστήµατα   υποχρεώνονται   να   προµηθευτούν   και   να   έχουν   
σε λειτουργία συµπιεστές χαρτιών και απορριµµάτων.

4. Να µην εγκαταλείπουν κάθε µορφής ογκώδη αντικείµενα στα πεζοδρόµια και σε 
κοινόχρηστους χώρους, αν δεν συνεννοηθούν µε την υπηρεσία καθαριότητας,(τηλ.)

5. Καταστήµατα - Γραφεία να συµπιέζουν να δένουν και να βγάζουν χαρτοκιβώτια -
ξυλοκιβώτια στο κλείσιµο των καταστηµάτων ή µία ώρα πριν τη διέλευση του 
απορριµµατοφόρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δηµότες.

6. Να µην εγκαταλείπουν ασυσκεύαστα στο πεζοδρόµιο, Φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα 
καθαρισµού κήπων, υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιά κ.λπ.

7. Να µην εγκαταλείπουν υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος σε οδούς και 
πεζοδρόµια.

8. Να µην εγκαταλείπουν ειδικά οικοδοµικά, βιοτεχνικά απορρίµµατα στα πεζοδρόµια.
9. Νοσοκοµεία και Θεραπευτήρια να συσκευάζουν και να χαρακτηρίζουν τα µη 
επικίνδυνα και µη τοξικά απορρίµµατα, τα επικίνδυνα και τοξικά τα µεταφέρουν µε 
δικά τους µέσα.

10. Να µην ρυπαίνουν (χώµατα λάδια κλπ) και να µην εγκαταλείπουν µπάζα - αδρανή 
υλικά από εκσκαφές - κατεδαφίσεις κ.λπ.

α) στα πεζοδρόµια και στους δρόµους
β) σε ακάλυπτους χώρους (πάρκα - άλση-ρέµατα κ.λπ.) και
γ) στους κάδους απορριµµάτων του Δήµου.
11. Να µην εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα απορρίµµατα- λύµατα επικίνδυνα για την 
δηµόσια υγεία και ασφάλεια.

12. Οι δηµότες να βάζουν στα καλαθάκια τα µικρά άχρηστα αντικείµενα τους.
13. Να µην προκαλούν φθορές στον αστικό εξοπλισµό καθαριότητας, να µην πλένουν 
τα αυτοκίνητα στους δρόµους και τις πλατείες και να µην ρίχνουν νερά στους 



δρόµους, να µη ρίχνουν λάδια στο οδόστρωµα και   τα πεζοδρόµια και να 
καθαρίζουν τα περιττώµατα των οικόσιτων ζώων.

14. Να έχουν δοχεία απορριµµάτων και να διατηρούν καθαρό το χώρο, τα καταστήµατα 
που προσφέρουν πρόχειρο φαγητό, (καφενεία, καφετέριες κ.λπ.).

15. Να µην εγκαταλείπουν απορρίµµατα οι πωλητές λαϊκών και άλλων αγορών
16. Να µην εναποθέτουν, αποθηκεύουν και στοιβάζουν πληµµελώς εµπορεύµατα, 
οικοδοµικά υλικά κ.λπ.

17. Να µη ρυπαίνουν µε φεϊγβολάν, αφίσες, σπρέι, ταµπλό, αεροπανό κ.λπ. το νησί.
18. Να µην παρκάρουν δίπλα σε κάδους απορριµµάτων από τη µεριά του δρόµου ώστε 
να εµποδίζεται η µεταφορά του κάδου για την αποκοµιδή των απορριµµάτων.

19. Να µεριµνούν για τον καθαρισµό των χώρων ιδιοκτησίας τους καθώς και για τους 
κοινόχρηστους χώρους (παλιές οικίες, πρασιές, πάρκινγκ.).

20. Να περιφράζουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα τους .
21. Να µην εγκαταλείπουν απορρίµµατα κατά την µεταφορά ξηρού φορτίου.
22. Να µην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόµους και στους κοινόχρηστους 
χώρους.

23. Να µη παρκάρουν σε ώρες και ηµέρες που ο Δήµος έχει προειδοποιήσει ότι θα 
καθαρίσει το συγκεκριµένο δρόµο.

24. Να µην χρησιµοποιούν χωρίς την άδεια του Δήµου διαφηµιστικές πινακίδες όταν 
κάνουν νόµιµη κατάληψη πεζοδροµίου - οδοστρώµατος, δηµοτικών οδών (ύστερα 
από άδεια του Δήµου).

25. Εργολάβοι και οργανισµοί κοινής ωφέλειας που εκτελούν εργασίες υποχρεούνται να 
αποµακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά σε 
προεπιλεγµένο χώρο από το Δήµο.

26. Κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει σήµανση (φωτεινή 
τη νύχτα) µε πινακίδες, ειδική ταινία, κ.λπ. και να µην δηµιουργούν προβλήµατα 
στη κυκλοφορία των πεζών αλλά και των οχηµάτων

27. Να µη ρυπαίνουν και να µην καταστρέφουν µνηµεία, αγάλµατα, Δηµόσια κτήρια, 
τοίχους, παιδικές χαρές, πάρκα, χώρους πράσινου κ.λπ.

28. Ανάλογο πρόστιµο θα επιβάλλεται σε όσους ρυπαίνουν γενικά το νησί και δεν 
περιλαµβάνονται στις παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις.

Β) Καθορίζεται το ύψος προστίµων τα οποία θα πληρώνονται στα Ταµεία του 
Δήµου ως εξής:

1.Μετακίνηση κάδων σε άλλο σηµείο από το καθορισµένο. Πρόστιµο: 50,00 €
2.Σακούλες ή χύµα σκουπίδια, εκτός κάδων (άδετες σε µη επιτρεπτές ώρες). Πρόστιµο: 

100,00 €
3.Έλλειψη συµπιεστών απορριµµάτων και λοιπών αντικείµενων στα µεγάλα 
καταστήµατα

      Πρόστιµο : 200,00 € - 500,00 €
4.Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειµένων χωρίς συνεννόηση µε το Δήµο Πρόστιµο : 

100,00 € - 300,00 €.
5   .Εγκατάλειψη αντικειµένων από µη συνηθισµένες χρήσεις, κιβωτίων - 
ξυλοκιβωτίων κ.λπ. από 
     γραφεία,  καταστήµατα, οικίες. Πρόστιµο: 300,00 €- 500,00 €.



6.  Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισµών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάµνοι κ.λπ. που 
απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόµιο. Πρόστιµο: 100,00 €.
7.Έκθεση-εγκατάλειψη υπολοίπων χώµατος και κοπροχώµατος. Πρόστιµο: 300,00 €.
8. Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – οικοδοµικών απορριµµάτων. Πρόστιµο : 300,00 € - 

500,00 €.
9. Ασυσκεύαστα µή επικίνδυνα - µη τοξικά απορρίµµατα Νοσοκοµείων και 
Θεραπευτηρίων γενικώς.

      Πρόστιµο : 300,00 € - 500,00 €.
10. Εγκατάλειψη µπαζών - αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις εκσκαφές κ.λ.π. και 
ρύπανση
κάδων, πεζοδροµίων, δρόµων και ακάλυπτων χώρων. Πρόστιµο : 300,00 € - 500,00 €.
11. Εγκατάλειψη τοξικών απορριµµάτων - λυµάτων που δεν µεταφέρονται από τις 
Υπηρεσίες
του Δήµου. Πρόστιµο : 500,00 € - 1.000,00 €.
12. Απόρριψη αντικειµένων ή µικροαπορριµµάτων εκτός καλαθιών του Δήµου. 
Πρόστιµο: 50,00 €.
13. α) Φθορά αστικού εξοπλισµού Δήµου. Πρόστιµο: 150,00 € - 300,00 €.
      β) Ρύπανση από λάδια και πλύσιµο αυτοκινήτων. Πρόστιµο: 50,00 - 300 €.
      γ) Ρύπανση από οικόσιτα ζώα. Πρόστιµο: 50,00 -100 €.
14. Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριµµάτων των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος που χρησιµοποιούν κοινόχρηστους χώρους. Πρόστιµο: 
300,00 € - 500,00 €.
16. Πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβασµα εµπορευµάτων, οικοδοµικών 
υλικών
κ.λπ. Πρόστιµο: 300,00 € - 500,00 €.
17.Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, σπρέι, ταµπλό, αεροπανό κ.λπ.Πρόστιµο: 

100,00 € - 500,00 € στο διαφηµιζόµενο και διαφηµιστή.
18.Παρκάρισµα δίπλα σε κάδους µε τρόπο ώστε να µην είναι δυνατή η µετακίνηση τους 
για την αποκοµιδή των απορριµµάτων. Πρόστιµο: 50,00 €.

19.Μη καθαρισµός ελεύθερων ιδιωτικών - κοινόχρηστων χώρων (πάρκινγκ, πρασιές, 
παλιές
οικίες κ.λπ.). Πρόστιµο: 100,00€.

20. Ακαθάριστα οικόπεδα. Πρόστιµο: 300,00 €
21. Ρύπανση από µεταφορά ξηρού φορτίου. Πρόστιµο: 100,00 €-300,00 €.
22. Εγκαταλειµµένα αυτοκίνητα σε δρόµους και κοινόχρηστους χώρους: Πρόστιµο: 
500,00 €.
23. Παρκάρισµα σε δρόµο που ο Δήµος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί: 
Πρόστιµο: 50,00€.
24. Η χρησιµοποίηση διαφηµιστικών πινακίδων χωρίς άδεια του Δήµου που κάνουν 
κατάληψη 
    πεζοδροµίων ή τοποθετήθηκαν κατά µήκος του Δηµοτικού οδικού δικτύου. 
(Απαραίτητη η  
    έκδοση  ανάλογης άδειας από  το Δήµο).Πρόστιµο: 100,00 €-200,00 €.
25. Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων υλικών από εργολάβους 
και οργανισµούς κοινής ωφελείας .Πρόστιµο: 300,00€-1.500,00€.



26. α) Παράλειψη σήµανσης κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών: Πρόστιµο: 
100,00€- 200,00 €.
27.  β) Υπερχείλιση βοθρολυµάτων: Πρόστιµο: 100,00 €-300,00 €
28. Ρύπανση µνηµείων, αγαλµάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κλπ. 
Πέρα
από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται: Πρόστιµο : 100,00 €-300,00 €..
29. Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων και γενικά του νησιού. Πρόστιµο 300,00 €.
Γ) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
 Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίµων λαµβάνονται υπόψη κυρίως η 
σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή. Η διαδικασία επιβολής των 
προστίµων του παρόντος κανονισµού αρχίζει µε την βεβαίωση της παράβασης από το 
αρµόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Ο παραβάτης µπορεί να υποβάλλει τις απόψεις 
του µέσα σε πέντε (5) ηµέρες στην Ειδική Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση. 
( άρθρ. 6 παρ. 2 Ν. 2690/99).
  Κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα Κανονισµό 
πρόστιµα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια µέσα σε 60 ηµέρες 
από την ηµέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Τα πρόστιµα που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισµό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται 
σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και εισπράττονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων).
   Ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµα παρέµβασης σε όποιες περιπτώσεις θεωρεί 
απαραίτητο και έχει τη δυνατότητα . Στις περιπτώσεις αυτές η σχετική δαπάνη 
(κόστος ηµεροµισθίων , απασχόληση µηχανηµάτων κ.λπ. ) θα βαρύνει τον ιδιώτη 
για λογαριασµό του οποίου έγινε η ως άνω παρέµβαση . Τα πρόστιµα του παρόντος 
Κανονισµού µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση της Οικονοµικής  
Επιτροπής εγκεκριµένη από το Δηµοτικό Συµβούλιο. 
Δ) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
  Ο Δήµος µε το παρόντα Δηµοτικό Κανονισµό Καθαριότητας εξουσιοδοτεί για την 
επιβολή µηνύσεων και προστίµων όλες τις υπηρεσίες και τα όργανά τους οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 22 αυτού.

Άρθρο 22ο
Τέλη καθαριότητας.
 Ο Δήµος, για να αντιµετωπίσει τις δαπάνες καθαριότητας, επιβάλλει υποχρεωτικά 
ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ( Άρθρα 21 και 22 του 
από 24-9/20-10-1958 Βασιλικού Διατάγµατος µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις 
τόσο µε τις σχετικές των Νόµων 25/1975, 429/1976, 1080/1980, καθώς και του 
άρθρου 25/12 του Νόµου 1828/1989, κεφάλαιο     Δ’-Οικονοµικοί Πόροι Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης).

Άρθρο 23ο
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 Όποιος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις αντιµετωπίζει τις 
συνέπειες της σχετικής νοµοθεσίας, ( άρθρο 55 του Υγειονοµικού Κανονισµού {Α/Β 



8597/8-9-1983} και Α.Ν. 2520/1940,περί Υγειονοµικών Διατάξεων Π.Δ. 544/1977 περί 
Οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών).
Για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων υπεύθυνοι είναι: - Όλοι οι κάτοικοι του 
Δήµου Σαµοθράκης και ως Δηµότες και ως επισκέπτες του νησιού µε την οποιαδήποτε 
ιδιότητα τους.
Για την εφαρµογή τους αρµόδιοι και υπεύθυνοι είναι:
-Η Δηµοτική Υπηρεσία Καθαριότητας.
-Η Ειδική Υπηρεσία (Δηµοτική Αστυνοµία όταν συσταθεί).
- Τα Κρατικά Υγειονοµικά Όργανα.
- Τα Αστυνοµικά Όργανα.
- Τα Όργανα του Λιµενικού Σώµατος.
-Τα Όργανα του Δασαρχείου Σαµοθράκης.
- Τα  Όργανα του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Σαµοθράκης.

Άρθρο 24ο
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   ΔΗΜΟΥ   ΚΑΙ   ΚΑΤΟΙΚΩΝ   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   
ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ.
  Η Καθαριότητα του νησιού στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των κατοίκων µε τις 
Δηµοτικές Υπηρεσίες. Κάθε δηµότης καλείται και µε δική του πρωτοβουλία να κάνει 
συστάσεις σε άτοµο που παραβιάζει τις διατάξεις καθαριότητας. Κάθε δηµότης καλείται 
να πληροφορεί τη Δηµοτική Υπηρεσία Καθαριότητας για τις παραβάσεις που 
αντιλαµβάνεται, για να λαµβάνονται τα σχετικά µέτρα καθαριότητας.
  Του κανονισµού αυτού πρέπει να λάβουν γνώση απαραίτητα όλοι σι υπεύθυνοι για την 
τήρηση της καθαριότητας σύµφωνα µε το άρθρο 23 και να επιδοθεί αντίγραφο αυτού σε 
όλους τους υπεύθυνους για την τήρησή του.
Το θεσµικό πλαίσιο του παρόντος κανονισµού:
1. Ν. 807/71 (για ελεύθερους χώρους)
2. Η οδηγία 75/422 της ΕΟΚ
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψη πεζοδροµίων)
4. Ν. 1144/81 (για εναπόθεση αδρανών υλικών)
5. Ο Ν. 1650/86 (για το περιβάλλον)
6. Η Κ.Υ.Α. 49541/1424/9-7-86 (για τα στερεά απόβλητα)
7. Το άρθρο 30 του ΠΔ 323/89
8. Ν. 2364/95 (Φυσικό αέριο)
9. Το άρθρο37τουΠ.Δ.410/95
10. Αστυνοµική Διάταξη 1023/2/37/1996 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσµίας»
11. Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ Β' 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 
γενικών  

      προγραµµάτων και γενικών προγραµµάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β' 604/97) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων»
12. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση «Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π)».

13. Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήµιση, συµπολιτείες Δήµων και Κοινοτήτων».
14. Π.Δ. 23/2002 «Αρµοδιότητες, σύστηµα πρόσληψης , δικαιώµατα και υποχρεώσεις 



του προσωπικού της Δηµοτικής Αστυνοµίας».
15.   α) Π.Δ. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια»,
             β) Π.Δ. 109/2004 «Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων»,
             γ) Π.Δ.115/2004 «Χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές»,
             δ) Π.Δ. 116/2004 «Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής»,
            ε) Π .Δ. 117/2004«Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός».

Άρθρο 25ο
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει από την έγκριση της σχετικής απόφασης του 
Δηµοτικού Συµβουλίου.
Η συµπλήρωση ή τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων του παρόντος κανονισµού 
επιτρέπεται µόνο µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής εγκεκριµένη από το Δηµοτικό 
Συµβούλιο.

Η παρούσα απόφαση κατά το πλήρες κείµενό της να δηµοσιευτεί στον δηµοτικό 
κατάστηµα (πίνακα ανακοινώσεων) σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται 
από το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006 και να καταχωρηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήµου 
(samothraki.gr).

Μετά την έγκρισή νοµιµότητας της παρούσας  από το Γενικό Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης να εκδοθούν σχετικά ενηµερωτικά 
φυλλάδια και έντυπα τα οποία θα διανεµηθούν προς ενηµέρωση των δηµοτών.

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 10ο «Ορισµός αιρετού µέλους και αναπληρωτή για την συγκρότηση 
επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών 
συντήρησης και επισκευής οχηµάτων έτους 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 262
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι η βεβαίωση παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών 
επισκευής οχηµάτων, εκδίδεται από επιτροπή, αποτελούµενη από ένα δηµοτικό 
σύµβουλο και δύο υπαλλήλους, ο ένας εκ των οποίων πρέπει να έχει κατάλληλη 
ειδικότητα (µηχανολόγος, ηλεκτρολόγος κλπ), σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Π.Δ. 
28/1980.
Σε περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιου, το µέλος ορίζεται, µετά από αίτηση του οικείου 
δήµου ή κοινότητας, από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. 
Σας καλώ να αποφασίσουµε για τον ορισµό ενός δηµοτικού συµβούλου και τον 
αναπληρωτή αυτού προκειµένου να συγκροτηθεί επιτροπή για την βεβαίωση 
παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχηµάτων για το έτος 
2011.



Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα
Ορίζει ως µέλος επιτροπής για την βεβαίωση παραλαβής των ανταλλακτικών και των 
εργασιών επισκευής οχηµάτων για το έτος 2011 τον δηµοτικό σύµβουλο κ. 
Γαλατούµο Νικόλαο µε αναπληρωτή τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Γλήνια Πέτρο.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                        Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 11ο «Περί έγκρισης συµµετοχής του Δήµου Σαµοθράκης στο διαγωνισµό 
για το χρυσό βραβείο ακτών έτους 2012 από την Ευρωπαϊκή Ένωση Παράλιων 
και Παράκτιων Περιοχών»
Αρίθµ. Απόφαση: 263
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Όπως γνωρίζεται για το έτος 2011 ο Δήµος Σαµοθράκης βραβεύτηκε από Ευρωπαϊκή 
Ένωση Παράκτιων και Θαλάσσιων Περιοχών (E.U.C.C.) µε το χάλκινο βραβείο για 



τις παραλίες του νησιού καθώς πληρούσε τις προδιαγραφές µε βάση τους δείκτες 
µέτρησης που τέθηκαν από την επιτροπή.
Το χάλκινο βραβείο παρέλαβε ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος στην τελετή απονοµής 
που πραγµατοποιήθηκε στις 8-9 Οκτωβρίου 2011 στην Ιεράπετρα Λασιθίου.
Σας καλώ να αποφασίσουµε για την υποβολή αίτηση συµµετοχής του Δήµου 
Σαµοθράκης για το χρυσό βραβείο στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία για το έτος 
2012, η οποία προϋποθέτει και οικονοµική συµµετοχή στο ποσό των 460,00 € και  
οποία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του Δήµου για το έτος 2011.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
ότι η διάκριση των παραλιών του Δήµου µε  αναγνωρισµένο από  Ευρωπαϊκό φορέα  
τίτλο, συµβάλει στην προβολή του νησιού και ενισχύει την τουριστική και 
οικονοµική ανάπτυξη, τις διατάξεις της παρ. 3 περ. δ του άρθρου 158 του Ν. 
3463/2006, τον προϋπολογισµό του Δήµου για το οικ. έτος 2011 και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,
     Αποφασίζει Οµόφωνα

• Εγκρίνει την συµµετοχή του Δήµου Σαµοθράκης στον διαγωνισµό της 
Ευρωπαϊκής  Ένωση Παράκτιων και Θαλάσσιων Περιοχών (E.U.C.C.) για το 
χρυσό βραβείο ακτών έτους 2012.

• Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 480,00 € από τον Κ.Α. 00/6434.02 
Δαπάνη συµµετοχής του Δήµου στο διαγωνισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παράλιων και παράκτιων περιοχών  του προϋπολογισµού του Δήµου για το 
οικ. έτος 2011 για την κάλυψη δαπάνης οικονοµικής συµµετοχής του Δήµου 
Σαµοθράκης στον διαγωνισµό της Ευρωπαϊκής  Ένωση Παράκτιων και 
Θαλάσσιων Περιοχών (E.U.C.C.) για το χρυσό βραβείο ακτών έτους 2012.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                        Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 12ο «Έγκριση συµµετοχής του Δήµου Σαµοθράκης στην αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου της Δηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.»
Αρίθµ. Απόφαση: 264
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Η Δηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. µε το αρίθµ. πρωτ.: 163/12-09-2011 έγγραφό της 
µας γνωστοποιεί  ότι προτίθεται να προβεί σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
έως 299.973,40 € (απόφαση 31/30-6-2011 Γενικής Συνέλευσης). 
Για το σκοπό αυτό θα διαθέσει 5.119 µετοχές αξίας 58,60 € έκαστη.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από 1/1/2011 είναι στο ποσό των 490.950,80 € µε 
8.378,00 € µετοχές εκ των οποίων ο Δήµος Σαµοθράκης κατέχει σε ποσοστό επί  της 
εκατό το 1,79 % των µετοχών αξίας 8.790,00 €, το οποίο αντιστοιχεί σε 150 µετοχές.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν γραπτώς εκδήλωση ενδιαφέροντος και 
να καταθέσουν το ποσό στον τραπεζικό λογαριασµό της  Δηµοσυνεταιριστικής στην 
τράπεζα Πειραιώς και θα πρέπει το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 107 του 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 265 
του Ν. 3463/2011, τον προϋπολογισµό του Δήµου για το οικ. έτος 2011 και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,
     Αποφασίζει Οµόφωνα

• Εγκρίνει την συµµετοχή του Δήµου Σαµοθράκης  στην αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου της Δηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. που αποφασίστηκε  µε την 
απόφαση 31/30-6-2011 της Γενικής Συνέλευσης των µελών της, µε την 
προµήθεια 92 µετοχών αξίας 58,60  έκαστη.

• Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 5.391,20 € από τον Κ.Α. 7521.01 
Συµµετοχή του Δήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
Δηµοσυνεταιριστικής του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. έτος 2011 
για την κάλυψη δαπάνης συµµετοχής του Δήµου Σαµοθράκης  στην αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου της Δηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. σύµφωνα µε τα 
παραπάνω.

Το χρηµατικό ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα της Δηµοσυνεταιριστικής Έβρος 
Α.Ε. και το αντίστοιχο ποσό θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασµό της 
Δηµοσυνεταιριστικής στην τράπεζα Πειραιώς. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                        Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 13ο «Έγκριση συµµετοχής του Δήµου Σαµοθράκης στην αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.»
Αρίθµ. Απόφαση: 265
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »



5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριµµάτων Αν. Μακεδονίας- 
Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)  µας γνωστοποιεί  ότι προτίθεται να προβεί σε 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της στο ποσό των 387.000,00 € προκειµένου να 
καλύψει επενδυτικές απαιτήσεις και να διευρύνει την παραγωγική δυναµικότητά της.
Για το σκοπό αυτό θα διαθέσει 5.119 µετοχές αξίας 50,00 € έκαστη.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας τον Σεπτέµβριο του έτους 2011 είναι στο ποσό 
των 775.000,00 € µε 15.500 ονοµαστικές µετοχές αξίας 50,00  έκαστη
εκ των οποίων ο Δήµος Σαµοθράκης κατέχει σε ποσοστό επί  της εκατό το 0,40 % 
των µετοχών αξίας 3.100,00 €, το οποίο αντιστοιχεί σε 62 µετοχές.
Το προτεινόµενο ποσό συµµετοχής στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  για το Δήµο 
Σαµοθράκης είναι στο ποσό των 1.548,00 € και θα πρέπει το Δηµοτικό Συµβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 107 του 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 265 
του Ν. 3463/2011, τον προϋπολογισµό του Δήµου για το οικ. έτος 2011 και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,
     Αποφασίζει Οµόφωνα

• Εγκρίνει την συµµετοχή του Δήµου Σαµοθράκης  στην αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριµµάτων 
Αν. Μακεδονίας- Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), µε την προµήθεια 62 
µετοχών αξίας 50,00 έκαστη.

• Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 3.100,00 € από τον Κ.Α. 7521.02 
Συµµετοχή του Δήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΜΑΘ 
Α.Α.Ε.   του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. έτος 2011 για την 
κάλυψη δαπάνης συµµετοχής του Δήµου Σαµοθράκης  στην αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας Διαχείρισης 
Απορριµµάτων Αν. Μακεδονίας- Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), σύµφωνα 
µε τα παραπάνω.

Το χρηµατικό ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα της Αναπτυξιακής Ανώνυµης 
Εταιρείας Διαχείρισης Απορριµµάτων Αν. Μακεδονίας- Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 
Α.Α.Ε.).

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:



    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                        Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 14ο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση της µελέτης ¨Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου ¨Κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης 



Καµαριώτισσας µε επαρχιακή οδό Καµαριώτισσας – Χώρας στη θέση 
Σωληνάρι»
Αρίθµ. Απόφαση: 266
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Επειδή στην τεχνική υπηρεσία του Δήµου Σαµοθράκης δεν υπηρετεί µηχανικός που 
να έχει δικαίωµα σύνταξης περιβαλλοντικής µελέτης ζητήσαµε την  σύνταξη της  
µελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  του έργου ¨Κατασκευή 
περιφερειακής οδού σύνδεσης Καµαριώτισσας µε επαρχιακή οδό Καµαριώτισσας – 
Χώρας στη θέση Σωληνάρι¨» από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήµου 
Αλεξανδρούπολης, η οποία µας απάντησε µε έγγραφό της ότι δεν είναι σε θέση να 
εκπονήσει την µελέτη λόγω της ιδιαιτερότητάς της και λόγω ελλιπούς στελέχωσης. 
Επειδή η εκπόνηση της µελέτης κρίνεται απαραίτητη προτείνω την απ’ ευθείας 
ανάθεση της σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του  Ν. 
3463/2006(Δ.Κ.Κ.) .
Στη συνέχεια αφού ολοκλήρωσε την εισήγησή του κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές 
προδιαγραφές για την  σύνταξη της µελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου ¨Κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης Καµαριώτισσας µε επαρχιακή 
οδό Καµαριώτισσας – Χώρας στη θέση Σωληνάρι¨» που συντάχτηκε και θεωρήθηκε 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου µας, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 
του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 716/77 «περί 
µητρώου µελετητών  και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών», του Π.Δ. 541/78 
«περί κατηγοριών µελετών», του Π.Δ. 798/78 «Περί καθορισµού ορίων 
προεκτιµώµενης αµοιβής µελετών κατά τάξιν πτυχίου», την Υπουργική απόφαση 
«Καθορισµός του συντελεστή αµοιβής των αρθ. 2,3, 4 του Π.Δ.798/78) όπως ισχύει



     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης  «Μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων  του έργου ¨Κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης Καµαριώτισσας µε 
επαρχιακή οδό Καµαριώτισσας – Χώρας στη θέση Σωληνάρι¨» στον Μηχανικό 
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Αλβανό Σταµάτη ο οποίος 
διαθέτει µελετητικό πτυχίο τάξης Α΄ κατηγορίας 27 µε αριθµό µητρώου 17632.
Η εκπόνηση της παραπάνω µελέτης θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
συντάχτηκαν και υπογράφτηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου Σαµοθράκης 
και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εκπόνηση της µελέτης δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό των 8.108,40 €  µαζί µε το ΦΠ.Α. και η προθεσµία για την παράδοση της 
µελέτης ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 8.108,40  € από τον Κ.Α. 7413.02 Εκπόνηση 
µελετώ ΣΑΤΑ του οικ. προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης για το έτος 2011  για 
την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης και θα προέλθει από πόρους ΣΑΤΑ.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 



αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 15ο «Γνωµοδότηση εγκατάστασης οίκου ανοχής στη Σαµοθράκη και 
καθορισµός αριθµού αδειών»
Αρίθµ. Απόφαση: 267
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι στο Δήµο µας είχε  γίνει αίτηµα για έκδοση άδειας οίκου ανοχής η 
οποία πήρε αριθµό πρωτοκόλλου από τον Δήµο µε αριθµό 5021/25-7-2011 αλλά στην 
συνέχεια µε τον αριθµό πρωτοκόλλου 6971/17-10-2011 αίτηση του ιδίου το 
προαναφερόµενη αίτηµα  αποσύρθηκε. 
Ωστόσο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του  Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 
161/05-08-2009 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) «Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα» ισχύουν τα 
παρακάτω:
«Οι δήµοι και οι κοινότητες καθορίζουν, µε απόφαση τους, τον αριθµό των εν λόγω 
αδειών που επιτρέπεται να χορηγούνται στην περιφέρεια τους, µε βάση τις ιδιαίτερες 
τοπικές συνθήκες και ανάγκες, που σχετίζονται κυρίως µε τον πληθυσµό τους και τη 
σύνθεση αυτού, την ύπαρξη στρατοπέδων, λιµανιών και βιοµηχανικών µονάδων, 
καθώς και µε την ανάπτυξη εµπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων που επιβάλλουν 
απασχόληση ή διέλευση ατόµων από άλλες περιοχές. Κατά την πρώτη εφαρµογή του 
νόµου αυτού, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη 
ισχύος του. Επίσης, δύνανται να καθορίζουν περιοχές τους, εντός των οποίων δεν 
επιτρέπεται η χορήγηση τέτοιων αδειών.



Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων σε διατηρητέα ή 
παραδοσιακά κτίρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι κυρίας χρήσεως και δεν 
πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η 
εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 µέτρα, από ναούς, 
σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθµούς, νοσηλευτικά ιδρύµατα, 
κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύµατα, 
καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου µπορεί να αυξάνονται οι προαναφερόµενες αποστάσεις και να 
καθορίζονται και άλλα κτίρια, στα οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδοµένων 
µε αµοιβή προσώπων, καθώς και οι αποστάσεις µεταξύ οικηµάτων, στα οποία µπορούν  
τα εν λόγω πρόσωπα να εγκαθίστανται.»
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση το Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161/05-08-2009 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,
     Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 

Επί του παρόντος δεν συντρέχουν λόγοι καθορισµού αριθµού για την χορήγηση 
αδειών εγκατάστασης οίκων ανοχής στο Δήµο  Σαµοθράκης.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε ένας (1) δηµοτικός σύµβουλος ο κ. Γιαραµάνης 
Χρήστος ο οποίος ζήτησε την αναβολή συζήτησης του εν λόγω θέµατος καθώς δεν 
υπάρχουν ενδιαφερόµενοι και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν λόγοι συζήτησης του 
θέµατος.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 16ο «Ορισµός τακτικού και αναπληρωµατικού µέλους για την 
συγκρότηση επιτροπής αδειών εγκατάστασης ατόµων εκδιδόµενων µε αµοιβή»
Αρίθµ. Απόφαση: 268
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του  Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 
161/05-08-2009 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) «Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα» ισχύουν τα 
παρακάτω και θα πρέπει να αποφασίσουµε σχετικά:
Για τις άδειες εγκατάστασης ατόµων εκδιδόµενων οι οποίες χορηγούνται  από τον 
οικείο δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, γνωµοδοτεί  επιτροπή, η οποία συγκροτείται 
µε απόφαση του νοµάρχη και αποτελείται από τον εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου 
όπου βρίσκεται το ακίνητο, ως πρόεδρο, το διευθυντή της Διεύθυνσης Υγιεινής της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως εισηγητή, το διευθυντή της Αστυνοµικής 



Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Ασφάλειας ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, καθώς 
επίσης και από ένα νοµαρχιακό και ένα δηµοτικό ή κοινοτικό, κατά περίπτωση, 
σύµβουλο, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το αντίστοιχο νοµαρχιακό, 
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ένας υπάλληλος 
της Διεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Γραµµατέας της 
Επιτροπής.

Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161/05-08-2009 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) «Εκδιδόµενα µε 
αµοιβή πρόσωπα» και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     Αποφασίζει Οµόφωνα

Ορίζει ως τακτικό µέλος για την συγκρότηση επιτροπής αδειών εγκατάστασης 
ατόµων εκδιδόµενων µε αµοιβή τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Παπά Παναγιώτη µε 
αναπληρωµατικό τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Σκαρλατίδη Αθανάσιο.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 17ο «Έγκριση αναµορφώσεως προϋπολογισµού οικ. έτους 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 269
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.



O Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου είπε στους Συµβούλους ότι από την ψήφιση 
του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 και την έγκρισή του από την Αποκεντρωµένη 
Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση 
Διοίκησης, Τµήµα Διοικητικό – Οικονοµικό  προέκυψαν νέες ανάγκες στα έξοδα 
όπως αναλυτικά θα αναφέρω παρακάτω:
Εποµένως προτείνω την µερική τροποποίηση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε την 
εισηγητική των υπηρεσιών του Δήµου ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €

10/6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων διαγράφουµε  το ποσό 
των 1.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων διαγράφουµε  το ποσό 
των 1.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων διαγράφουµε  το ποσό 
των 1.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων διαγράφουµε  το ποσό 
των 1.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων διαγράφουµε  το ποσό 
των 1.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 

15/6042.01

Τακτικές αποδοχές µερικώς απασχολούµενων κ.λπ. διαγράφουµε 
το ποσό των 495,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 16.828,00 € σε 16.333,00 € 

Τακτικές αποδοχές µερικώς απασχολούµενων κ.λπ. διαγράφουµε 
το ποσό των 495,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 16.828,00 € σε 16.333,00 € 

Τακτικές αποδοχές µερικώς απασχολούµενων κ.λπ. διαγράφουµε 
το ποσό των 495,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 16.828,00 € σε 16.333,00 € 

Τακτικές αποδοχές µερικώς απασχολούµενων κ.λπ. διαγράφουµε 
το ποσό των 495,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 16.828,00 € σε 16.333,00 € 

Τακτικές αποδοχές µερικώς απασχολούµενων κ.λπ. διαγράφουµε 
το ποσό των 495,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 16.828,00 € σε 16.333,00 €   - 495,00

15/6054.01

Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. µερικώς απασχολούµενων 
διαγράφουµε το ποσό των 200,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 5.577,35 € σε 5.377,35 € 

Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. µερικώς απασχολούµενων 
διαγράφουµε το ποσό των 200,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 5.577,35 € σε 5.377,35 € 

Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. µερικώς απασχολούµενων 
διαγράφουµε το ποσό των 200,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 5.577,35 € σε 5.377,35 € 

Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. µερικώς απασχολούµενων 
διαγράφουµε το ποσό των 200,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 5.577,35 € σε 5.377,35 € 

Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. µερικώς απασχολούµενων 
διαγράφουµε το ποσό των 200,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι 
εγγραφής του και έχουµε από 5.577,35 € σε 5.377,35 €  - 200,00 

20/6012

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυχτερινές ώρες και πρόσθετες αµοιβές διαγράφουµε το ποσό των  
1.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
1.500,00 € σε 500,00 € 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυχτερινές ώρες και πρόσθετες αµοιβές διαγράφουµε το ποσό των  
1.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
1.500,00 € σε 500,00 € 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυχτερινές ώρες και πρόσθετες αµοιβές διαγράφουµε το ποσό των  
1.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
1.500,00 € σε 500,00 € 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυχτερινές ώρες και πρόσθετες αµοιβές διαγράφουµε το ποσό των  
1.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
1.500,00 € σε 500,00 € 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυχτερινές ώρες και πρόσθετες αµοιβές διαγράφουµε το ποσό των  
1.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
1.500,00 € σε 500,00 € - 1.000,00

30/6041

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων κ.λπ. διαγράφουµε το ποσό των 
9.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
23.000,00 € σε 14.000,00 € 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων κ.λπ. διαγράφουµε το ποσό των 
9.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
23.000,00 € σε 14.000,00 € 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων κ.λπ. διαγράφουµε το ποσό των 
9.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
23.000,00 € σε 14.000,00 € 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων κ.λπ. διαγράφουµε το ποσό των 
9.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
23.000,00 € σε 14.000,00 € 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων κ.λπ. διαγράφουµε το ποσό των 
9.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
23.000,00 € σε 14.000,00 € - 9.000,00

10/6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου διαγράφουµε το ποσό 
των 1.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής και του και 
έχουµε από 16.000,00 € σε 15.000,00 €   

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου διαγράφουµε το ποσό 
των 1.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής και του και 
έχουµε από 16.000,00 € σε 15.000,00 €   

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου διαγράφουµε το ποσό 
των 1.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής και του και 
έχουµε από 16.000,00 € σε 15.000,00 €   

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου διαγράφουµε το ποσό 
των 1.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής και του και 
έχουµε από 16.000,00 € σε 15.000,00 €   

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου διαγράφουµε το ποσό 
των 1.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής και του και 
έχουµε από 16.000,00 € σε 15.000,00 €   - 1.000,00

10/6115.19

Αµοιβή για υπηρεσίες συµβούλου στην κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος διαγράφουµε το ποσό των 
15.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 15.000,00 € σε µηδενικό ποσό  

Αµοιβή για υπηρεσίες συµβούλου στην κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος διαγράφουµε το ποσό των 
15.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 15.000,00 € σε µηδενικό ποσό  

Αµοιβή για υπηρεσίες συµβούλου στην κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος διαγράφουµε το ποσό των 
15.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 15.000,00 € σε µηδενικό ποσό  

Αµοιβή για υπηρεσίες συµβούλου στην κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος διαγράφουµε το ποσό των 
15.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 15.000,00 € σε µηδενικό ποσό  

Αµοιβή για υπηρεσίες συµβούλου στην κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος διαγράφουµε το ποσό των 
15.000,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 15.000,00 € σε µηδενικό ποσό  - 15.000,00 

25/6662.01

Σωλήνες ύδρευσης διαγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € επειδή 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 6.000,00 € σε 
3.000,00 € 

Σωλήνες ύδρευσης διαγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € επειδή 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 6.000,00 € σε 
3.000,00 € 

Σωλήνες ύδρευσης διαγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € επειδή 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 6.000,00 € σε 
3.000,00 € 

Σωλήνες ύδρευσης διαγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € επειδή 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 6.000,00 € σε 
3.000,00 € 

Σωλήνες ύδρευσης διαγράφουµε το ποσό των 3.000,00 € επειδή 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 6.000,00 € σε 
3.000,00 €   - 3.000,00

70/6634

Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού διαγράφουµε το 
ποσό των 6.500,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 10.000,00 € σε 3.500,00 € 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού διαγράφουµε το 
ποσό των 6.500,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 10.000,00 € σε 3.500,00 € 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού διαγράφουµε το 
ποσό των 6.500,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 10.000,00 € σε 3.500,00 € 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού διαγράφουµε το 
ποσό των 6.500,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 10.000,00 € σε 3.500,00 € 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού διαγράφουµε το 
ποσό των 6.500,00 € επειδή εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 10.000,00 € σε 3.500,00 €  - 6.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

   
 36.195,00

Παλιό Αποθεµατικό   €  1.839,87 € +   Διαγραφές εξόδων 36.195,00  € =  
38.034,87 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  1.839,87 € +   Διαγραφές εξόδων 36.195,00  € =  
38.034,87 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  1.839,87 € +   Διαγραφές εξόδων 36.195,00  € =  
38.034,87 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  1.839,87 € +   Διαγραφές εξόδων 36.195,00  € =  
38.034,87 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  1.839,87 € +   Διαγραφές εξόδων 36.195,00  € =  
38.034,87 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  1.839,87 € +   Διαγραφές εξόδων 36.195,00  € =  
38.034,87 € 
Παλιό Αποθεµατικό   €  1.839,87 € +   Διαγραφές εξόδων 36.195,00  € =  
38.034,87 € 

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να ενισχύσει τις παρακάτω 
τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €

10/6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήµου αυξάνουµε 
µε το ποσό των 3.500,00 € και έχουµε από 2.500,00 € σε 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήµου αυξάνουµε 
µε το ποσό των 3.500,00 € και έχουµε από 2.500,00 € σε 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήµου αυξάνουµε 
µε το ποσό των 3.500,00 € και έχουµε από 2.500,00 € σε 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήµου αυξάνουµε 
µε το ποσό των 3.500,00 € και έχουµε από 2.500,00 € σε 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήµου αυξάνουµε 
µε το ποσό των 3.500,00 € και έχουµε από 2.500,00 € σε  6.000,00 

10/6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων πλην 
κτιρίων έργων αυξάνουµε µε το ποσό των  2.000,00 € και έχουµε 
από 2.000,00 € σε 4.000,00 € 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων πλην 
κτιρίων έργων αυξάνουµε µε το ποσό των  2.000,00 € και έχουµε 
από 2.000,00 € σε 4.000,00 € 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων πλην 
κτιρίων έργων αυξάνουµε µε το ποσό των  2.000,00 € και έχουµε 
από 2.000,00 € σε 4.000,00 € 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων πλην 
κτιρίων έργων αυξάνουµε µε το ποσό των  2.000,00 € και έχουµε 
από 2.000,00 € σε 4.000,00 € 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων πλην 
κτιρίων έργων αυξάνουµε µε το ποσό των  2.000,00 € και έχουµε 
από 2.000,00 € σε 4.000,00 €  2.000,00 



ΣΥΝΟΛΟ   8.000,00

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού παίρνει για να δηµιουργήσει τις 
παρακάτω τάξεις  εξόδων µε τα έναντι ποσά σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν:

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €

00/6434.02

Δαπάνη συµµετοχής του Δήµου στο διαγωνισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παραλιών και παράκτιων περιοχών εγγράφουµε το ποσό 
των 460,00 €

Δαπάνη συµµετοχής του Δήµου στο διαγωνισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παραλιών και παράκτιων περιοχών εγγράφουµε το ποσό 
των 460,00 €

Δαπάνη συµµετοχής του Δήµου στο διαγωνισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παραλιών και παράκτιων περιοχών εγγράφουµε το ποσό 
των 460,00 €

Δαπάνη συµµετοχής του Δήµου στο διαγωνισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παραλιών και παράκτιων περιοχών εγγράφουµε το ποσό 
των 460,00 €

Δαπάνη συµµετοχής του Δήµου στο διαγωνισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παραλιών και παράκτιων περιοχών εγγράφουµε το ποσό 
των 460,00 €      460,00 

7521.01

Συµµετοχή του Δήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
Δηµοσυνεταιριστικής εγγράφουµε το ποσό τω 5.391,20 €  
(αντιστοιχεί σε 92 µετοχές και διατηρεί την ποσόστωση 1,79%)

Συµµετοχή του Δήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
Δηµοσυνεταιριστικής εγγράφουµε το ποσό τω 5.391,20 €  
(αντιστοιχεί σε 92 µετοχές και διατηρεί την ποσόστωση 1,79%)

Συµµετοχή του Δήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
Δηµοσυνεταιριστικής εγγράφουµε το ποσό τω 5.391,20 €  
(αντιστοιχεί σε 92 µετοχές και διατηρεί την ποσόστωση 1,79%)

Συµµετοχή του Δήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
Δηµοσυνεταιριστικής εγγράφουµε το ποσό τω 5.391,20 €  
(αντιστοιχεί σε 92 µετοχές και διατηρεί την ποσόστωση 1,79%)

Συµµετοχή του Δήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
Δηµοσυνεταιριστικής εγγράφουµε το ποσό τω 5.391,20 €  
(αντιστοιχεί σε 92 µετοχές και διατηρεί την ποσόστωση 1,79%)    5.391,20

7521.02

Συµµετοχή του Δήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε. εγγράφουµε το ποσό των 1.548,00 €  
(αντιστοιχεί σε 62 µετοχές και διατηρεί την ποσόστωση 0,40%) 

Συµµετοχή του Δήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε. εγγράφουµε το ποσό των 1.548,00 €  
(αντιστοιχεί σε 62 µετοχές και διατηρεί την ποσόστωση 0,40%) 

Συµµετοχή του Δήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε. εγγράφουµε το ποσό των 1.548,00 €  
(αντιστοιχεί σε 62 µετοχές και διατηρεί την ποσόστωση 0,40%) 

Συµµετοχή του Δήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε. εγγράφουµε το ποσό των 1.548,00 €  
(αντιστοιχεί σε 62 µετοχές και διατηρεί την ποσόστωση 0,40%) 

Συµµετοχή του Δήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 
ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε. εγγράφουµε το ποσό των 1.548,00 €  
(αντιστοιχεί σε 62 µετοχές και διατηρεί την ποσόστωση 0,40%)    1.548,00

10/6115.20
Αµοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης στην αναδιοργάνωση 
υπηρεσιών του Δήµου εγγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € 
Αµοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης στην αναδιοργάνωση 
υπηρεσιών του Δήµου εγγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € 
Αµοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης στην αναδιοργάνωση 
υπηρεσιών του Δήµου εγγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € 
Αµοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης στην αναδιοργάνωση 
υπηρεσιών του Δήµου εγγράφουµε το ποσό των 7.000,00 € 
Αµοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης στην αναδιοργάνωση 
υπηρεσιών του Δήµου εγγράφουµε το ποσό των 7.000,00 €    7.000,00

70/6693.05

Προµήθεια γαλακτοκοµικών προϊόντων για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 15.000,00 
€ 

Προµήθεια γαλακτοκοµικών προϊόντων για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 15.000,00 
€ 

Προµήθεια γαλακτοκοµικών προϊόντων για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 15.000,00 
€ 

Προµήθεια γαλακτοκοµικών προϊόντων για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 15.000,00 
€ 

Προµήθεια γαλακτοκοµικών προϊόντων για λειτουργία 
τουριστικών εγκαταστάσεων εγγράφουµε το ποσό των 15.000,00 
€    15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ   29.399,20
Κατόπιν τούτων κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση της 
αναµόρφωσης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του Ν. 3462/2006 
 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 8 και 87 του από 
17-5/15-6-59 Β.Δ. Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού Δήµων και 
Κοινοτήτων,

              Αποφασίζει Οµόφωνα

Κατόπιν τούτων κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση της 
αναµόρφωσης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του Ν. 3462/2006 
 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 8 και 87 του από 
17-5/15-6-59 Β.Δ. Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού Δήµων και 
Κοινοτήτων,

              Αποφασίζει Οµόφωνα

Κατόπιν τούτων κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση της 
αναµόρφωσης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του Ν. 3462/2006 
 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 8 και 87 του από 
17-5/15-6-59 Β.Δ. Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού Δήµων και 
Κοινοτήτων,

              Αποφασίζει Οµόφωνα

Κατόπιν τούτων κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση της 
αναµόρφωσης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του Ν. 3462/2006 
 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 8 και 87 του από 
17-5/15-6-59 Β.Δ. Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού Δήµων και 
Κοινοτήτων,

              Αποφασίζει Οµόφωνα

Κατόπιν τούτων κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση της 
αναµόρφωσης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του Ν. 3462/2006 
 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 8 και 87 του από 
17-5/15-6-59 Β.Δ. Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού Δήµων και 
Κοινοτήτων,

              Αποφασίζει Οµόφωνα

Κατόπιν τούτων κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση της 
αναµόρφωσης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του Ν. 3462/2006 
 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 8 και 87 του από 
17-5/15-6-59 Β.Δ. Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού Δήµων και 
Κοινοτήτων,

              Αποφασίζει Οµόφωνα

Κατόπιν τούτων κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση της 
αναµόρφωσης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 
διατάξεις του Ν. 3462/2006 
 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 8 και 87 του από 
17-5/15-6-59 Β.Δ. Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού Δήµων και 
Κοινοτήτων,

              Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για έκτη φορά   (6η ) 
φορά εντός του έτους ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για έκτη φορά   (6η ) 
φορά εντός του έτους ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για έκτη φορά   (6η ) 
φορά εντός του έτους ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για έκτη φορά   (6η ) 
φορά εντός του έτους ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για έκτη φορά   (6η ) 
φορά εντός του έτους ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για έκτη φορά   (6η ) 
φορά εντός του έτους ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για έκτη φορά   (6η ) 
φορά εντός του έτους ως εξής:
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
σκέλους των εσόδων,
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
σκέλους των εσόδων,
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
σκέλους των εσόδων,
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
σκέλους των εσόδων,
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
σκέλους των εσόδων,
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
σκέλους των εσόδων,
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
σκέλους των εσόδων,
όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                                      0,00 €                ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                                      0,00 €                ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                                      0,00 €                ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                                      0,00 €                ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                                      0,00 €                ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                                      0,00 €                ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                                      0,00 €                
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -                 0,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -                 0,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -                 0,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -                 0,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -                 0,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -                 0,00  €ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -                 0,00  €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +        36.195,00 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +        36.195,00 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +        36.195,00 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +        36.195,00 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +        36.195,00 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +        36.195,00 €ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +        36.195,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:                                                          36.196,00 €ΣΥΝΟΛΟ:                                                          36.196,00 €ΣΥΝΟΛΟ:                                                          36.196,00 €ΣΥΝΟΛΟ:                                                          36.196,00 €ΣΥΝΟΛΟ:                                                          36.196,00 €ΣΥΝΟΛΟ:                                                          36.196,00 €ΣΥΝΟΛΟ:                                                          36.196,00 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   1.839,87  €        γίνεται σε  38.035,87 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   1.839,87  €        γίνεται σε  38.035,87 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   1.839,87  €        γίνεται σε  38.035,87 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   1.839,87  €        γίνεται σε  38.035,87 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   1.839,87  €        γίνεται σε  38.035,87 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   1.839,87  €        γίνεται σε  38.035,87 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   1.839,87  €        γίνεται σε  38.035,87 € 
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  37.399,20  €ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  37.399,20  €ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  37.399,20  €ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  37.399,20  €ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  37.399,20  €ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  37.399,20  €ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  37.399,20  €
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑΕΣΟΔΑΕΣΟΔΑΕΣΟΔΑΕΣΟΔΑΕΣΟΔΑΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.928.581,15 €                          σε            1.928.581,15  €ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.928.581,15 €                          σε            1.928.581,15  €ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.928.581,15 €                          σε            1.928.581,15  €ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.928.581,15 €                          σε            1.928.581,15  €ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.928.581,15 €                          σε            1.928.581,15  €ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.928.581,15 €                          σε            1.928.581,15  €ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.928.581,15 €                          σε            1.928.581,15  €



ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.260.271,64 €                                        σε            1.260.271,64  €ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.260.271,64 €                                        σε            1.260.271,64  €ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.260.271,64 €                                        σε            1.260.271,64  €ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.260.271,64 €                                        σε            1.260.271,64  €ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.260.271,64 €                                        σε            1.260.271,64  €ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.260.271,64 €                                        σε            1.260.271,64  €ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.260.271,64 €                                        σε            1.260.271,64  €
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  € ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  € ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  € ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  € ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  € ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  € ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 388.386,86 €                          σε 388.386,86  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 388.386,86 €                          σε 388.386,86  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 388.386,86 €                          σε 388.386,86  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 388.386,86 €                          σε 388.386,86  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 388.386,86 €                          σε 388.386,86  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 388.386,86 €                          σε 388.386,86  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 388.386,86 €                          σε 388.386,86  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  € 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  €ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  €ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  €ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  €ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  €ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  €ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 €
ΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 4.087.426,06 € - 36.196,00 € + 37.399,20 € = 4.088.629,26  
€                     
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 4.087.426,06 € - 36.196,00 € + 37.399,20 € = 4.088.629,26  
€                     
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 4.087.426,06 € - 36.196,00 € + 37.399,20 € = 4.088.629,26  
€                     
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 4.087.426,06 € - 36.196,00 € + 37.399,20 € = 4.088.629,26  
€                     
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 4.087.426,06 € - 36.196,00 € + 37.399,20 € = 4.088.629,26  
€                     
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 4.087.426,06 € - 36.196,00 € + 37.399,20 € = 4.088.629,26  
€                     
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 4.087.426,06 € - 36.196,00 € + 37.399,20 € = 4.088.629,26  
€                     
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 1.839,87 €                                    σε                             636,67  
€      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 1.839,87 €                                    σε                             636,67  
€      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 1.839,87 €                                    σε                             636,67  
€      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 1.839,87 €                                    σε                             636,67  
€      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 1.839,87 €                                    σε                             636,67  
€      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 1.839,87 €                                    σε                             636,67  
€      
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 1.839,87 €                                    σε                             636,67  
€      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                 4.089.265,93  
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                 4.089.265,93  
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                 4.089.265,93  
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                 4.089.265,93  
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                 4.089.265,93  
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                 4.089.265,93  
€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                 4.089.265,93  
€
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 18ο «Περί ορισµού µελών επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
διαφόρων προµηθειών του Δήµου»
Αρίθµ. Απόφαση: 270
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 



6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι για τις ανάγκες  λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήµου είναι ανάγκη 
να γίνουν οι παρακάτω προµήθειες:
Α/Α Τίτλος προµήθειας Απόφαση 

έγκρισης τεχνικών 
προδιαγραφών

Απόφαση 
Ανάθεσης

Προµηθευτής

1 Έξοδα δαπάνες 
εορτών και 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 
δεξιώσεων και 
εθνικών ή τοπικών 
εορτών

248/20-10-2011 248/20-10-2011Σωτηρούδης 
Λάµπρος

2 Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίων έργων

225/31-8-2011 225/31-8-2011 Φράγκος Ιωάννης

3 Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας & 
ευπρεπισµού

249/20-10-2011 249/20-10-2011Σωτηρούδης 
Λάµπρος

4 Προµήθεια λαµπών 
και ηλεκτρολογικού 
υλικού

246/20-10-2011 246/20-10-2011Κούρδογλου 
Χρήστος & ΣΙΑ 
Ο.Ε.

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. προβλέπεται η παραλαβή των 
υλικών να γίνεται από την επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά το 
χρόνο που ορίζεται από την σύµβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για την 
συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και σε 
αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.
Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήµου και εφόσον απαιτούνται 
ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη 
ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συµπλήρωση ή την 
συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήµος µπορεί να ζητήσει από άλλο Ο.Τ.Α. τη 
διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον Ο.Τ.Α, την επιτροπή 



συγκροτεί ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, ως ανωτέρω, µετά από αίτηση του 
ενδιαφερόµενου δήµου ή κοινότητας, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του 
δηµοσίου τοµέα που υπηρετούν στο νοµό. Εάν  ο Γενικός Γραµµατέας της 
Περιφέρειας αναφέρει ότι αδυνατεί να συµπληρώσει την επιτροπή από υπαλλήλους 
που υπηρετούν στο νοµό, τα ελλείποντα µέρη ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δηµοσίου τοµέα.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 A. Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής  της προµήθειας έξοδα δαπάνες εορτών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
σχετικά µε την αρίθµ.: 248/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η 
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω προµήθειας  
στον προµηθευτή  Σωτηρούδη Λάµπρο µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που 
εγκρίθηκαν µε την ως άνω απόφαση του Δηµάρχου και για την παραλαβή της 
προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού σχετικά µε την αρίθµ.: 249/2011 
απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η 
απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω προµήθειας  στον προµηθευτή  Σωτηρούδη 
Λάµπρο µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την ως άνω απόφαση 
του Δηµάρχου
η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Καπετανίδου Στυλιανή κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ως Πρόεδρο µε αναπληρωµατικό 
µέλος τον Χονδρό Σταύρο  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
2. Κατσίκια Τρύφωνα κλάδου ΥΕ Κλητήρων – Θυρωρών µε αναπληρωµατικό µέλος  
την Πανανικολάου  Χριστίνα  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
3. Μάτσιο Ηλία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος την Χάιλα 
Χριστίνα  κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού- Λογιστικού.

Β. Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµήθειας υλικών  συντήρησης και επισκευής 
λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) σχετικά µε την αρίθµ. :  
225/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω προµήθειας  στον προµηθευτή 
Φράγκο Ιωάννη µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την ως άνω 
απόφαση του Δηµάρχου,
η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Παυλίδου Πασχαλίτσα κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως Πρόεδρο µε 
αναπληρωµατικό µέλος την Καπετανίδου Στυλιανή κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.
2.  Καµπούρη Πελαγία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος  την 
Χάιλα Χριστίνα  κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού.
3.  Μάτσιο Ηλία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος τον Μάτσιο 
Ηλία  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού

Γ. Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµήθειας υλικών  προµήθεια λαµπών και 
ηλεκτρολογικού υλικού σχετικά µε την αρίθµ. :  246/2011 απόφαση του Δηµάρχου 



µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της 
εν λόγω προµήθειας  στον προµηθευτή Κούρδογλου Χρήστο & ΣΙΑ Ο.Ε. µε βάση 
τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την ως άνω απόφαση του Δηµάρχου,
η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1. Μαλτέζο Παναγιώτη κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών Ηλεκτρολογίας ως Πρόεδρο µε 
αναπληρωµατικό µέλος την Παπανικολάου Μυρσίνη  κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.
2.  Χάιλα Δούκα κλάδου ΠΕ9 Γεωπονίας  µε αναπληρωµατικό µέλος  την Βραχιώλια 
Ευαγγελία  κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού.
3. Σαµαρά Γαρυφαλλιά  κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Διοικητικού 
µε αναπληρωµατικό µέλος τον Μάτσιο Ηλία  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                       Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 



ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 19ο «Ακύρωση της αρίθµ. 219/2011 απόφασης του Δηµοτικού 
Συµβουλίου ¨Περί ορισµού µελών οµάδας έργου για την κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος του Δήµου Σαµοθράκης¨»
Αρίθµ. Απόφαση: 271
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε το αρίθµ. 89/2011 Π.Δ. ¨Τροποποίηση του υπ’ αρίθµ. 185/2007 Π.Δ. 
«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ 
βαθµού¨ δεν προβλέπεται συγκρότηση οµάδας έργου για την σύνταξη του 
επιχειρησιακού προγράµµατος αλλά ορίζονται τα εξής:
Η εκτελεστική επιτροπή είναι πλέον αρµόδια για τον συντονισµό της κατάρτισης και 
την παρακολούθηση της εκτέλεσης του επιχειρησιακού προγράµµατος, το οποίο 
εγκρίνεται από το Δηµοτικό Συµβούλιο. 
Η υπηρεσία επί  θεµάτων προγραµµατισµού του Δήµου επικουρεί την εκτελεστική 
επιτροπή και το δηµοτικό συµβούλιο στην άσκηση των πιο πάνω αρµοδιοτήτων τους.  
Η εκτελεστική επιτροπή του Δήµου µε την υποστήριξη της υπηρεσίας 
προγραµµατισµού η οποία  συγκεντρώνει τα απαιτούµενα στοιχεία από τις υπηρεσίες 
του Δήµου και των νοµικών προσώπων του, σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση 
και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήµου,  συντάσσει το 
σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού του Δήµου το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική 
επιτροπή η οποία εισηγείται το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράµµατος στο 
δηµοτικό συµβούλιο προς ψήφιση.
Εποµένως η αρίθµ. 219 /2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί ορισµού 
µελών οµάδας έργου για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος του 



Δήµου Σαµοθράκης ¨ θα πρέπει να ακυρωθεί και σας καλώ να αποφασίσουµε 
σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το αρίθµ. 89/2011 Π.Δ. ¨Τροποποίηση του υπ’ αρίθµ. 185/2007 Π.Δ. «Όργανα και 
διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού¨, την 
αρίθµ. 219/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί ορισµού µελών οµάδας 
έργου για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος του Δήµου Σαµοθράκης ¨ 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     Αποφασίζει Οµόφωνα

Ακυρώνει την αρίθµ. 219/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί ορισµού 
µελών οµάδας έργου για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος του 
Δήµου Σαµοθράκης ¨ διότι  κατόπιν του αρίθµ. 89/2011 Π.Δ. ¨Τροποποίηση του υπ’ 
αρίθµ. 185/2007 Π.Δ. «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού,  δεν είναι σύννοµη.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 20ο «Ακύρωση των αποφάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου µε αρίθµ. 
191/2011 ¨Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας του Δηµοτικού Συµβούλου κ. Παπά 
Παναγιώτη για τη συµµετοχή του ως εκπρόσωπος του Δήµου στις δράσεις της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης¨ και  αρίθµ. 183/2011  ¨Περί 
λειτουργίας ΚΤΕΟ στη Σαµοθράκη και καθορισµός χώρου  λειτουργίας¨ ως προς 
το 3ο σκέλος του αποφασιστικού µέρος»
Αρίθµ. Απόφαση: 272
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Με την αρίθµ. πρωτ.: 13346/6-9-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ακυρώθηκε η αρίθµ. 191/2011 
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας του 
Δηµοτικού Συµβούλου κ. Παπά Παναγιώτη για τη συµµετοχή του ως εκπρόσωπος 
του Δήµου στις δράσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης¨ µε το 
σκεπτικό ότι:
α) Η απόφαση λήφθηκε τέσσερις ηµέρες µετά την µετακίνηση του εν λόγω δηµοτικού 
συµβούλου  ενώ µόνο για τον δήµαρχο και τους αντιδηµάρχους προβλέπεται µε τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 2463/2006 (Δ.Κ.Κ.) η µετακίνησή τους 



χωρίς προηγούµενη απόφαση αλλά στη συνέχεια µπορεί να αποφασίσει το Δηµοτικό 
Συµβούλιο αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη.
β) Ο εν λόγω δηµοτικός σύµβουλος µετείχε στην συζήτηση του εν λόγω θέµατος ενώ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 
ορίζεται ότι δηµοτικός σύµβουλος δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός 
θέµατος ή στη  κατάρτιση απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου εφόσον ο ίδιος ή 
συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό 
συµφέρον.
Επίσης µε την αρίθµ. πρωτ.: 14423/12-9-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ακυρώθηκε το 3 µέρος του 
αποφασιστικού της αρίθµ. 183/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί 
λειτουργίας ΚΤΕΟ στη Σαµοθράκη και καθορισµός χώρου λειτουργίας¨ µε το 
σκεπτικό ότι:
α) Από τις διατάξεις του Ν. 3563/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
και τις γενικότερες κείµενες διατάξεις δεν προβλέπεται η ανάληψη από Ο.Τ.Α. 
εκτέλεσης έργου ή εργασίας σε ακίνητο ιδιώτη προσωρινά παραχωρηµένο σ’ αυτόν. 
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις αρίθµ. πρωτ.: 13346/6-9-2011 και 14423/12-9-2011 αποφάσεις του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,

     Αποφασίζει Οµόφωνα

• Ακυρώνει την αρίθµ. 191/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
¨Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας του Δηµοτικού Συµβούλου κ. Παπά 
Παναγιώτη για τη συµµετοχή του ως εκπρόσωπος του Δήµου στις δράσεις της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τους λόγους που 
αναφέρονται στην αρίθµ. πρωτ.: 13346/6-9-2011 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

• Ακυρώνει την αρίθµ. 183/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί 
λειτουργίας ΚΤΕΟ στη Σαµοθράκη και καθορισµός χώρου λειτουργίας¨ για 
τους λόγους που αναφέρονται στην αρίθµ. πρωτ.: 14423/12-9-2011 απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 21ο «Αιτήσεις πολιτών»
Αρίθµ. Απόφαση: 273
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Οι παρακάτω δηµότες µας αιτούνται  τα εξής:

1) Αρίθµ. πρωτ.: 4698/13-7-2011 αίτηση της Μπατζικώστα Φανής για χορήγηση 
παράτασης άδειας µουσικής έως τις 03.00 π.µ. στο κατάστηµά της Καφετέρια 
¨ΙΣΑΛΟΣ¨ στην Καµαριώτισσα Σαµοθράκης.

2) Αρίθµ. πρωτ.: 3650/1- 7-2011 αίτηση του Παπαγρηγορίου Αντώνιου για 
τοποθέτηση µπράτσου σε υπάρχουσα κολώνα της ΔΕΗ στην οικία του στην 
περιοχή Κατσαµπά Δήµου Σαµοθράκης. 



3) Αρίθµ. πρωτ.: 7042/21-10-2011 αίτηση του Παπαγρηγορίου Αντώνιου για 
άδεια υδρευαλικής εγκατάστασης στην οικία του στην περιοχή Κατσαµπά στη 
θέση Αϊ Στράτη Δήµου Σαµοθράκης. 

4) Αρίθµ. πρωτ.: 6999/20-10-2011 αίτηση τoυ Γιαντζίδη Δηµήτριου  για άδεια 
υδραυλικής εγκατάστασης στην περιοχή  Θέρµα  Δήµου Σαµοθράκης.

5) Αρίθµ. πρωτ.: 4843/19-7 -2011 αίτηση τoυ Κουντουρά Αριστείδης  για άδεια 
υδραυλικής εγκατάστασης στο οικόπεδό του στην περιοχή Άνω Καριώτες    
Δήµου Σαµοθράκης.

6) Αρίθµ. πρωτ.: 4624/11-7-2011 αίτηση τoυ Τόλιου Βασίλειου  για άδεια 
αρδευτικής εγκατάστασης στο κτήµα του στην περιοχή Χονδροκούκι του 
οικισµού Χώρας Δήµου Σαµοθράκης.

7) Αρίθµ. πρωτ.: 5653/13-8-2011 αίτηση τoυ Μαγκόλης Βασίλειος  για 
τοποθέτηση κάδου και µπράτσου έµπροσθεν της οικίας του στην περιοχή 
Παπαδιά του οικισµού Λακκώµατος   Δήµου Σαµοθράκης.

8) Αρίθµ. πρωτ.: 2459/21-4-2011 αίτηση τoυ Καραπατσάκη Κωνσταντίνου  για 
άδεια υδροδότησης στο κτήµα του στην περιοχή Ουρνός Λαγκάδας Δήµου 
Σαµοθράκης.

9) Αρίθµ. πρωτ.: 5547/16-8-2011 αίτηση τoυ Καραπατσάκη Κωνσταντίνου  για 
τοποθέτηση 7 µπράτσων στο δρόµο για Γορνό Λαγκάδας Δήµου Σαµοθράκης.

10)Αρίθµ. πρωτ.: 6906/12-10-2011 αίτηση της Βαβάλου Ζαφειρία  για  προσθήκη 
δροµολογίου λεωφορείου Καµαριώτισσα – Χώρα Δήµου Σαµοθράκης.

11)Αρίθµ. πρωτ.:  5448/10 -8 -2011 αίτηση τoυ Μαλτέζου Ηλία  για  
τσιµεντρόστρωση δρόµου στην οικία του στην περιοχή Θέρµα  Δήµου 
Σαµοθράκης.

12)Αρίθµ. πρωτ.: 5304/4-8-2011 αίτηση τoυ Καµπουρόγλου Παναγιώτης  για   α) 
τοποθέτηση λαµπτήρα στο κτήµα του  στην περιοχή Δάφνες  Δήµου 
Σαµοθράκης, β) τοποθέτηση λαµπτήρα στην αρχή του δηµοτικού δρόµου  
στην περιοχή Δάφνες Δήµου Σαµοθράκης, γ) τοποθέτηση σήµανσης γέφυρας 
στην γέφυρα Ξηροποτάµου Δήµου Σαµοθράκης.

13)Αρίθµ. πρωτ.: 3902/14-6-2011 αίτηση τoυ Βάβουρα Νικόλαου  για  
τοποθέτηση µπράτσου σε υπάρχουσα κολώνα της ΔΕΗ στην περιοχή Άνω 
Καριώτες  Δήµου Σαµοθράκης.

14)Αρίθµ. πρωτ.: 5106/28-7-2011 αίτηση τoυ Δεληγιάννη Γεώργιου  για 
τοποθέτηση µπράτσου στην περιοχή  Ξηροποτάµου Δήµου Σαµοθράκης.

15)Αρίθµ. πρωτ.:6135/7-9-2011 αίτηση τoυ Σκαρλατίδη Ευάγγελου για 
τοποθέτηση µπράτσου στην περιοχή  Λαγκάδα Δήµου Σαµοθράκης.

16)Αρίθµ. πρωτ.: 4545/5-7-2011 αίτηση τoυ Παπακώστα Πέτρου  για 
τοποθέτηση µπράτσου στην περιοχή  Καµαριώτισσα Δήµου Σαµοθράκης.

17)Αρίθµ. πρωτ.: 25-8-2011 αίτηση του Χατέλου Θεόδωρου για άδεια παροχής 
ύδρευσης στην κατοικία του στην περιοχή Ισιώµατα Άνω Μεριάς Δήµου 
Σαµοθράκης. 

18)Αρίθµ. πρωτ.: 3694/2-6-2011 αίτηση του Γλήνια Ιωάννη για χορήγηση άδειας 
υδραυλικής εγκατάστασης στην περιοχή Βαµβακιά Παλαιάπολης Δήµου 
Σαµοθράκης.

19)Αρίθµ. πρωτ.: 6427/22-9-2011 αίτηση της Ματσά Σουλτάνας για εξόφληση 
οφειλής παρελθόντων ετών ποσού  525,00 € 



20)Αρίθµ. πρωτ.: 5189/1-8-2011 αίτηση του Χατζίδη Νικόλαου για χορήγηση 
άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο κτήµα του στην περιοχή Αλώνια Δήµου 
Σαµοθράκης, προκειµένου να τοποθετήσει τροχόσπιτο.

21)Αρίθµ. πρωτ.: 5630/18-8-2011 αίτηση του Βάβαλου Δηµήτριου για χορήγηση 
άδειας ύδρευσης στο κτήµα του στην περιοχή Απατσανάδες Δήµου 
Σαµοθράκης.

22)Αρίθµ. πρωτ.: 5647/19-8-2011 αίτηση του Βίτσα Βασίλειου για χορήγηση 
άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο κτήµα του στην περιοχή Κατσαµπά 
Δήµου Σαµοθράκης.

23)Αρίθµ. πρωτ.: 6162/7-9-2011 αίτηση του Ατζανού Παναγιώτη για χορήγηση 
άδειας ύδρευσης στο αµπέλι του στην περιοχή Άγιος Δηµήτριος Δήµου 
Σαµοθράκης.

24)Αρίθµ. πρωτ.: 6069/5-9-2011 αίτηση της Καπνά Αλεξάνδρας για χορήγηση 
άδειας ύδρευσης στο κτήµα της στην περιοχή Παπαδιά του Δήµου 
Σαµοθράκης για εγκατάσταση τροχόσπιτου.

25)Αρίθµ. πρωτ.: 3710/3-6-2011 αίτηση του Καρακαντή Κυριάκου για χορήγηση 
άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στην περιοχή Μάρµαρο του Δήµου 
Σαµοθράκης.

26)Αρίθµ. πρωτ.: 4225/23-6-2011 αίτηση του Γερονικολάκη Ευστράτιου για 
χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στην περιοχή Παπά Βουνό 
Αλωνιών Δήµου Σαµοθράκης.

27)Αρίθµ. πρωτ.: 4797/18-7-2011 αίτηση του Μυλωνά Εµµανουήλ για χορήγηση 
άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στον αγρό του στην περιοχή Κατσαµπά 
Δήµου Σαµοθράκης.

28)Αρίθµ. πρωτ.: 5835/24-8-2011 αίτηση της Λαζαρόπουλου – Δηµητριάδου 
Δάφνη για αποκατάσταση υδραύλακα στο περιβόλι της στην περιοχή Θέρµα 
Δήµου Σαµοθράκης. 

29)Αρίθµ. πρωτ.: 6976/18-10-2011 αίτηση της Βιργινίας Αγγελώνια για 
χορήγηση άδειας ύδρευσης από το υδραγωγείο Κουκουδιά για άρδευση 
ελαιοδέντρων στην περιοχή Κουκουδιά Δήµου Σαµοθράκης. 

30)Αρίθµ. πρωτ.: 3723/3-6-2011 αίτηση του Νικολαϊδη Ιωάννη για χορήγηση 
άδειας σύνδεσης µε παροχή νερού της οικίας του από το νέο δίκτυο ύδρευσης 
οικισµού Χώρας.

31)Αρίθµ. πρωτ.: 6921/13-10-2011 αίτηση τoυ Κοντούλη Νικόλαου  για έγκριση 
εποχιακής λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης του στα Θέρµα Δήµου 
Σαµοθράκης.

Στην συνέχεια κάλεσε το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις αιτήσεις των πολιτών και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει 

1) Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 4698/13-7-2011 αίτηση της 
Μπατζικώστα Φανής για χορήγηση παράτασης άδειας µουσικής έως τις 03.00 
π.µ. στο κατάστηµά της Καφετέρια ¨ΙΣΑΛΟΣ¨ στην Καµαριώτισσα 
Σαµοθράκης έως 30/11/2011.



2) Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 3650/1- 7-2011 αίτηση του 
Παπαγρηγορίου Αντώνιου για τοποθέτηση µπράτσου σε υπάρχουσα κολώνα 
της ΔΕΗ στην οικία του στην περιοχή Κατσαµπά Δήµου Σαµοθράκης. 

3) Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 7042/21-10-2011 αίτηση του 
Παπαγρηγορίου Αντώνιο για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στην οικία του 
στην περιοχή Κατσαµπά στη θέση Αϊ Στράτη Δήµου Σαµοθράκης εφόσον 
υπάρχει οικοδοµική άδεια.

4) Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 6999/20-10-2011 αίτηση τoυ Γιαντζίδη 
Δηµήτριου  για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στην περιοχή  Θέρµα  Δήµου 
Σαµοθράκης εφόσον υπάρχει οικοδοµική άδεια και δεσµευτεί ότι θα 
αποκαταστήσει τυχόν τοµή οδοστρώµατος που θα απαιτηθεί.

5) Δεν εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 4843/19-7 -2011 αίτηση τoυ 
Κουντουρά Αριστείδη  για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στο οικόπεδό του 
στην περιοχή Άνω Καριώτες Δήµου Σαµοθράκης.

6) Δεν εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 4624/11-7-2011 αίτηση τoυ Τόλιου 
Βασίλειου  για άδεια αρδευτικής εγκατάστασης στο κτήµα του στην περιοχή 
Χονδροκούκι του οικισµού Χώρας Δήµου Σαµοθράκης.

7) Δεν εγκρίνει οµόφωνα το α΄ σκέλος της αρίθµ. πρωτ.: 5653/13-8-2011 
αίτηση τoυ Μαγκόλη Βασίλειου  για τοποθέτηση κάδου και εγκρίνει 
οµόφωνα το β΄ σκέλος της εν λόγω αιτήσεως για την τοποθέτηση µπράτσου 
έµπροσθεν της οικίας του στην περιοχή Παπαδιά του οικισµού Λακκώµατος   
Δήµου Σαµοθράκης.

8) Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 2459/21-4-2011 αίτηση τoυ 
Καραπατσάκη Κωνσταντίνου  για άδεια υδροδότησης στο κτήµα του στην 
περιοχή Ουρνός Λαγκάδας Δήµου Σαµοθράκης από το δίκτυο ύδρευσης της 
Καµαριώτισσας.

9) Εγκρίνει οµόφωνα την τοποθέτηση ενός (1) µπράτσου σχετικά µε την 
αρίθµ. πρωτ.: 5547/16-8-2011 αίτηση τoυ Καραπατσάκη Κωνσταντίνου  για 
τοποθέτηση 7 µπράτσων στο δρόµο για Γορνό Λαγκάδας Δήµου Σαµοθράκης.

10)Το δηµοτικό συµβούλιο δηλώνει αναρµόδιο για την αρίθµ. πρωτ.: 
6906/12-10-2011 αίτηση της Βαβάλου Ζαφειρίας για  προσθήκη δροµολογίου 
λεωφορείου  Καµαριώτισσα- Χώρα Δήµου Σαµοθράκης.

11)Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.:  5448/10 -8 -2011 αίτηση τoυ 
Μαλτέζου Ηλία  για  τσιµεντρόστρωση δρόµου στην οικία του στην περιοχή 
Θέρµα  Δήµου Σαµοθράκης για το επόµενο έτος εφόσον υπάρχει οικονοµική 
δυνατότητα.

12)Εγκρίνει οµόφωνα την διερεύνηση των αιτηµάτων βάση της αρίθµ. πρωτ.: 
5304/4-8-2011 αίτησης τoυ Καµπουρόγλου Παναγιώτη  για   α) τοποθέτηση 
λαµπτήρα στο κτήµα του  στην περιοχή Δάφνες  Δήµου Σαµοθράκης, β) 
τοποθέτηση λαµπτήρα στην αρχή του δηµοτικού δρόµου  στην περιοχή 
Δάφνες Δήµου Σαµοθράκης, γ) τοποθέτηση σήµανσης γέφυρας στην γέφυρα 
Ξηροποτάµου Δήµου Σαµοθράκης.

13)Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 3902/14-6-2011 αίτηση τoυ Βάβουρα 
Νικόλαου  για  τοποθέτηση µπράτσου σε υπάρχουσα κολώνα της ΔΕΗ στην 
περιοχή Άνω Καριώτες  Δήµου Σαµοθράκης.



14)Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 5106/28-7-2011 αίτηση τoυ Δεληγιάννη 
Γεώργιου  για τοποθέτηση µπράτσου στην περιοχή  Ξηροποτάµου Δήµου 
Σαµοθράκης.

15)Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.:6135/7-9-2011 αίτηση τoυ Σκαρλατίδη 
Ευάγγελου για τοποθέτηση µπράτσου στην περιοχή  Λαγκάδα Δήµου 
Σαµοθράκης.

16)Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 4545/5-7-2011 αίτηση τoυ Παπακώστα 
Πέτρου  για τοποθέτηση µπράτσου στην περιοχή  Καµαριώτισσα Δήµου 
Σαµοθράκης.

17)  Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 25-8-2011 αίτηση του Χατέλου 
Θεόδωρου για άδεια παροχής ύδρευσης στην κατοικία του στην περιοχή 
Ισιώµατα Άνω Μεριάς Δήµου Σαµοθράκης. 

18)Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 3694/2-6-2011 αίτηση του Γλήνια 
Ιωάννη για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στην περιοχή 
Βαµβακιά Παλαιάπολης Δήµου Σαµοθράκης.

19)Εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 6427/22-9-2011 αίτηση της Ματσά 
Σουλτάνας για εξόφληση οφειλής παρελθόντων ετών ποσού  525,00 € καθώς 
το τιµολόγιο της εν λόγω οφειλής έχει ήδη εγκριθεί µε τις οφειλές 
παρελθόντων ετών µε σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου

20)Δεν εγκρίνει οµόφωνα  την αρίθµ. πρωτ.: 5189/1-8-2011 αίτηση του Χατζίδη 
Νικόλαου για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο κτήµα του 
στην περιοχή Αλώνια Δήµου Σαµοθράκης, προκειµένου να τοποθετήσει 
τροχόσπιτο.

21)Δεν εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 5630/18-8-2011 αίτηση του 
Βάβαλου Δηµήτριου για χορήγηση άδειας ύδρευσης στο κτήµα του στην 
περιοχή Απατσανάδες Δήµου Σαµοθράκης.

22)Δεν εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 5647/19-8-2011 αίτηση του Βίτσα 
Βασίλειου για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο κτήµα του 
στην περιοχή Κατσαµπά Δήµου Σαµοθράκης.

23)Δεν εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 6162/7-9-2011 αίτηση του Ατζανού 
Παναγιώτη για χορήγηση άδειας ύδρευσης στο αµπέλι του στην περιοχή Άγιος 
Δηµήτριος Δήµου Σαµοθράκης.

24)Δεν εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 6069/5-9-2011 αίτηση της Καπνά 
Αλεξάνδρας για χορήγηση άδειας ύδρευσης στο κτήµα της στην περιοχή 
Παπαδιά του Δήµου Σαµοθράκης για εγκατάσταση τροχόσπιτου.

25)Δεν εγκρίνει οµόφωνα  την αρίθµ. πρωτ.: 3710/3-6-2011 αίτηση του 
Καρακαντή Κυριάκου για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στην 
περιοχή Μάρµαρο του Δήµου Σαµοθράκης.

26)Δεν εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 4225/23-6-2011 αίτηση του 
Γερονικολάκη Ευστράτιου για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης 
στην περιοχή Παπά Βουνό Αλωνιών Δήµου Σαµοθράκης.

27)Δεν εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 4797/18-7-2011 αίτηση του 
Μυλωνά Εµµανουήλ για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στον 
αγρό του στην περιοχή Κατσαµπά Δήµου Σαµοθράκης.



28)Δεν εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 5835/24-8-2011 αίτηση της 
Λαζαρόπουλου – Δηµητριάδου Δάφνη για αποκατάσταση υδραύλακα στο 
περιβόλι της στην περιοχή Θέρµα Δήµου Σαµοθράκης. 

29)Δεν εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 6976/18-10-2011 αίτηση της 
Βιργινίας Αγγελώνια για χορήγηση άδειας ύδρευσης από το υδραγωγείο 
Κουκουδιά για άρδευση ελαιοδέντρων στην περιοχή Κουκουδιά Δήµου 
Σαµοθράκης.

30)Δεν εγκρίνει οµόφωνα την αρίθµ. πρωτ.: 3723/3-6-2011 αίτηση του 
Νικολαϊδη Ιωάννη για χορήγηση άδειας σύνδεσης µε παροχή νερού της οικίας 
του από το νέο δίκτυο ύδρευσης οικισµού Χώρας.

31)Αναβάλει την συζήτηση της αρίθµ. πρωτ.: 6921/13-10-2011 αίτηση τoυ 
Κοντούλη Νικόλαου  για έγκριση εποχιακής λειτουργίας της ξενοδοχειακής 
επιχείρησης του στα Θέρµα Δήµου Σαµοθράκης σε επόµενη συνεδρίαση 
συνολικά µε άλλα παρόµοια αιτήµατα

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 22ο «Αίτηση του Μπατζικώστα Γεώργιου για συζήτηση θέµατος 
¨Προβλήµατα αθλητικού συλλόγου ΣΑΟΣ και ποδοσφαιρικής οµάδας»
Αρίθµ. Απόφαση: 274
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 



6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Το λόγο πήρε ο κ. Τσίπος Παναγιώτη Αντιπρόεδρος του αθλητικού συλλόγου ΣΑΟΣ 
και είπε τα εξής:
Η ποδοσφαιρική οµάδα της Σαµοθράκης σήµερα έχει 75 µέλη και αντιµετωπίσει 
προβλήµατα ως εξής:
Α) Αδυναµία συµµετοχής σε αγώνες Σαββατοκύριακου καθώς δεν εξυπηρετούν τα 
δροµολόγια του πλοίου
Β) Κακή κατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Χώρας 
Γ) Έλλειψη οικονοµικών πόρων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών όπως αµοιβή 2 
προπονητών, διαιτητών κ.λπ.
Στην συνέχεια ακουλούθησε διαλογική συζήτηση και το δηµοτικό συµβούλιο,

     Αποφάσισε οµόφωνα 

1. Την αποστολή αιτήµατος προς την πλοιοκτήτρια εταιρία για τροποποίηση 
δροµολογίων για την διευκόλυνση της ποδοσφαιρικής οµάδας προκειµένου να 
συµµετέχει σε αγώνες ποδοσφαίρου. Να συνταχθεί σχετικό έγγραφο από την 
ποδοσφαιρική οµάδα και να συνυπογραφεί από το Δηµοτικό Συµβούλιο.

2. Τον ορισµό υπευθύνου δηµοτικού υπαλλήλου για συστηµατική συντήρηση 
πότισµα, κούρεµα κ.λπ.) του χλοοτάπητα γηπέδου.

3. Την διερεύνηση τρόπου οικονοµικής ενίσχυσης του αθλητικού συλλόγου 
ΣΑΟΣ για τις δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής οµάδας. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22/21-10-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 21-10-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 6963/17-10-2011 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 κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 23ο «Έγκριση οφειλής παρελθόντων ετών της Ματσά Σουλτάνας»
Αρίθµ. Απόφαση: 275
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               



 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος  1. Γιαννέλου Πολύµνια – Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3.  Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Λαζανδρέας Κων/νος –    »           »          4. Παπάς Κωνσταντίνος –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν              
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »              νόµιµα)
8. Κυλίµος Νικόλαος –         »           »    
9. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           » 
10. Λάζαρης Αλέξανδρος-    »           »         
11. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »     »
12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος –     »     »
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου ενηµέρωσε τους συµβούλους σχετικά µε την  
οφειλή παρελθόντων οικονοµικών ετών του Δήµου η οποία είναι απαιτητή παρά το 
γεγονός ότι έχει επέλθει πενταετία και επισήµανε ότι για την αποφυγή δικαστικής 
αντιδικίας ο Δήµος είναι  υποχρεωµένος να προχωρήσει στην εξόφλησή της και 
κάλεσε τους συµβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την  εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τα δικαιολογητικά πληρωµής οφειλής της Ματσά Σουλτάνας παρελθόντων 
οικονοµικών ετών που εξακολουθεί να είναι απαιτητή παρά το γεγονός ότι έχει 
παρέλθει πενταετία, τον προϋπολογισµό του Δήµου για το έτος 2011 και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης 
      Αποφασίζει Οµόφωνα

• Για την αποφυγή δικαστικής αντιδικίας εγκρίνει την εξόφληση των δαπανών 
οφειλών τρίτων παρελθόντων οικονοµικών ετών όπως παρακάτω:

Κ.Α.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
Αριθµός 
Παραστατικού

Δικαιούχος Αιτιολογία Ποσό σε €

11/11-11-2005 Ματσά Σουλτάνα Φιλοξενία φυσικών προσώπων 
στα πλαίσια εκδηλώσεων του 
Δήµου

525,00

ΣΥΝΟΛΟ     525,00

• Ψηφίζει την διάθεση πίστωσης ποσού πέντε χιλιάδων  οκτακοσίων τριών ευρώ 
(525,00 €) από τον Κ.Α.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων  παροχές τρίτων, για 
την κάλυψη της δαπάνης των αντιστοίχων παραστατικών από τον 
προϋπολογισµό του Δήµου για το οικονοµικό έτος 2011 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:



    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου             Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                            (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασµα

                                                                Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος


