
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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: 276
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης–              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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) Αντικατάσταση µέλους Διοικητικού Συµβουλίου Σχολικής Επιτροπής Γυµνασίου- 
Λυκείου Σαµοθράκης.

2) Έγκριση µετακίνησης Δηµάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήµου
3) Έγκριση υποβολής αιτήµατος παράτασης προθεσµίας υποχρέωσης διενέργειας 
τεχνικού ελέγχου οχηµάτων µε έδρα την νήσο Σαµοθράκη

4) Υποστήριξη θεατρικής οµάδας δηµοτικού σχολείου Καµαριώτισσας.
5) Έγκριση συµµετοχής του Δήµου Σαµοθράκης  στην πρόταση για ανάδειξη περιοχών 
της πορείας της Αργοναυτικής εκστρατείας.  

Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει οµόφωνα

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



1) Αντικατάσταση µέλους Διοικητικού Συµβουλίου Σχολικής Επιτροπής Γυµνασίου- 
Λυκείου Σαµοθράκης.

2) Έγκριση µετακίνησης Δηµάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήµου
3) Έγκριση υποβολής αιτήµατος παράτασης προθεσµίας υποχρέωσης διενέργειας 
τεχνικού ελέγχου οχηµάτων µε έδρα την νήσο Σαµοθράκη

4) Υποστήριξη θεατρικής οµάδας δηµοτικού σχολείου Καµαριώτισσας.
Το θέµα ¨Έγκριση συµµετοχής του Δήµου Σαµοθράκης  στην πρόταση για ανάδειξη περιοχών 
της πορείας της Αργοναυτικής εκστρατείας¨ θα συζήτηση σε επόµενη συνεδρίαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου εφόσον είναι έτοιµη η πρόταση και πρόκειται να ενταχθεί σε 
πρόγραµµα για χρηµατοδότηση.
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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Αντικατάσταση µέλους Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 
Γυµνασίου – Λυκείου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 277
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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. Γιαραµάνης Χρήστος δηµοτικός σύµβουλος και Αντιπρόεδρος Σχολικής 
Επιτροπής Γυµνασίου – Λυκείου και είπε τα εξής:
Με την αρίθµ.16/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Περί ορισµού µελών 
Διοικητικού Συµβουλίου Σχολικής Επιτροπής Γυµνασίου- Λυκείου Σαµοθράκης¨ ορίστηκε 
ως µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου Σχολικής Επιτροπής Γυµνασίου- Λυκείου Σαµοθράκης 
η  Βαξεβάνη Βαλεντίνα- Εκπρόσωπος Μαθητικής Κοινότητας η οποία όµως σήµερα έχει 
αποφοιτήσει και θα πρέπει να αντικατασταθεί, επίσης σας γνωρίζω ότι  ως Πρόεδρος της 
µαθητικής κοινότητας έχει εκλεγεί ο Γιαµάγας Γεώργιος.



Στην συνέχεια αφού ο κ. Γιαραµάνης Χρήστος ολοκλήρωσε την εισήγησή του, το λόγο πήρε 
ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου και κάλεσε τα µέλη  να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

       Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την αντικατάσταση µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου Σχολικής Επιτροπής 
Γυµνασίου – Λυκείου Σαµοθράκης Βαξεβάνη Βαλεντίνα η οποία ορίστηκε ως µέλος µε την 
αρίθµ. 16/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ως εκπρόσωπος µαθητικής κοινότητας, 
από τον Γιαµάγα Γεώργιο επίσης εκπρόσωπο µαθητικής κοινότητας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθµ. 16/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης 
¨Περί ορισµού µελών Διοικητικού Συµβουλίου Σχολικής Επιτροπής Γυµνασίου- Λυκείου 
Σαµοθράκης¨.
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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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: 3ο «Έγκριση µετακίνησης Δηµάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήµου»
Αρίθµ. Απόφαση: 278
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 
22/11/2011 έως 28/11/2011 προκειµένου να παραστεί στη σύσκεψη στο Υπουργείο Ενέργειας 



και Κλιµατικής Αλλαγής  στην Αθήνα µε θέµα τον  Αγωγό Μπουρκάς – Αλεξανδρούπολη 
ρκαι να επισκεφτεί, 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 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 22/11/2011 έως   25/11/2011

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

2) Εγκρίνονται τρεις (3) µέρες εκτός έδρας  και η ηµέρα επιστροφής και  τρεις (3) 
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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 υποβολής αιτήµατος παράτασης προθεσµίας υποχρέωσης 
διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχηµάτων µε έδρα την νήσο Σαµοθράκη»
Αρίθµ. Απόφαση: 279
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν



                                                                            νόµιµα)
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 έδωσε το λόγο στον Δηµοτικό Σύµβουλο κ. 
Γιαραµάνη Χρήστο ο οποίος είπε τα εξής:
Η απουσία δηµόσιου ή ιδιωτικού ΚΤΕΟ στο νησί  µας είναι βέβαια γνωστή, όπως είναι 
γνωστή  και η δυσβάσταχτη για τον κάτοικο της Σαµοθράκης µετάβαση ενός οχήµατος για 
τεχνικό έλεγχο στην Αλεξανδρούπολη στην οποία αν προστεθεί και το ποσό της καταβολής 
παραβόλου προς το ΚΤΕΟ η τελική οικονοµική επιβάρυνση για τον κάτοικο του νησιού µας 
σε σχέση µε τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται στον ίδιο νοµό είναι πολύ µεγάλη.
Για τις δύσκολες µέρες της οικονοµικής κτίσης  που διανύουµε προτείνω να υποβάλουµε  
αίτηµα  προς την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. για παράταση της ηµεροµηνίας υποχρέωσης 
διενέργειας τεχνικού ελέγχου, για οχήµατα µε έδρα την νήσο Σαµοθράκης διότι σύµφωνα µε 
την παρ. ΙΙΙ – 3 του άρθρου 16 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄/2007), συντρέχουν λόγοι 
τοπικού χαρακτήρα όσον  αφορά την µετακίνηση των οχηµάτων στο ΚΤΕΟ 
Αλεξανδρούπολης και την µη λειτουργία της κινητής µονάδας ΚΤΕΟ στην Σαµοθράκη. 
Στην συνέχεια αφού ολοκλήρωσε την εισήγησή του έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του 
Δηµοτικού Συµβουλίου ο οποίος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την υποβολή αιτήµατος προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – 
Αντιπεριφέρεια Ροδόπης – Έβρου για παράταση της ηµεροµηνίας υποχρέωσης διενέργειας 
τεχνικού ελέγχου, για οχήµατα µε έδρα την νήσο Σαµοθράκης διότι σύµφωνα µε την παρ. ΙΙΙ 
– 3 του άρθρου 16 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄/2007), συντρέχουν λόγοι τοπικού 
χαρακτήρα όσον  αφορά την µετακίνηση των οχηµάτων στο ΚΤΕΟ Αλεξανδρούπολης και την 
µη λειτουργία της κινητής µονάδας ΚΤΕΟ στην Σαµοθράκη. 

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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Συµπαράσταση του Δήµου Σαµοθράκης στην λειτουργία ερασιτεχνικής 
θεατρικής οµάδας»
Αρίθµ. Απόφαση: 280
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος



2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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.
Στην συνέχεια έδωσε το λόγο στην δηµοτική σύµβουλο κα. Γιαννέλου Πολύµνια η οποία 
εισηγήθηκε ως εξής:
Ως δηµοτική σύµβουλος είχα τη χαρά να δεχθώ πριν λίγο καιρό µια πρωτότυπη πρόταση 
πολιτιστικής έκφρασης για τους δηµότες του νησιού µας, που αφορά τη δηµιουργία 
ερασιτεχνικής θεατρικής οµάδας υπό την αιγίδα του Δήµου µας.
Η κα. Φασούλα Νίκη που φέτος κατοικεί στο νησί µας, µου εξέφρασε την επιθυµία να 
ασχοληθεί ενεργά µε τη δηµιουργία µιας τέτοιας οµάδας που θα είναι ανοιχτή για κάθε 
πολίτη, ο οποίος επιθυµεί να ασχοληθεί ουσιαστικά µε το ερασιτεχνικό θέατρο.
Στόχος της οµάδας αυτής θα είναι η δηµιουργία θεατρικών παραστάσεων που θα στοχεύουν 
στην αναβάθµιση του πολιτιστικού επιπέδου των δηµοτών µας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κα. Φασούλα είναι πτυχιούχος εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και 
φέτος διδάσκει για πρώτη φορά στο δηµοτικό σχολείο της περιοχή µας.
Εφόσον συµφωνείτε µε την πρότασή µου, θεωρώ ότι η κα. Φασούλα είναι το πλέον 
κατάλληλο άτοµο για την στελέχωση µιας τέτοιας οµάδας καθώς στο παρελθόν υπήρξε 
ενεργό µέλος πολλών ερασιτεχνικών οµάδων του δήµου Λαρισαίων όπου υπάγεται.
Θεωρώ χρήσιµο να σας τονίσω για ακόµη µια φορά πως πρόκειται για ερασιτεχνική οµάδα 
πράγµα που σηµαίνει ότι ο δήµος µας δεν θα έχει καµιά οικονοµική υποχρέωση απέναντι στα 
µέλη της. Η όποια άλλη βοήθεια προσφέρει όµως προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτής 
της πρότασης θα είναι εξαιρετικά πολύτιµη.
Η πρόταση που µας παρουσιάζεται είναι µια άριστη ευκαιρία στο να διευρύνει ο δήµος τις 
πολιτιστικές του δυνατότητες, γι’ αυτό στηρίζω τη συγκεκριµένη πρόταση και καλώ το σώµα 
του δηµοτικού συµβουλίου να στηρίξει κι’ αυτό  τη συγκεκριµένη πρόταση.  
Στην συνέχεια το δηµοτικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κα. Γιαννέλου 
Πολύµνιας και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνει την συµπαράσταση του Δήµου Σαµοθράκης ως προς την λειτουργία της  
ερασιτεχνικής θεατρικής οµάδας που διοργανώθηκε από την κα. Φασούλα Νίκη πτυχιούχο 
εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής.
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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Ορισµός µελών Διοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου 
Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 281
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης–              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 µε την αρίθµ. 19/2011 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου η οποία 
εγκρίθηκε µε την αρίθµ. οικ. 36281/4-8-2011 του Υπουργού Εσωτερικών και δηµοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ1765/5-8-2011 τεύχος δεύτερο, εγκρίθηκε η διατήρηση ως αυτοτελούς νοµικού 
προσώπου δηµοσίου δικαίου του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου Σαµοθράκης σύµφωνα µε την 
παρ. 3 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 .
Επίσης σας υπενθυµίζω ότι µε την αρίθµ. την αρίθµ. 250/2011 απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου αποφασίστηκε οµόφωνα ο ορισµός  πενταµελούς (5) Διοικητικού Συµβουλίου 
του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου Σαµοθράκης για την Δηµοτική περίοδο 2011-2014.
Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου θα ακολουθήσει την θητεία του Δηµοτικού 
Συµβουλίου 2011-2014 και θα λήξει µε την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συµβουλίου.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«1. Τα δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συµβούλιο, που  
αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους  
ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι ο  
δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι και δηµότες ή  
κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη  
επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού  
προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων του νοµικού προσώπου, εφόσον 
αυτό  απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζοµένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος 
προτείνεται από  τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσµίας δεκαπέντε 
(15) ηµερών από  τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των 
µελών του διοικητικού  συµβουλίου ορίζεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου. Εάν τα µέλη  του διοικητικού συµβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο 
(2) τουλάχιστον  από αυτά  ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου. Είναι δυνατόν η µειοψηφία αντί δηµοτικού ή κοινοτικού συµβούλου να ορίσει 



ως εκπρόσωπο της δηµότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν  ορίσει συµβούλους, δηµότες ή 
κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, µετέχουν 
σύµβουλοι, δηµότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το 
νοµικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαµερίσµατος  ένα µέλος προτείνεται 
από το οικείο συµβούλιο. Μετά τον ορισµό των  µελών το δηµοτικό  συµβούλιο εκλέγει από 
τα µέλη αυτά τον  πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού  Συµβουλίου. Στην 
περίπτωση που µέλος έχει ορισθεί, από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο,  ο δήµαρχος ή ο 
πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος  αντιστοίχως, του 
διοικητικού συµβουλίου.
Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται µε την  
απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του 
νέου διοικητικού συµβουλίου. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν να 
αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για 
σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 
Τον  πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει 
ο  αντιπρόεδρος. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια 
αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον  αντιπρόεδρο.»
Υπενθυµίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισµού ή υποδείξεως από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. 
και τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών  συµβουλίων  ή άλλων  συλλογικών οργάνων διοίκησης 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκροτούνται  µετά την 12η Σεπτεµβρίου 2000, 
εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, µε το 1/3 
τουλάχιστον των οριζόµενων από το Δήµο ή την Κοινότητα µελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 
2839/2000). 
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του 
άρθρου  240 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 6 του Ν.
2839/00, το καταστατικό ίδρυσης του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου Σαµοθράκης, την αρίθµ. 
250/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου  και κατόπιν διαλογική συζήτησης,

      Αποφασίζει οµόφωνα 

Ορίζει µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου Σαµοθράκης για 
την Δηµοτική περίοδο 2011-2014 τους εξής:
1. Μαλτέζου Ιωάννα – Δηµότισσα -  Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
2. Βαλµάς Στυλιανός- Δηµότης – Υπάλληλος Ο.Τ.Ε.
3. Γιαραµάνης Χρήστος- Δηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία
4. Μαυρογιάννης Παντελής – Δηµότης – Μουσικός, ορίζεται ως εκπρόσωπος από την 
παράταξη της µειοψηφίας ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ µε αναπληρωµατικό µέλος 
τον Δηµοτικό Σύµβουλο Σαράντο Κωνσταντίνο.
5. Κολέτσας Δηµήτριος- Δηµότης- Εκπαιδευτικός µε αναπληρωµατικό µέλος την Ζολώτα 
Αθανασία- Δηµότισσα –Εκπαιδευτικό. 
Στην συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία από την οποία εκλέχθηκε  ως Πρόεδρος η Μαλτέζου 
Ιωάννα και Αντιπρόεδρος ο Βαλµάς Στυλιανός.



Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου θα ακολουθήσει την θητεία του Δηµοτικού 
Συµβουλίου 2011-2014 και θα λήξει µε την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συµβουλίου.

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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 ΣΑΤΑ οικ. έτους 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 282
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης–              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 µε την αρίθµ. 35/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η κατανοµή της ΣΑΤΑ  έτους 2011 συνολικού ποσού  254.616,00 €  και στην 
συνέχεια τροποποιήθηκε µε τις αρίθµ. 176/2011 και  242/2011 αποφάσεις του Δηµοτικού 
Συµβουλίου.
Με την αρίθµ. 35/2011 απόφαση µεταξύ των άλλων εγκρίναµε  την κατανοµή  του ποσού των 
25.000,00 € από ΣΑΤΑ έτους 2011  για την εκτέλεση του  έργου «Συντήρηση δικτύων 
ύδρευσης, άρδευσης αποχέτευσης».
Σήµερα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν προτείνω την τροποποίηση της ΣΑΤΑ ως εξής:
Διαγράφουµε το ποσό των  25.000,00 €  από το έργο ¨Συντήρηση δικτύων ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης¨. 
Το ποσό που διαγράψαµε κατανέµουµε στα εξής έργα:

• Διευθέτηση Χειµάρου Ξηροποτάµου  ………..11.500,00  €
• Διευθέτηση χειµάρου Πλατιάς ……………….11.500,00 €
• Συντήρηση – επισκευή νεκροταφείων………….2.000,00  €



Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις 
αρίθµ. 35/2011, 176/2011 και 242/2011 αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου, τις νέες 
ανάγκες για εκτέλεση έργων που προέκυψαν και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την τροποποίηση κατανοµής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2011 ως εξής:
• Διαγράφουµε το ποσό των  25.000,00 €  από το έργο ¨Συντήρηση δικτύων ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης¨. 

Το ποσό που διαγράψαµε κατανέµουµε στα εξής έργα:
• Διευθέτηση Χειµάρου Ξηροποτάµου  ………..11.500,00  €
• Διευθέτηση χειµάρου Πλατιάς ……………….11.500,00 €
• Συντήρηση – επισκευή νεκροταφείων………….2.000,00  €
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η Δηµοτική Σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια η 
οποία 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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 283
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 €

10/6114

Αµοιβές καλλιτεχνών (δασκάλα κεραµικής)  διαγράφουµε το ποσό 
των 14.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 19.000,00 € σε 5.000,00 € 

Αµοιβές καλλιτεχνών (δασκάλα κεραµικής)  διαγράφουµε το ποσό 
των 14.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 19.000,00 € σε 5.000,00 € 

Αµοιβές καλλιτεχνών (δασκάλα κεραµικής)  διαγράφουµε το ποσό 
των 14.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 19.000,00 € σε 5.000,00 € 

Αµοιβές καλλιτεχνών (δασκάλα κεραµικής)  διαγράφουµε το ποσό 
των 14.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 19.000,00 € σε 5.000,00 € 

Αµοιβές καλλιτεχνών (δασκάλα κεραµικής)  διαγράφουµε το ποσό 
των 14.000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 19.000,00 € σε 5.000,00 €  - 14.000,00

15/6112.01

Αµοιβή παροχής υπηρεσιών συντονισµού υλοποίησης της πράξης 
TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 διαγράφουµε το 
ποσό των 4.200,00 € που αντιστοιχεί στην κατηγορία δαπάνης 
λειτουργικά – αναλώσιµα και λανθασµένα εγγράφθηκαν σε αυτό 
το κωδικό προκειµένου να δηµιουργηθεί ξεχωριστός κωδικός για 
τις εν λόγω δαπάνες σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό 
του προγράµµατος και έχουµε από 16.670,46 € σε 12.470,46 €  

Αµοιβή παροχής υπηρεσιών συντονισµού υλοποίησης της πράξης 
TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 διαγράφουµε το 
ποσό των 4.200,00 € που αντιστοιχεί στην κατηγορία δαπάνης 
λειτουργικά – αναλώσιµα και λανθασµένα εγγράφθηκαν σε αυτό 
το κωδικό προκειµένου να δηµιουργηθεί ξεχωριστός κωδικός για 
τις εν λόγω δαπάνες σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό 
του προγράµµατος και έχουµε από 16.670,46 € σε 12.470,46 €  

Αµοιβή παροχής υπηρεσιών συντονισµού υλοποίησης της πράξης 
TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 διαγράφουµε το 
ποσό των 4.200,00 € που αντιστοιχεί στην κατηγορία δαπάνης 
λειτουργικά – αναλώσιµα και λανθασµένα εγγράφθηκαν σε αυτό 
το κωδικό προκειµένου να δηµιουργηθεί ξεχωριστός κωδικός για 
τις εν λόγω δαπάνες σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό 
του προγράµµατος και έχουµε από 16.670,46 € σε 12.470,46 €  

Αµοιβή παροχής υπηρεσιών συντονισµού υλοποίησης της πράξης 
TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 διαγράφουµε το 
ποσό των 4.200,00 € που αντιστοιχεί στην κατηγορία δαπάνης 
λειτουργικά – αναλώσιµα και λανθασµένα εγγράφθηκαν σε αυτό 
το κωδικό προκειµένου να δηµιουργηθεί ξεχωριστός κωδικός για 
τις εν λόγω δαπάνες σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό 
του προγράµµατος και έχουµε από 16.670,46 € σε 12.470,46 €  

Αµοιβή παροχής υπηρεσιών συντονισµού υλοποίησης της πράξης 
TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 διαγράφουµε το 
ποσό των 4.200,00 € που αντιστοιχεί στην κατηγορία δαπάνης 
λειτουργικά – αναλώσιµα και λανθασµένα εγγράφθηκαν σε αυτό 
το κωδικό προκειµένου να δηµιουργηθεί ξεχωριστός κωδικός για 
τις εν λόγω δαπάνες σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό 
του προγράµµατος και έχουµε από 16.670,46 € σε 12.470,46 €      - 4.200,00

25/6262.01

Συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 
διαγράφουµε το ποσό των 25.000,00 € από πόρους ΣΑΤΑ 
σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση ΣΑΤΑ και έχουµε από 
25.000,00 σε µηδενικό ποσό 

Συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 
διαγράφουµε το ποσό των 25.000,00 € από πόρους ΣΑΤΑ 
σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση ΣΑΤΑ και έχουµε από 
25.000,00 σε µηδενικό ποσό 

Συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 
διαγράφουµε το ποσό των 25.000,00 € από πόρους ΣΑΤΑ 
σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση ΣΑΤΑ και έχουµε από 
25.000,00 σε µηδενικό ποσό 

Συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 
διαγράφουµε το ποσό των 25.000,00 € από πόρους ΣΑΤΑ 
σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση ΣΑΤΑ και έχουµε από 
25.000,00 σε µηδενικό ποσό 

Συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 
διαγράφουµε το ποσό των 25.000,00 € από πόρους ΣΑΤΑ 
σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση ΣΑΤΑ και έχουµε από 
25.000,00 σε µηδενικό ποσό  - 25.000,00

30/6051.03
ΤΣΜΕΔΕ διαγράφουµε το ποσό των 800,00 € επειδή εξέλειπαν οι 
λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 12.000,00 € σε 11.200,00 € 
ΤΣΜΕΔΕ διαγράφουµε το ποσό των 800,00 € επειδή εξέλειπαν οι 
λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 12.000,00 € σε 11.200,00 € 
ΤΣΜΕΔΕ διαγράφουµε το ποσό των 800,00 € επειδή εξέλειπαν οι 
λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 12.000,00 € σε 11.200,00 € 
ΤΣΜΕΔΕ διαγράφουµε το ποσό των 800,00 € επειδή εξέλειπαν οι 
λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 12.000,00 € σε 11.200,00 € 
ΤΣΜΕΔΕ διαγράφουµε το ποσό των 800,00 € επειδή εξέλειπαν οι 
λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 12.000,00 € σε 11.200,00 €        - 800,00

45/6262.02

Αποκοµιδή απορριµµάτων νεκροταφείων διαγράφουµε το ποσό 
των 1.5000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 1.500,00 € σε µηδενικό ποσό 

Αποκοµιδή απορριµµάτων νεκροταφείων διαγράφουµε το ποσό 
των 1.5000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 1.500,00 € σε µηδενικό ποσό 

Αποκοµιδή απορριµµάτων νεκροταφείων διαγράφουµε το ποσό 
των 1.5000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 1.500,00 € σε µηδενικό ποσό 

Αποκοµιδή απορριµµάτων νεκροταφείων διαγράφουµε το ποσό 
των 1.5000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 1.500,00 € σε µηδενικό ποσό 

Αποκοµιδή απορριµµάτων νεκροταφείων διαγράφουµε το ποσό 
των 1.5000,00 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε 
από 1.500,00 € σε µηδενικό ποσό    - 1.500,00

70/6262.03

Συντήρηση εξοπλισµού τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε 
το ποσό των 4.000,00  € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 5.000,00 € σε 1.000,00 € 

Συντήρηση εξοπλισµού τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε 
το ποσό των 4.000,00  € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 5.000,00 € σε 1.000,00 € 

Συντήρηση εξοπλισµού τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε 
το ποσό των 4.000,00  € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 5.000,00 € σε 1.000,00 € 

Συντήρηση εξοπλισµού τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε 
το ποσό των 4.000,00  € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 5.000,00 € σε 1.000,00 € 

Συντήρηση εξοπλισµού τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε 
το ποσό των 4.000,00  € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 5.000,00 € σε 1.000,00 €   - 4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
  
 49.500,00

Παλιό Αποθεµατικό   635,67 € +   Διαγραφές εξόδων 49.500,00  € =  50.135,67 € Παλιό Αποθεµατικό   635,67 € +   Διαγραφές εξόδων 49.500,00  € =  50.135,67 € Παλιό Αποθεµατικό   635,67 € +   Διαγραφές εξόδων 49.500,00  € =  50.135,67 € Παλιό Αποθεµατικό   635,67 € +   Διαγραφές εξόδων 49.500,00  € =  50.135,67 € Παλιό Αποθεµατικό   635,67 € +   Διαγραφές εξόδων 49.500,00  € =  50.135,67 € Παλιό Αποθεµατικό   635,67 € +   Διαγραφές εξόδων 49.500,00  € =  50.135,67 € Παλιό Αποθεµατικό   635,67 € +   Διαγραφές εξόδων 49.500,00  € =  50.135,67 € 

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

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €

00.6111.02
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 1.000,00 € και έχουµε από 10.000,00 € σε 11.000,00 € 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 1.000,00 € και έχουµε από 10.000,00 € σε 11.000,00 € 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 1.000,00 € και έχουµε από 10.000,00 € σε 11.000,00 € 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 1.000,00 € και έχουµε από 10.000,00 € σε 11.000,00 € 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων αυξάνουµε µε το ποσό 
των 1.000,00 € και έχουµε από 10.000,00 € σε 11.000,00 €  1.000,00

10.6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήµου αυξάνουµε 
µε το ποσό των  4.000,00 € 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήµου αυξάνουµε 
µε το ποσό των  4.000,00 € 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήµου αυξάνουµε 
µε το ποσό των  4.000,00 € 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήµου αυξάνουµε 
µε το ποσό των  4.000,00 € 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήµου αυξάνουµε 
µε το ποσό των  4.000,00 €  4.000,00 

10.6462
Δηµοσίευση προκηρύξεων αυξάνουµε µε το ποσό των 1.000,00 € 
και έχουµε από 3.500,00 € σε 4.500,00 € 
Δηµοσίευση προκηρύξεων αυξάνουµε µε το ποσό των 1.000,00 € 
και έχουµε από 3.500,00 € σε 4.500,00 € 
Δηµοσίευση προκηρύξεων αυξάνουµε µε το ποσό των 1.000,00 € 
και έχουµε από 3.500,00 € σε 4.500,00 € 
Δηµοσίευση προκηρύξεων αυξάνουµε µε το ποσό των 1.000,00 € 
και έχουµε από 3.500,00 € σε 4.500,00 € 
Δηµοσίευση προκηρύξεων αυξάνουµε µε το ποσό των 1.000,00 € 
και έχουµε από 3.500,00 € σε 4.500,00 €  1.000,00

20/6051.01
ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ επικουρικό αυξάνουµε µε το ποσό των 100,00 € 
και έχουµε από 660,00 € σε 760,00 € 
ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ επικουρικό αυξάνουµε µε το ποσό των 100,00 € 
και έχουµε από 660,00 € σε 760,00 € 
ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ επικουρικό αυξάνουµε µε το ποσό των 100,00 € 
και έχουµε από 660,00 € σε 760,00 € 
ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ επικουρικό αυξάνουµε µε το ποσό των 100,00 € 
και έχουµε από 660,00 € σε 760,00 € 
ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ επικουρικό αυξάνουµε µε το ποσό των 100,00 € 
και έχουµε από 660,00 € σε 760,00 €      100,00

25/6041

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) αυξάνουµε µε 
το ποσό των 700,00 € και έχουµε από 22.000,00 € σε 22.700,00 € 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) αυξάνουµε µε 
το ποσό των 700,00 € και έχουµε από 22.000,00 € σε 22.700,00 € 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) αυξάνουµε µε 
το ποσό των 700,00 € και έχουµε από 22.000,00 € σε 22.700,00 € 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) αυξάνουµε µε 
το ποσό των 700,00 € και έχουµε από 22.000,00 € σε 22.700,00 € 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) αυξάνουµε µε 
το ποσό των 700,00 € και έχουµε από 22.000,00 € σε 22.700,00 €      700,00



45.6262.01

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 
(νεκροταφείων) αυξάνουµε µε  το ποσό των 2.000,00 € από ΣΑΤΑ 
σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση ΣΑΤΑ και το ποσό των 
1.500,00 € από ιδίους πόρους και έχουµε από 2.000,00 € σε 
5.500,00 € 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 
(νεκροταφείων) αυξάνουµε µε  το ποσό των 2.000,00 € από ΣΑΤΑ 
σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση ΣΑΤΑ και το ποσό των 
1.500,00 € από ιδίους πόρους και έχουµε από 2.000,00 € σε 
5.500,00 € 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 
(νεκροταφείων) αυξάνουµε µε  το ποσό των 2.000,00 € από ΣΑΤΑ 
σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση ΣΑΤΑ και το ποσό των 
1.500,00 € από ιδίους πόρους και έχουµε από 2.000,00 € σε 
5.500,00 € 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 
(νεκροταφείων) αυξάνουµε µε  το ποσό των 2.000,00 € από ΣΑΤΑ 
σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση ΣΑΤΑ και το ποσό των 
1.500,00 € από ιδίους πόρους και έχουµε από 2.000,00 € σε 
5.500,00 € 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 
(νεκροταφείων) αυξάνουµε µε  το ποσό των 2.000,00 € από ΣΑΤΑ 
σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση ΣΑΤΑ και το ποσό των 
1.500,00 € από ιδίους πόρους και έχουµε από 2.000,00 € σε 
5.500,00 €   3.500,00

ΣΥΝΟΛΟ   10.300,00

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

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €

00/6331.02

Αποδόσεις χρεών από πρόστιµα Δ.Ο.Υ. που έχουν υπαχθεί στις 
ρυθµίσεις της παρ 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 
εγγράφουµε το ποσό των 4.000,00 €

Αποδόσεις χρεών από πρόστιµα Δ.Ο.Υ. που έχουν υπαχθεί στις 
ρυθµίσεις της παρ 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 
εγγράφουµε το ποσό των 4.000,00 €

Αποδόσεις χρεών από πρόστιµα Δ.Ο.Υ. που έχουν υπαχθεί στις 
ρυθµίσεις της παρ 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 
εγγράφουµε το ποσό των 4.000,00 €

Αποδόσεις χρεών από πρόστιµα Δ.Ο.Υ. που έχουν υπαχθεί στις 
ρυθµίσεις της παρ 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 
εγγράφουµε το ποσό των 4.000,00 €

Αποδόσεις χρεών από πρόστιµα Δ.Ο.Υ. που έχουν υπαχθεί στις 
ρυθµίσεις της παρ 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 
εγγράφουµε το ποσό των 4.000,00 €     4.000,00

15/6615.01

Προµήθεια λειτουργικών και αναλώσιµων υλικών για την 
υλοποίηση της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 
– 2013 εγγράφουµε το ποσό των 4.200,00 € σύµφωνα µε τον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό του προγράµµατος

Προµήθεια λειτουργικών και αναλώσιµων υλικών για την 
υλοποίηση της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 
– 2013 εγγράφουµε το ποσό των 4.200,00 € σύµφωνα µε τον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό του προγράµµατος

Προµήθεια λειτουργικών και αναλώσιµων υλικών για την 
υλοποίηση της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 
– 2013 εγγράφουµε το ποσό των 4.200,00 € σύµφωνα µε τον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό του προγράµµατος

Προµήθεια λειτουργικών και αναλώσιµων υλικών για την 
υλοποίηση της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 
– 2013 εγγράφουµε το ποσό των 4.200,00 € σύµφωνα µε τον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό του προγράµµατος

Προµήθεια λειτουργικών και αναλώσιµων υλικών για την 
υλοποίηση της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 
– 2013 εγγράφουµε το ποσό των 4.200,00 € σύµφωνα µε τον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό του προγράµµατος      4.200,00

70/6112.07

Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης 
και ανάδειξης των οικισµών νήσου Σαµοθράκης εγγράφουµε το 
ποσό των 8.610,00 € 

Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης 
και ανάδειξης των οικισµών νήσου Σαµοθράκης εγγράφουµε το 
ποσό των 8.610,00 € 

Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης 
και ανάδειξης των οικισµών νήσου Σαµοθράκης εγγράφουµε το 
ποσό των 8.610,00 € 

Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης 
και ανάδειξης των οικισµών νήσου Σαµοθράκης εγγράφουµε το 
ποσό των 8.610,00 € 

Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης 
και ανάδειξης των οικισµών νήσου Σαµοθράκης εγγράφουµε το 
ποσό των 8.610,00 €     8.610,00

70/7326.16
Διευθέτηση χειµάρου Πλατιάς εγγράφουµε το ποσό των 
11.500,00 € 
Διευθέτηση χειµάρου Πλατιάς εγγράφουµε το ποσό των 
11.500,00 € 
Διευθέτηση χειµάρου Πλατιάς εγγράφουµε το ποσό των 
11.500,00 € 
Διευθέτηση χειµάρου Πλατιάς εγγράφουµε το ποσό των 
11.500,00 € 
Διευθέτηση χειµάρου Πλατιάς εγγράφουµε το ποσό των 
11.500,00 €   11.500,00

70/7326.17
Διευθέτηση χειµάρου Ξηροποτάµου εγγράφουµε το ποσό των 
11.500,00 € 
Διευθέτηση χειµάρου Ξηροποτάµου εγγράφουµε το ποσό των 
11.500,00 € 
Διευθέτηση χειµάρου Ξηροποτάµου εγγράφουµε το ποσό των 
11.500,00 € 
Διευθέτηση χειµάρου Ξηροποτάµου εγγράφουµε το ποσό των 
11.500,00 € 
Διευθέτηση χειµάρου Ξηροποτάµου εγγράφουµε το ποσό των 
11.500,00 €   11.500,00

ΣΥΝΟΛΟ   39.810,00

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 µε Πλειοψηφία

ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τον προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2011 για έβδοµη φορά   (7η ) φορά 
εντός του έτους ως εξής:
1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : Εγγράφονται τα νέα έσοδα στους αντίστοιχους Κ.Α. του σκέλους 
των εσόδων,
όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση:
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:                                      0,00 €                
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -                 0,00  €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +        49.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:                                                          49.500,00 €



ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   635,67  €        γίνεται σε  50.135,67 € 
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους αντίστοιχους Κ.Α. 
οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  50.110,00  €
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο σκέλος των 
ΕΞΟΔΩΝ.
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.928.581,15 €                          σε            1.928.581,15  €
ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.260.271,64 €                                        σε            1.260.271,64  €
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 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 
                                                    Από 12.366,91  € σε                              12.366,91  € 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  359.183,27 €                σε             359.183,27  €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                            4.089.265,93 €
ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 4.088.630,26 € - 49.500,00 € + 50.110,00 € = 4.089.240,26  €                     
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 635,67 €                                    σε                                   25.67 €      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                 4.089.265,93  €
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η Δηµοτική Σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια η 
οποία ψήφισε λευκό ως προς τους κωδικούς που αφορούν την τροποποίηση κατανοµής 
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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Περί ορισµού µελών επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) διαφόρων 
προµηθειών»
Αρίθµ. Απόφαση: 284
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 Προµήθεια 
λειτουργικών δαπανών 
και αναλώσιµων υλικών 
για υλοποίηση της 
πράξης TRABYZHIE 
Ελλάδα- Βουλγαρία 
2007-2013

273/10-11-2011 273/10-11-2011 INFORMATICA A.E.

2 Συντήρηση 
υδροθεραπευτηρίου 
(ΣΑΤΑ)

245/20-10-2011 245/20-10-2011 Γερονικολάκης 
Ευστράτιος & 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 Προµήθεια λειτουργικών δαπανών και 
αναλώσιµων υλικών για υλοποίηση της πράξης TRABYZHIE Ελλάδα- Βουλγαρία 
2007-2013 σχετικά µε την αρίθµ.: 273/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η 
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω προµήθειας  στον 
προµηθευτή INFORMATICA A.E. µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε 
την ως άνω απόφαση 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 
Παπανικολάου  Χριστίνα  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
3. Παπαθανασίου Μαρία κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού- Οικονοµικού  µε αναπληρωµατικό µέλος 
την Χάιλα Χριστίνα  κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού- Λογιστικού.

Β. Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµήθειας υλικών  συντήρησης υδροθεραπευτηρίου 
(ΣΑΤΑ) σχετικά µε την αρίθµ. :  245/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η 
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω προµήθειας  στον 
προµηθευτή Γερονικολάκη Ευστράτιο & 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. 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 Μαλτέζο Παναγιώτη κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών Ηλεκτρολογίας ως Πρόεδρος µε 
αναπληρωµατικό µέλος την Παπανικολάου Μυρσίνη  κλάδου ΠΕ1 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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Ακύρωση της αρίθµ. 229/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
¨Έγκριση µετακίνησης 170 αιρετών γυναικών στη Σαµοθράκη στα πλαίσια συνεδρίου 
που πραγµατοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη¨ λόγω ακύρωσης από το Γενικό 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 285
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »



4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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.: 19108/4-11-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ακυρώθηκε η αρίθµ. 229/2011 απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου  µε το σκεπτικό ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 158 του Ν, 
3463/2006 προκειµένου να είναι νόµιµη η διάθεση του ποσού των 1.400,00 € για την κάλυψη 
της δαπάνης µετακίνησης από την Αλεξανδρούπολη στη Σαµοθράκη των 170 αιρετών 
γυναικών που συµµετείχαν στο συνέδριο αφού ο Δήµος Σαµοθράκης ούτε οργανωτής του 
συνεδρίου είναι, ούτε συµµετέχει στην οργάνωση του και επιπλέον δεν σχετίζεται µε την 
εδαφική του περιφέρεια.
α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) οι πιστώσεις 
που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του Δήµου, 
µπορεί να διατεθούν µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την πληρωµή δαπανών που 
αφορούν:
1) Εθνικές ή τοπικές εορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές 
εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο δήµος, εφόσον σχετίζονται µε την 
εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και οικονοµικών ή 
των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
2) Όµοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο Δήµος 

Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις 
αρίθµ. πρωτ.: 19108/4-11-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     Αποφασίζει Οµόφωνα

• Ακυρώνει την αρίθµ. 229/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Έγκριση 
µετακίνησης 170 αιρετών γυναικών στη Σαµοθράκη στα πλαίσια συνεδρίου που 
πραγµατοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη¨  για τους λόγους που αναφέρονται στην 
αρίθµ. πρωτ.: 19108/4-11-2011 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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Έγκριση παραλαβής επικαιροποίησης της υδραυλικής µελέτης 
¨Κατασκευή λιµνοδεξαµενής Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης¨»
Αρίθµ. Απόφαση: 286



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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
περί έγκρισης παραλαβής επικαιροποίησης της υδραυλικής µελέτης ¨Κατασκευή 
λιµνοδεξαµενής Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης¨, έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου 
την προαναφερόµενη µελέτη που  συντάχθηκε από τον Μουζακίδη Παναγιώτη  πτυχιούχο 
µελετητή κάτοχο µελετητικού πτυχίου Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού µε αρίθµ. µητρώου 
47305 τάξης Α΄ κατηγορίας 13 και θεωρήθηκε  από τον  Προϊστάµενο Τεχνικών Υπηρεσιών 
και κάλεσε τα µέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά . 
Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του,       

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παραλαβή της επικαιροποίησης της υδραυλικής µελέτης ¨Κατασκευή 
λιµνοδεξαµενής Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης¨, η οποία συντάχθηκε από τον Μουζακίδη 
Παναγιώτη  πτυχιούχο µελετητή κάτοχο µελετητικού πτυχίου µε αρίθµ. µητρώου 7973 τάξης 
Α΄ κατηγορίας 13 και θεωρήθηκε  από τον  Προϊστάµενο Τεχνικών Υπηρεσιών.
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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 αποστολής προωθητικού υλικού (τοπικά προϊόντα, φυλλάδια dvd 
και αφίσσες) του Δήµου Σαµοθράκης στην έκθεση Vakantiebeurs στην Ουτρέχτη της 
Ολλανδίας 10 -15 Ιανουαρίου 2012»

Αρίθµ. Απόφαση: 287
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 το Πρόγραµµα Ποιότητας Ακτών θα συµµετέχει στην έκθεση Vakantiebeurs 
που θα λάβει χώρα στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας 10 -15 Ιανουαρίου 2012.

Η έκθεση Vakantiebeurs µε 120.000 επισκέπτες είναι µια από τις µεγαλύτερες εκθέσεις 
τουρισµού παγκοσµίως και προσελκύει ανθρώπους που ψάχνουν το καλύτερο µέρος για να 
περάσουν τις επόµενες διακοπές τους.

Το Πρόγραµµα Ποιότητας Ακτών θα έχει το δικό του περίπτερο και φιλοδοξεί να 
παρουσιάσει µε έναν  ενιαίο τρόπο όλους τους προορισµούς που βραβεύτηκαν  το 2012 µε τα 
βραβεία ακτών. Υπενθυµίζουµε ότι η Σαµοθράκη βραβεύτηκε µε το χάλκινο βραβείο 
Βασικής Ποιότητας Ακτών  για το 2011-2012 ως τυπικός προορισµός φύσης και διατήρησης 
τοπικής ταυτότητας ενώ αποτελεί έναν  από τους 50 καλύτερους προορισµούς της Ευρώπης 
για την ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (EUCC).

Η βασική ιδέα περιλαµβάνει την προβολή και παρουσίαση τοπικών προϊόντων, φυλλαδίων, 
αφισών, φωτογραφιών, βιβλίων, βίντεο και ένα ελκυστικό σλόγκαν. Επίσης στο περίπτερο θα 
υπάρχει η δυνατότητα για τους επισκέπτες να παίξουν ένα παιχνίδι βραβεία του οποίου θα 
είναι κάποιες προσφορές από τους επιµέρους προορισµούς (π.χ. κερδίσατε  διαµονή Χ 
ηµερών για Χ άτοµα στη Σαµοθράκη στο ξενοδοχείο Χ την Χ περίοδο)



Το υλικό που θα αποστείλουµε θα χρησιµοποιηθεί επίσης στον  εκθεσιακό χώρο του 
Προγράµµατος Ακτών στο Lieden της Ολλανδίας ο οποίος είναι µόνιµος εκθεσιακός χώρος 
και δέχεται 2.000.000 επισκέπτες τον χρόνο.  

Θα πρέπει να αποφασίσουµε για τον τρόπο προβολής που επιθυµούµε.

Προτείνουµε την αποστολή υλικού  (τοπικά προϊόντα, αφίσες, φυλλάδια, βίντεο, 
φωτογραφίες, banners, δώρα για το παιχνίδι κοκ)  ταχυδροµικώς και σας γνωρίζουµε ότι εν 
λόγω υλικό θα πρέπει να αποσταλεί άµεσα.

Επίσης προτείνω την διοργάνωση εκδήλωσης ενηµέρωσης των µελών του συλλόγου 
επαγγελµατιών Σαµοθράκης, προκειµένου να συµµετάσχουν  είτε µε υλικό προβολής είτε µε 
προσφορά δωρεάς προϊόντων και υπηρεσιών προκειµένου να ενισχύσουν  την προβολή του 
Δήµου µας και σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.

Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη το 
γεγονός ότι η αποστολή υλικού (προϊόντα, αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.) του Δήµου Σαµοθράκης 
στην  έκθεση Vakantiebeurs που θα λάβει χώρα στην  Ουτρέχτη της Ολλανδίας 10 -15 
Ιανουαρίου 2012 µέσω του περιπτέρου του Προγράµµατος Ποιότητας Ακτών και την µόνιµη 
έκθεση του εν λόγω υλικού στον εκθεσιακό χώρο του Προγράµµατος Ποιότητας Ακτών  στο 
Lieden της Ολλανδίας προάγει τα οικονοµικά συµφέροντα των κατοίκων, τον προϋπολογισµό 
του Δήµου για το οικ. έτος 2011 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

       Αποφασίζει µε Πλειοψηφία
• Εγκρίνει την αποστολή (τοπικά προϊόντα, αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.) του Δήµου 
Σαµοθράκης στην έκθεση Vakantiebeurs που θα λάβει χώρα στην Ουτρέχτη της 
Ολλανδίας 10 -15 Ιανουαρίου 2012 µέσω του περιπτέρου του Προγράµµατος 
Ποιότητας Ακτών και η µόνιµη έκθεση του εν λόγω υλικού στον εκθεσιακό χώρο του 
Προγράµµατος Ποιότητας Ακτών στο Lieden της Ολλανδίας.

• Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 € από τον Κ.Α. 00/6432 δαπάνες 
εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την κάλυψη δαπάνης προµήθειας 
τοπικών προϊόντων  (λικέρ, γλυκά, µπαχαρικά, ροφήµατα κ.λπ.) και ταχυδροµικών 
τελών  για την αποστολή των εν λόγω προϊόντων και του λοιπού προωθητικού υλικού 
(αφίσες, φυλλάδια, dvd , φωτογραφικό υλικό) στην έκθεση Vakantiebeurs που θα 
λάβει χώρα στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας 10 -15 Ιανουαρίου 2012 µέσω του 
περιπτέρου του Προγράµµατος Ποιότητας Ακτών και η µόνιµη έκθεση του εν λόγω 
υλικού στον  εκθεσιακό χώρο του Προγράµµατος Ποιότητας Ακτών στο Lieden της 
Ολλανδίας.

• Εγκρίνει την διοργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωσης µε θέµα ¨Συµµετοχή του Δήµου 
Σαµοθράκης στην έκθεση Vakantiebeurs που θα λάβει χώρα στην Ουτρέχτη της 
Ολλανδίας 10 -15 Ιανουαρίου 2012¨ µέσω του περιπτέρου του Προγράµµατος 
Ποιότητας Ακτών¨  για τα µέλη του συλλόγου επαγγελµατιών Σαµοθράκης 
προκειµένου να συµµετάσχουν µε προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών  τα οποία θα 
διατεθούν είτε ως υλικό προβολής είτε ως βραβεία στους επισκέπτες της που θα 
συµµετάσχουν στο παιχνίδι του περιπτέρου του Προγράµµατος Ποιότητας Ακτών  
προκειµένου να ενισχυθεί  η προβολή του Δήµου Σαµοθράκης.



• Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 1.400,00 € από τον  ΚΑ 00/6433 Τιµητικές 
διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών του προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. έτος 2011 για την 
κάλυψη δαπάνης µπουφέ κατά την ενηµερωτική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο 
Δήµος Σαµοθράκης  µε θέµα ¨Συµµετοχή του Δήµου Σαµοθράκης στην έκθεση 
Vakantiebeurs που θα λάβει χώρα στην  Ουτρέχτη της Ολλανδίας 10 -15 Ιανουαρίου 
2012¨ µέσω του περιπτέρου του Προγράµµατος Ποιότητας Ακτών¨  για τα µέλη του 
συλλόγου επαγγελµατιών Σαµοθράκης, προκειµένου να συµµετάσχουν µε προσφορές 
προϊόντων και υπηρεσιών  τα οποία θα διατεθούν είτε ως υλικό προβολής είτε ως 
βραβεία στους επισκέπτες της που θα συµµετάσχουν στο παιχνίδι του περιπτέρου του 
Προγράµµατος Ποιότητας Ακτών   προκειµένου να ενισχυθεί  η προβολή του Δήµου 
Σαµοθράκης.

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Ατζανός Παναγιώτης 
διότι δεν υπάρχει σχετικός προγραµµατισµός αλλά και συνεργασία της Επιτροπής 
Τουρισµού του Δήµου.

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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 παραλαβής ταχυµετρικής – υψοµετρικής µελέτης αποτύπωσης 
οδού που συνδέει το Δηµοτικό Σχολείο Άνω Μεριάς µε την οδό Θέρµων – Κήπων στη 
περιοχή Άγγιστος»
Αρίθµ. Απόφαση: 288
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 εισηγούµενος το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
περί έγκρισης παραλαβής της ταχυµετρικής – υψοµετρικής µελέτης αποτύπωσης οδού που 
συνδέει το Δηµοτικό Σχολείο Άνω Μεριάς µε την οδό Θέρµων – Κήπων στη περιοχή 
Άγγιστος ¨, έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου την προαναφερόµενη µελέτη που  
συντάχθηκε από τον Πρώιο Δηµήτρη πτυχιούχο µελετητή κάτοχο µελετητικού πτυχίου µε 
αρίθµ. µητρώου 7531 τάξης Β΄ κατηγορίας 16 και θεωρήθηκαν  από τον Προϊστάµενο 
Τεχνικών Υπηρεσιών και κάλεσε τα µέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά . 



Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του,       
       
          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παραλαβή της ταχυµετρικής – υψοµετρικής µελέτης αποτύπωσης οδού που 
συνδέει το Δηµοτικό Σχολείο Άνω Μεριάς µε την οδό Θέρµων – Κήπων στη περιοχή 
Άγγιστος ¨ που  συντάχθηκε από τον Πρώιο Δηµήτρη πτυχιούχο µελετητή κάτοχο 
µελετητικού πτυχίου µε αρίθµ. µητρώου 7531 τάξης Β΄ κατηγορίας 16 και θεωρήθηκαν  από 
τον Προϊστάµενο Τεχνικών Υπηρεσιών.
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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας 
πυροσβεστικού υλικού»
Αρίθµ. Απόφαση: 289
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 εισηγούµενος το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
περί «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός των όρων διενέργειας της 
προµήθειας πυροσβεστικού υλικού» έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου:
α. Την αρίθµ. 28/2011 τεχνική µελέτη  ¨Προµήθειας πυροσβεστικού υλικού ¨ 
β. Τις διατάξεις του άρθρου  209 του Ν. 3463/2006
γ. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας σύµφωνα µε 
την αρίθµ.  28/2011 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου µας
δ. Τις διατάξεις  της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
ε. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.
στ. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν ξεπερνάει το ποσό των 45.000,00 €
Στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη του Συµβουλίου ότι απαιτείται η προµήθεια υλικών 
πυρόσβεσης µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό έγκριση τεχνικές 
προδιαγραφές.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 44.967.09 € (µε ΦΠΑ), ενώ ανά 
κατηγορία οι ενδεικτικοί προϋπολογισµοί έχουν ως εξής:

Α.α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΣ Τ Ι Μ Η 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου 
Ρα, φορητός γοµώσεως 6 kg

Τεµ.  28,00     43,43  1.216,04

2 Πυροσβεστική φωλιά µε ένα 
πυροσβεστικό κρουνό

Τεµ. 22,00    585,16 12.783,52

3 Αυτόµατη πινακίδα εξόδου Τεµ.   4,00       99,27      397,08
4 Πυροσβεστικός κρουνός DN 80 

mm µε 2 εξόδους
Τεµ.   1,00     330,59      330,59

5 Πυροσβεστικό συγκρότηµα Τεµ.   1,00 11.180,00 11.180,00
6 Δοχε ίο  δ ιαστολής κλε ιστό 

χωρητικότητας 500 λίτρων/15 
ατµ. 

Τεµ.   1,00     843,00      843,00

7 Προοδευτικός εκκινητής για 
αντλία κινητήρα ισχύος 15-50 
KW

Tεµ.   1,00     980,00      980,00

8 Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και 
αυτοµατισµού αντλιών

Τεµ.   1,00  2.692,50   2.692,50

9 Μεταλλικός οικίσκος αντλιών Κ.Απ.   1,00  5.980,00   5.980,00
10 Κεντρικό συγκρότηµα µετάδοσης 

αγγελιών
Τεµ.   1,00  2.272,00   2.772,00

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 38.764,73
Φ.Π.Α. 16%Φ.Π.Α. 16%   6.202,36
ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 44.967,09

Το Δηµοτικό Συµβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου και έχοντας υπόψη:          
  α. Τις διατάξεις του άρθρου  209 του Ν. 3463/2006
  β. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας 
 υλικών άρδευσης. 
  γ. Τις διατάξεις  της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)



  δ. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.
  ε. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν ξεπερνάει το ποσό των  45.000,00 €   

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού 44.967,09 € 
(µε ΦΠΑ) της προµήθειας υλικών πυρόσβεσης σύµφωνα µε την αρίθµ. 28/2011 τεχνική 
µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Σαµοθράκης.

Β. Η προµήθεια υλικών πυρόσβεσης  θα γίνει µε πρόχειρο ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών .
   Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 44.967,09 € µετά ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 70/7135.05 
Προµήθεια υλικών πυρόσβεσης του προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011 το οποίο 
θα προέλθει ως εξής:
1) το ποσό των 35.100,00 €  από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για Πυροπροστασία – 
πολιτική προστασία 
2) και το ποσό των 9.900,00 € από ιδίους πόρους .
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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεση της µελέτης ¨Ταχυµετρική- υψοµετρική 
αποτύπωση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων εντός και εκτός σχεδίου Δήµου 
Σαµοθράκης¨»
Αρίθµ. Απόφαση: 290
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »



3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 Τοπογράφος Μηχανικός 
ζητήσαµε την σύνταξη της  µελέτης ¨Ταχυµετρική- υψοµετρική αποτύπωση κοινόχρηστων 
και κοινωφελών χώρων εντός και εκτός σχεδίου Δήµου Σαµοθράκης¨ 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 ¨Ταχυµετρική- υψοµετρική αποτύπωση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών  χώρων  εντός και εκτός σχεδίου Δήµου Σαµοθράκης¨ 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης  ¨Ταχυµετρική- υψοµετρική αποτύπωση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών  χώρων εντός και εκτός σχεδίου Δήµου Σαµοθράκης¨ στον 
Τοπογράφο Μηχανικό Πρώιο Δηµήτρη ο οποίος µπορεί να εκπονεί τοπογραφικές µελέτες 
(κατηγορίας 16) και διαθέτει αντίστοιχο µελετητικό πτυχίο µε αριθµό  7531  τάξης Γ΄ 
κατηγορίας 16.
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 14.200,84 € χωρίς 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 14.200,84  € από τον Κ.Α. 7413.02 Εκπόνηση 
µελετών ΣΑΤΑ του οικ. προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης για το έτος 2011  για την 
κάλυψη της παραπάνω δαπάνης και θα προέλθει από πόρους ΣΑΤΑ.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια ως 
προς τον τρόπο ανάθεσης (απ’ ευθείας) της µελέτης.
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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεση της µελέτης ¨Τοπογραφική µελέτη για την 
κατασκευή λιµνοδεξαµενής Ξηροποτάµου και κατασκευής δικτύου µεταφοράς νερού 
ταµιευτήρα Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 291
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 Τοπογράφος Μηχανικός 
ζητήσαµε την  σύνταξη της  µελέτης ¨Τοπογραφική µελέτη για την  κατασκευή 
λιµνοδεξαµενής Ξηροποτάµου και κατασκευής δικτύου µεταφοράς νερού ταµιευτήρα 
Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης- 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 ¨Τοπογραφική µελέτη για την κατασκευή 
λιµνοδεξαµενής Ξηροποτάµου και κατασκευής δικτύου µεταφοράς νερού ταµιευτήρα 
Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης¨  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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ



Την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης  ¨Τοπογραφική µελέτη για την κατασκευή 
λιµνοδεξαµενής Ξηροποτάµου και κατασκευής δικτύου µεταφοράς νερού ταµιευτήρα 
Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης¨ στον Τοπογράφο Μηχανικό Πρώιο Δηµήτρη ο οποίος 
µπορεί να εκπονεί τοπογραφικές µελέτες (κατηγορίας 16) και διαθέτει αντίστοιχο µελετητικό 
πτυχίο µε αριθµό 7531  τάξης Γ΄ κατηγορίας 16.
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 14.200,84 € χωρίς 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 14.200,84  € από τον Κ.Α. 7413.02 Εκπόνηση 
µελετών ΣΑΤΑ του οικ. προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης για το έτος 2011  για την 
κάλυψη της παραπάνω δαπάνης και θα προέλθει από πόρους ΣΑΤΑ.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια ως 
προς τον τρόπο ανάθεσης (απ’ ευθείας) της µελέτης.
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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.



Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 απ’ ευθείας ανάθεση της υδραυλικής µελέτης δικτύων µεταφοράς 
νερού ταµιευτήρα Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 292
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 
µπορεί να συντάξει υδραυλικές µελέτες ζητήσαµε την σύνταξη της  υδραυλικής µελέτης  
δικτύων  µεταφοράς νερού ταµιευτήρα Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης 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  υδραυλικής µελέτης  δικτύων µεταφοράς νερού 
ταµιευτήρα Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης  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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

     Την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της της  υδραυλικής µελέτης  δικτύων µεταφοράς 
νερού     
     ταµιευτήρα Ξηροποτάµου νήσου Σαµοθράκης στον Μηχανικό Μουζακίδη Παναγιώτη 
     ο οποίος µπορεί να εκπονεί υδραυλικές µελέτες (κατηγορίας13 ) και διαθέτει αντίστοιχο    
     µελετητικό πτυχίο µε αριθµό 7973 τάξης Α΄.
     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 11.600,00 € 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 11.600,00 € από τον Κ.Α. 7413.02 Εκπόνηση µελετών  
ΣΑΤΑ του οικ. προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης για το έτος 2011  για την κάλυψη 
της παραπάνω δαπάνης και θα προέλθει από πόρους ΣΑΤΑ.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια ως 
προς τον τρόπο ανάθεσης (απ’ ευθείας) της µελέτης.
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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεση της υδραυλικής µελέτης νέα δεξαµενή 
ύδρευσης του οικισµού Χώρας νήσου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 293
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 
µπορεί να συντάξει υδραυλικές µελέτες ζητήσαµε την σύνταξη της  υδραυλικής µελέτης  νέας 
δεξαµενής ύδρευσης οικισµού Χώρας νήσου Σαµοθράκης 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  υδραυλικής µελέτης  νέας δεξαµενής ύδρευσης οικισµού 
Χώρας νήσου Σαµοθράκης  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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

     Την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της της  υδραυλικής µελέτης  µελέτης  νέας 
δεξαµενής 
     ύδρευσης οικισµού Χώρας νήσου Σαµοθράκης στον Μηχανικό Μουζακίδη Παναγιώτη ο   
     οποίος µπορεί να εκπονεί υδραυλικές µελέτες (κατηγορίας13 ) και διαθέτει αντίστοιχο 
     µελετητικό πτυχίο µε αριθµό 7973 τάξης  Α΄. 
     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 12.673,77 € 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 12.673,77 € από τον Κ.Α. 7413.02 Εκπόνηση µελετών 
ΣΑΤΑ του οικ. προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης για το έτος 2011  για την κάλυψη 
της παραπάνω δαπάνης και θα προέλθει από πόρους ΣΑΤΑ.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια ως 
προς τον τρόπο ανάθεσης (απ’ ευθείας) της µελέτης.
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 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και του Δήµου Αλεξανδρούπολης – Τεχνική Υπηρεσία για την υποβολή του 
έργου ¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Βαράδες- Θέρµα του Δήµου Σαµοθράκης¨ στο 
Ε.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής¨ άξονας 
προτεραιότητας: 4, κωδικός θεµατικής προτεραιότητας: 4.4. Διαχείριση οικιακών & 
βιοµηχανικών αποβλήτων κατόπιν τροποποίησης της πρόσκλησης υποβολής µε κωδικό 
πρόσκλησης: 4.7α»
Αρίθµ. Απόφαση: 294
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    



8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων 
υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης 
εκτέλεσης έργων.
Για όσους φορείς δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια ως δικαιούχοι για την 
υλοποίηση έργων, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 υπάρχει η 
δυνατότητα να συνάψουν προγραµµατική σύµβαση µε άλλο πιστοποιηµένο φορέα.
Κατόπιν της αριθµ. πρωτ.: Οικ. 173035/Π119/31-10-2011  πρόσκλησης 4.7α  του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής για την υποβολή προτάσεων  στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη¨ και προκειµένου να 
υποβάλλουµε πρόταση για την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση 
Βαράδες- Θέρµα του Δήµου Σαµοθράκης»- Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προστασία 
Εσαφικών Συστηµάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», Κωδικός Θεµατικής 
Προτεραιότητας 4.4 «Διαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων», προτείνουµε την 
σύναψη προγραµµατικής σύµβασης  του Δήµου Σαµοθράκης και Δήµου Αλεξανδρούπολης – 
Τεχνική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
Στην συνέχεια παρουσίασε το σχέδιο της προτεινόµενης προγραµµατικής σύµβασης και 
κάλεσε τους Συµβούλους  να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις της παρ. 1 περ. α και β του άρθρου  225 και του άρθρου 3 του Ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.), το γεγονός ότι ο Δήµος Σαµοθράκης δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια  κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007,  το σχέδιο της προτεινόµενης 
προγραµµατικής σύµβασης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του 
Δήµου Αλεξανδρούπολης- Τεχνική Υπηρεσία , µε σκοπό την υλοποίηση της πράξης  
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Βαράδες- Θέρµα του Δήµου Σαµοθράκης»
Β) Εγκρίνει τους όρους όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης που 
επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.
Γ) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήµου Σαµοθράκης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης στης  
Προγραµµατικής Σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτής, τον Δήµαρχο 
Σαµοθράκης κ. Χανό Γεώργιο.
Δ) Η χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του έργου προϋπολογισµού 115.000,00 € θα 
προέλθει από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη»  - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων & Διαχείριση 



Στερεών Αποβλήτων», Κωδικός Θεµατικής Προτεραιότητας 4.4 «Διαχείριση οικιακών και 
βιοµηχανικών αποβλήτων
Ε) Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο κ. Χανό Γεώργιο  για την υπογραφή της προγραµµατικής 
σύµβασης.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

Μεταξύ ………….» και «…………..»
για την Πράξη1 

«……………………………….» 

[τόπος, ηµεροµηνία]

1  Ως πράξη νοείται το έργο ή οµάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, η πράξη δύναται να περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα 
(τεχνικά έργα ή/και µελέτες ή/και προµήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο 
σύνολό τους το αντικείµενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραµµατικής σύµβασης για 
τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ2 
 

«……………………………………………………………………...»

Στ…. (τόπος), σήµερα την ……………(ηµεροµηνία), µεταξύ των παρακάτω 
συµβαλλοµένων :

1. τ….. ……………. ………………………………………………, που εδρεύει 
σ τη ν … … … … … … … … , όπω ς ε κ προσωπ ε ί τ α ι ν όµ ιµα από τ… 
……………………. κ.. ………………………………………….. και ο οποίος 
θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου» 

2. τ . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . µ ε την  επωνυµ ί α 
………………………. ……………………………………………………., που 
εδρεύει στην ……………………………, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
……………………….. κ. ……………………………………………, και ο 
οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «Φορέας 
Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις 
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων  για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/
3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3  αυτού. 

2. (Αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών για την 
έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της) 

3. Το µε αριθ. πρωτ./ή κωδ. ……..… έγγραφο επιβεβαίωσης τ… ………… (π.χ. 
Ειδική Υπηρεσία …..), µε το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια 
του Φορέα Υλοποίησης.

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
………………………. προγραµµατίζει την υλοποίηση της πράξης 
«……………………………….………..», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν 
συντοµίας «το Έργο».
(Αναφέρονται περιληπτικά στοιχεία που αφορούν στο Έργο, όπως ο σκοπός και το 
περιεχόµενό του, η αναγκαιότητα υλοποίησής του, ο χαρακτήρας του κ.λ.π. )

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν 
από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος 

2 Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συµβαλλοµένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα 
άρθρα



που τίθεται για την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
 
Δεδοµένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του 
επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριµένου Έργου, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας 
Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα 
συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαµβάνει επιβεβαίωση τύπου / 
κατηγορίας ……… που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συµβαλλόµενα 
µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη 
σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το 
γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της.  

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση της 
αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «………………….…… 
……………………………………...» («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο 
Φορέα Υλοποίησης. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 
σύµβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως 
δικαιούχος του Έργου έναντι … (της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. ………… / της 
Ενδιάµεσης Διαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης) και να 
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)3: 

1) Ωρίµανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη µελετών και 
λήψη των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

2) Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης.
3) Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την  ένταξη της στο 

ΕΠ
4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία Δηµοσίων Συµβάσεων.
6) Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων.
7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9) Παρακολούθηση χρηµατορροών και εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του 

προϋπολογισµού του Έργου.
10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων  έως 

και την οριστική παραλαβή) . 
11) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε πλήρη 

τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών έργων και 
µελετών, δια των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα 

3 Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες



καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 
προβλέπονται στη νοµοθεσία περί Δηµοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει:

• Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για 
την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης στη συγκέντρωση των 
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που έχει 
στη διάθεσή του και να συνεργάζεται µαζί του για την  κατάρτιση του Τεχνικού 
Δελτίου Προτεινόµενης Πράξης.

• Να ορίσει τον  εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας. 

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δοµές 
και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό 
για την υλοποίηση του Έργου4, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε 
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

• Να προβαίνει  στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της οµαλής 
χρηµατοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική 
του ΣΑΕ 5

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την  ολοκλήρωσή του είτε 
αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.

• Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του κοινού και την 
προβολή του Έργου. 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:
• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο 
συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
σύµβασης.

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και 
ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 
Έργου.

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στ..ν 
αρµόδι.. …………..(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ή την Ενδιάµεση 
Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης).

• Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου 
Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στ…  …..(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Ε.Π. ή στην Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή ή στον Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης) 

4 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.

5 Η συγκεκριµένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύµβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει 
δική του ΣΑΕ 



και να προβαίνει στις απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και 
στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 

• Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύµφωνο αποδοχής όρων  της απόφασης ένταξης 
πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την 
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος Διαχείρισης. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών.
• Να διενεργεί τους διαγωνισµούς, την αξιολόγηση των προσφορών  και την υπογραφή 
των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και το κανονιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας του.

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει βάσει των 
σχετικών συµβάσεων.

• Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες 
πληρωµές.

• Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε 
συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου.

• Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία µε τον  Κύριο του Έργου6) τη χρηµατοδότηση του 
Έργου µεριµνώντας για την  εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηµατοδότησης και 
για την ετήσια κατανοµή πιστώσεων.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας 
Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάµενες 
µελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στον  Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι εκκρεµείς ενέργειες για την 
ωρίµανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος ΙΙ, όπου τα 
συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την  πραγµατοποίηση ή 
ολοκλήρωση τους7.

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής 
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό τ………………………………………….. Ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και 
απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, µελέτη, προµήθεια, υπηρεσία).
Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας …. (Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ή της Ενδιάµεσης Διαχειριστικής Αρχής ή του 
Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης).
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, 
που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση από τον 
Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

6 Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

7  Η παράγραφος αυτή και το Παράρτηµα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειµένου της 
προγραµµατικής σύµβασης κρίνεται αναγκαίο.



ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και 
λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το 
Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 µήνες γίνονται µετά από σύµφωνη γνώµη 
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται όργανο µε 
την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα τ.. 

…………………………….
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από8 : 
- έναν  (1) εκπρόσωπο του Κυρίου  του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 
Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης µε τον αναπληρωτή του και 
- ένα (1) µέλος υποδεικνυόµενο από …..(το φορέα χρηµατοδότησης της Πράξης ή το 
φορέα λειτουργίας, εάν είναι διαφορετικός από τον κύριο του έργου ή άλλο φορέα 
που θα συµφωνηθεί µε τους συµβαλλοµένους), µε τον αναπληρωτή του. 

Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο 
Ε.Π………, οι συµβαλλόµενοι φορείς και … (ο φορέας χρηµατοδότησης ή ο φορέας 
λειτουργίας ή ο άλλος φορέας, που έχει προσδιοριστεί ανωτέρω) ορίζουν τα µέλη της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η 
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 
προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραµµατικής 
σύµβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση 
προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και 
ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογηµένη αίτηση τροποποίησης της 
απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαµήνου παράταση του χρονοδιαγράµµατος 
και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει 
σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής 
της. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως 
εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση 
και τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα 
εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της 
συνεδρίαση.

8 Διαµορφώνεται κατά την κρίση των συµβαλλοµένων µερών



Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 
που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα 
µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, 
µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί 
των ειδικών επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν 
έχει δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής 
Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και έκτακτα όταν το 
ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από 
τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εµπλεκόµενα στην  υλοποίηση του αντικειµένου της 
σύµβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα 
µέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν  είναι παρόντα όλα τα µέλη 
της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά πλειοψηφία των 
παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. 

Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής 
πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχει στο άλλο µέρος το 
δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία 
του.

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης 
ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης έναντι του 
Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων 
ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου 
έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της 
µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης. 



ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα 
αρµόδια Δικαστήρια της …………. (π.χ. η έδρα του Κυρίου του Έργου). 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9

Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης είναι 
δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης 
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται 
µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή 
του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο 
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσµα του τρίτου έναντι του Κυρίου του 
Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που 
θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και 
αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και των 
συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωµα 
να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων 
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν στον 
Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά 
δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αµοιβής.

11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη 
λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων 
του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του 
Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

9 Για την περίπτωση που είναι εφικτή η µεταφορά. 



ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης 
γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική 
σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή 
από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή 
αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή 
την προγραµµατική σύµβαση.

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε 
κάθε συµβαλλόµενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στ….(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Ε.Π. … ή στην Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή … ή στον Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης …).
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης
1.1 τίτλος υποέργου 1
1.ν τίτλος υποέργου ν

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)
4. Φορέας λειτουργίας
5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης 10

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
7. 

Προϋπολογισµός
8. Διάρκεια υλοποίησης 

10  Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της µελέτης. Περιλαµβάνει 
οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών 

Προϋπολογισµός υποέργου 1

Προϋπολογισµός υποέργου ν
Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης

Διάρκεια σε µήνες
υποέργο 1

υποέργο ν
Σύνολο Πράξης





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ11

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ12  

Έγγραφο / απόφαση
Φορέας έγκρισης ή 
αδειοδότησης

Αριθµός πρωτ./ 
ηµεροµηνία

11 Το περιεχόµενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

12  Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ 
τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις µελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωµοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση 
υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συµπληρώνονται για κάθε υποέργο.



 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέαςΥπεύθυνος φορέας

Ενέργεια κύριος του έργου φορέας υλοποίησης

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Σκαρλατίδης Αθανάσιος                                (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Λύση σύµβασης του έργου ¨Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 
Καµαριώτισσας Δήµου Σαµοθράκης¨»
Αρίθµ. Απόφαση: 295
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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:
Κατόπιν της αρίθµ. πρωτ.: 8335/8-12-2010 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  µε θέµα ¨Ανάκληση απόφασης ένταξης της πράξης 
¨Αποχέτευση Ακαθάρτων και οµβρίων του οικισµού Καµαριώρισσας και Βιολογικός 
Καθαρισµός Λυµάτων Σαµοθράκης (MIS 216865) λόγω καθυστερήσεων και της αιτήσεως 
διάλυσης της σύµβασης κατ’ άρθρο 62 του Ν. 3669/2008 της αναδόχου κοινοπραξίας µε την 
επωνυµία Κ/Ξ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, το δηµοτικό συµβούλιο θα πρέπει 
να αποφασίσει για την λύση της από 11/9/2007 σύµβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου 
¨Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Καµαριώτισσας Δήµου Σαµοθράκης¨.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη την 
αρίθµ. πρωτ.: 8335/8-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ανατολικής 



Μακεδονίας – Θράκης  µε θέµα ¨Ανάκληση απόφασης ένταξης της πράξης ¨Αποχέτευση 
Ακαθάρτων και οµβρίων του οικισµού Καµαριώρισσας και Βιολογικός Καθαρισµός 
Λυµάτων Σαµοθράκης (MIS 216865) λόγω καθυστερήσεων, την αίτηση διάλυσης της 
σύµβασης κατ’ άρθρο 62 του Ν. 3669/2008 της αναδόχου κοινοπραξίας µε την επωνυµία Κ/Ξ 
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει µε Πλειοψηφία

Εγκρίνει την λύση της από 11/9/2007 σύµβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου 
¨Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Καµαριώτισσας Δήµου Σαµοθράκης¨
µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και της αναδόχου κοινοπραξίας µε την επωνυµία Κ/Ξ 
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια η 
οποία ψήφισε λευκό διότι δεν έχει γνωρίζει το σχετικό νοµικό καθεστώς. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Σκαρλατίδης Αθανάσιος                                (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Λύση σύµβασης του έργου ¨ ¨Κατασκευή αγωγού διάθεσης λυµάτων 
οικισµού Καµαριώτισσας Δήµου Σαµοθράκης¨¨»
Αρίθµ. Απόφαση: 296
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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:
Κατόπιν της αρίθµ. πρωτ.: 8335/8-12-2010 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  µε θέµα ¨Ανάκληση απόφασης ένταξης της πράξης 
¨Αποχέτευση Ακαθάρτων και οµβρίων του οικισµού Καµαριώρισσας και Βιολογικός 



Καθαρισµός Λυµάτων Σαµοθράκης (MIS 216865) λόγω καθυστερήσεων και της αιτήσεως 
διάλυσης της σύµβασης κατ’ άρθρο 62 του Ν. 3669/2008 της αναδόχου κοινοπραξίας µε την 
επωνυµία  Κ/Ξ ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.- ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ, το δηµοτικό συµβούλιο θα 
πρέπει να αποφασίσει για την λύση της από 5/5/2009 σύµβασης ανάθεσης εκτέλεσης του 
έργου ¨Κατασκευή αγωγού διάθεσης λυµάτων οικισµού Καµαριώτισσας Δήµου Σαµοθράκης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη την 
αρίθµ. πρωτ.: 8335/8-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης  µε θέµα ¨Ανάκληση απόφασης ένταξης της πράξης ¨Αποχέτευση 
Ακαθάρτων και οµβρίων του οικισµού Καµαριώρισσας και Βιολογικός Καθαρισµός 
Λυµάτων Σαµοθράκης (MIS 216865) λόγω καθυστερήσεων, την αίτηση διάλυσης της 
σύµβασης κατ’ άρθρο 62 του Ν. 3669/2008 της αναδόχου κοινοπραξίας µε την επωνυµία  Κ/
Ξ ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει µε Πλειοψηφία

Εγκρίνει την λύση της από 5/5/2009 σύµβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ¨Κατασκευή 
αγωγού διάθεσης λυµάτων οικισµού Καµαριώτισσας Δήµου Σαµοθράκης¨ µεταξύ του Δήµου 
Σαµοθράκης και της αναδόχου κοινοπραξίας µε την επωνυµία Κ/Ξ ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ.
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η δηµοτική σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια η 
οποία ψήφισε λευκό διότι δεν έχει γνωρίζει το σχετικό νοµικό καθεστώς. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Σκαρλατίδης Αθανάσιος                                (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Έγκριση ολοκλήρωσης Α΄ φάσης του έργου ¨Ενέργειες Υποστήριξης για 
την αξιολόγηση των Ιαµατικών Πηγών Θέρµων Σαµοθράκης¨ κατόπιν γνωµοδότησης 
του Υπουργείου Εσωτερικών»
Αρίθµ. Απόφαση: 297
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-            »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –                   »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-            »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -                »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                    »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                    »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν



                                                                            νόµιµα)
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. 112/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης εγκρίθηκε 
οµόφωνα:

1) Η παραλαβή των παραδοτέων  (Αναπτυξιακό Σχέδιο- Μaster Plan) της Α΄ φάσης του 
έργου ¨Ενέργειες Υποστήριξης για την αξιολόγηση των Ιαµατικών Πηγών Θέρµων 
Σαµοθράκης¨.

2) Το 2ο  Σενάριο που περιγράφεται στο Αναπτυξιακό Σχέδιο- Μaster Plan) της Α΄ φάσης 
του έργου ¨Ενέργειες Υποστήριξης για την αξιολόγηση των Ιαµατικών Πηγών 
Θέρµων Σαµοθράκης¨.

3) Tα  παραδοτέα  (Αναπτυξιακό Σχέδιο- Μaster Plan) της Α΄ φάσης του έργου 
¨Ενέργειες Υποστήριξης για την αξιολόγηση των Ιαµατικών Πηγών Θέρµων 
Σαµοθράκης¨ να σταλούν  για αξιολόγηση και γνωµοδότηση στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
προκειµένου στην συνέχεια να εγκρίνει το Δηµοτικό Συµβούλιο την ολοκλήρωση της 
Α΄ φάσης.

Κατόπιν της αρίθµ. πρωτ.: 15447/10-28-7-2011 γνωµοδότησης του ΥΠ.ΕΣ. για την Α΄ Φάση 
της προσυµβατικής διαδικασίας  του έργου ¨Αξιοποίηση ιαµατικών πηγών Σαµοθράκης το 
δηµοτικό συµβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης, 
προκειµένου να προχωρήσει η αποπληρωµή της.
Σας γνωρίζω ότι σύµφωνα µε την ως άνω γνωµοδότηση, η οµάδα εργασίας εισηγείται την 
αποπληρωµή της Α΄ φάσης του έργου και την διακοπή της Β΄ φάσης δεδοµένου ότι ο Δήµος 
δεν διαθέτει την κυριότητα των ιαµατικών πηγών που θα του επέτρεπε να προχωρήσει 
επιτυχώς στην εµπορική εκµετάλλευση τους µέσω ΣΔΙΤ και σε συνέχεια της εν λόγω 
εισήγησης της οµάδας εργασίας, το ΥΠΕΣ αποφάσισε την αποπληρωµή της Α΄ φάσης και 
στην διακοπή της χρηµατοδότησης της Β΄ φάσης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη την 
αρίθµ. πρωτ.: 15447/10-28-7-2011 γνωµοδότηση του ΥΠ.ΕΣ. για την Α΄ Φάση της 
προσυµβατικής διαδικασίας  του έργου ¨Αξιοποίηση ιαµατικών πηγών Σαµοθράκης¨, την 
αρίθµ. 112/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης µε την οποία µεταξύ των 
άλλων εγκρίθηκε οµόφωνα η παραλαβή των παραδοτέων  (Αναπτυξιακό Σχέδιο- Μaster Plan) 
της Α΄ φάσης του έργου ¨Ενέργειες Υποστήριξης για την αξιολόγηση των Ιαµατικών Πηγών 
Θέρµων Σαµοθράκης¨ και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     Αποφασίζει Οµόφωνα

• Εγκρίνει την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης του έργου ¨Ενέργειες Υποστήριξης για την 
αξιολόγηση των Ιαµατικών Πηγών Θέρµων Σαµοθράκης¨ .

• Εγκρίνει την αναστολή υλοποίησης της Β΄ φάσης του έργου ¨Ενέργειες Υποστήριξης 
για την αξιολόγηση των Ιαµατικών Πηγών Θέρµων Σαµοθράκης¨ λόγω διακοπής 
χρηµατοδότησης του έργου και την διακοπή της αρίθµ. πρωτ.: 2349/18-4-2008 
σύµβασης παροχής υπηρεσιών του έργου ¨Ενέργειες Υποστήριξης του Δήµου 
Σαµοθράκης για την Αξιολόγηση των Ιαµατικών Πηγών Θέρµων Σαµοθράκης¨ 



µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και της αναδόχου εταιρίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σύµφωνα µε την παρ. 9.3 του άρθρου 9 της εν λόγω 
σύµβασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Σκαρλατίδης Αθανάσιος                                (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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 «Ορισµός µελών για την συγκρότηση επιτροπής προµηθειών 
ανταλλακτικών και επισκευής οχηµάτων του Δήµου για το έτος 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 298
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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-            »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –                   »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-            »   » 



6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -                »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                    »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                    »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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 εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ Α΄117) 
Οικ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Περί 
καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας 
καυσίµων και λιπαντικών, κ.λπ. των αυτοκινήτων οχηµάτων του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α και 
των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. , όπως τροποποιήθηκε µε την Οικ. 4993/745/24-4-1975 όµοια 
(ΦΕΚ Β΄489) καθορίζεται η διαδικασία επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και 
προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχηµάτων που ανήκουν στο Δηµόσιο, 
τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α..
      Ειδικότερα, για την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών καθώς και την επισκευή 
και συντήρηση σε ιδιωτικό συνεργείο οχηµάτων των Ο.Τ.Α., απαιτείται δελτίο ή εντολή 
επιθεώρησης και επισκευής οχήµατος από το γραφείο κίνησης του ενδιαφερόµενου Ο.Τ.Α.  
(εφόσον διαθέτει αλλιώς από τον δήµο της έδρας που τον υποστηρίζει βάσει του 
Καλλικράτη), στην οποία αναγράφονται περιληπτικά στοιχεία αναφερόµενα στο είδος της 
συντήρησης ή επισκευής, οι απαιτούµενες εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά. 
      Αντίτυπο του εν λόγω «δελτίου ή εντολής» παραδίδεται στην αρµόδια επιτροπή 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχηµάτων του Δήµου, η οποία συγκροτείται  από τον 
Δήµαρχο και η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήµου, από τους οποίους ένας 
τουλάχιστον τεχνικός εφ’ όσον υπάρχει .
      Το έργο της εν λόγω επιτροπής, η οποία επιλαµβάνεται όλων των επισκευαστικών 
εργασιών- προµήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως του ύψους της 
απαιτούµενης κατά περίπτωση δαπάνης, συνίσταται στην ανάθεση των εργασιών επισκευής ή 
συντήρησης σε ιδιωτικό συνεργείο καθώς και της προµήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών 
µε βάση τις ενδείξεις και προαναφερθέντος «δελτίου».
       Εν συνεχεία, αυτές οι εργασίες και προµήθειες διενεργούνται βάση των ισχυουσών 
διατάξεων περί ανάθεσης υπηρεσιών και προµηθειών αγαθών από τους Ο.Τ.Α..
      Το δηµοτικό συµβούλιο καλείται να θα  ορίσει τρεις δηµοτικούς  υπαλλήλους οι οποίοι θα 
συµµετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.
      Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις 
σχετικές διατάξεις του νόµου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

      Ορίζει ως µέλη επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχηµάτων του Δήµου 
Σαµοθράκης για το έτος 2011 τους εξής υπαλλήλους του Δήµου:
     1. Παυλίδου Πασχαλίτσα – κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
     2. Χονδρός Σταύρος-  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού 



      Για το τρίτο µέλος το οποίο θα πρέπει να είναι τεχνικός αντίστοιχης ειδικότητας και 
επειδή ο δήµος µας δεν διαθέτει αντίστοιχη ειδικότητα και προκειµένου να συγκροτηθεί η εν 
λόγω επιτροπή θα ζητηθεί ο ορισµός υπαλλήλου από τον δήµο της έδρας του νοµού που είναι 
ο Δήµος Αλεξανδρούπολης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν. 
3852/2010.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου               Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Σκαρλατίδης Αθανάσιος                                (Υπογραφές)

                                           Ακριβές Απόσπασµα

                                                              Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23/19-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 19-11-2011 ηµέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 π.µ. το Δηµοτικό 
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 
7380/14-11-2011 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: 24ο «Έγκριση υπαγωγής στη ρύθµιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 18 
του Ν. 4002/2011 των χρεών από πρόστιµα Δ.Ο.Υ. της Αστικής µη Κερδοσκοπικής 
Εταιρίας µε την επωνυµία Αναπτυξιακό Κέντρο Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 299 



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. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– Δηµ. Σύµβουλος
2. Βίτσας Αθανάσιος-          »           »          2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–»   »
3. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          3. Γερονικολάκης Ανέστης-          »   »
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »          4. Παπάς Παναγιώτης –              »   »
5. Γιαραµάνης Χρήστος –    »           »          5. Σαράντος Κωνσταντίνος-           »   » 
6. Γλήνιας Πέτρος –             »           »          6. Λαζανδρέας Κων/νος -               »   »             
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »           »          7. Κυλίµος Νικόλαος –                   »   »    
8. Λάζαρης Αλέξανδρος –   »            »          8. Σταφυλάς Ιωάννης –                   »   »
9. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »      »              (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
                                                                            νόµιµα)
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. 25/2002 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης εγκρίθηκε 
οµόφωνα η συµµετοχή του Δήµου Σαµοθράκης στην σύσταση αστικής µη κερδοσκοπικής 
εταιρίας µε την επωνυµία ¨Αναπτυξιακό Κέντρο Σαµοθράκης¨ η οποία διέπονταν από τις 
διατάξεις των άρθρων 741 – 784 του αστικού κώδικα  καθώς σύµφωνα µε την αρίθµ. 238/05 
γνωµοδότηση του Γ΄ τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου οι σκοποί της εν λόγω εταιρίας 
ήταν στις προβλεπόµενες του άρθρου 24 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Σύµφωνα µε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας οι σκοποί της ήταν κοινωφελής καθώς 
ακόµη και όταν κατά την  επιδίωξη των σκοπών της διενεργεί οικονοµικές πράξεις 
επικεντρώνεται στην υποστήριξη της οικονοµικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της κοινωνίας 
των δηµοτών της Σαµοθράκης και την προστασία του µοναδικής οµορφιάς και οικολογικής 
αξίας περιβάλλοντος του νησιού.
      Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010 υφιστάµενες αστικές 
εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνεχίσουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 267 του 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
       Στις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ορίζεται ότι οι υφιστάµενες 
αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 22 
παρ. 9 του Ν. 3274/2004 συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι τη λήξη του χρόνου που 
προβλέπεται στην συστατική πράξη και διέπονται από τους κανόνες του άρθρου αυτού.

Σύµφωνα µε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας η διάρκεια της λύονταν είτε µε την 
πάροδο του χρόνου για τον οποίο είχε συσταθεί (5 έτη), είτε µε οµόφωνη απόφαση όλων των 
εταιρών και αν ο σκοπός της καταστεί εφικτός.
Η εν λόγω εταιρία σύµφωνα µε τα παραπάνω αλλά και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
765 του αστικού κώδικα, λύθηκε διότι εξέπνευσε ο χρόνος για τον οποίο είχε συσταθεί αφού 
στην συνέχεια παρέµενε ανενεργή για διάστηµα άνω των δύο ετών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του καταστατικού της  µετά την λύση ή την οποιαδήποτε τρόπο 
διάλυση της, τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, που γίνεται σύµφωνα µε το νόµο.



Χρέη εκκαθαριστών ασκούν δύο πρόσωπα κατάλληλα επιλεγµένα από την Γενική Συνέλευση 
των εταίρων.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 780 του αστικού κώδικα κατά την εκκαθάριση πρώτα 
εξοφλούνται τα κοινά χρέη των εταίρων απέναντι σε τρίτους, επίσης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 783 αν τα εταιρικά δεν αρκούν για την εξόφληση των χρεών και την 
απόδοση των εισφορών, για ότι λείπει ενέχονται οι εταίροι κατά το λόγο της συµµετοχής 
τους στις ζηµιές  και αν δεν είναι δυνατόν να εισπραχθεί από ένα εταίρο το έλλειµµα που του 
αναλογεί, ενέχονται για αυτό κατά την ίδια αναλογία οι λοιποί εταίροι.
Στην εν λόγω εταιρεία συστάθηκε από τον Δήµο Σαµοθράκης και την Δηµοτική Επιχείρηση 
Σαµοθράκης η οποία στην συνέχεια µετατράπηκε σε Κοινωφελή Επιχείρηση και 
χρηµατοδοτείται από τον Δήµο Σαµοθράκης σύµφωνα µε το διετές πρόγραµµα δράσης της.
Στην εν λόγω εταιρία υπάρχει καταλογιζόµενο πρόστιµο από την Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης 
ποσού 79.539,00 € το οποίο µε τις προσαυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των 84.231,81 €  το 
οποίο µε βάση τις διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 µπορεί να ρυθµιστεί 
σε 48 δόσεις µηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή προσαυξήσεων.
Προκειµένου να γίνει η υπαγωγή του χρέους στις ως άνω ευνοϊκές ρυθµίσεις θα πρέπει να 
κατατεθεί έως 30/11/2011 το ποσό των 1.657,06 € και στην συνέχεια κάθε τέλους του µήνα 
µέχρι τις 30/20/2015 το ποσό των 1.657,06 €
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
      Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη το 
από 03/04/2002 καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία 
¨Αναπτυξιακό Κέντρο Σαµοθράκης, τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010, του 
άρθρου  267 του 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και άρθρων 741 – 784 του αστικού κώδικα,  
το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία  λύθηκε αυτοδίκαια πέντε (5) έτη µετά την σύστασή της 
ήτοι στις 03/04/2007, το γεγονός ότι εταίροι του Αναπτυξιακού Κέντρου Σαµοθράκης είναι ο 
Δήµος Σαµοθράκης και η Δηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Σαµοθράκης (ΔΕΑΣ) η οποία 
µετατράπηκε σε Κοινωφελής Επιχείρηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 269 του Ν. 
3463/2006 και η οποία χρηµατοδοτείται από τον Δήµο Σαµοθράκης σύµφωνα µε το διετές 
πρόγραµµα δράσης, το γεγονός στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία µε την επωνυµία 
¨Αναπτυξιακό Κέντρο Σαµοθράκης υπάρχει καταλογιζόµενο πρόστιµο από την Δ.Ο.Υ. 
Αλεξανδρούπολης ποσού 79.539,00 € το οποίο µε τις προσαυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των 
84.231,81 € , τις διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011, το γεγονός ότι η 
υπαγωγή του χρέους της εταιρείας ¨Αναπτυξιακό Κέντρο Σαµοθράκης¨ στις ευνοϊκές 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011, η οποία λύθηκε αυτοδίκαια, 
απαλλάσσει του εταίρους της από την επιβάρυνση  προσαυξήσεων, τον προϋπολογισµό του 
Δήµου για το έτος 2011 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

       Αποφασίζει µε πλειοψηφία

Α. Να προβεί σε όλες τις προβλεπόµενες  ενέργειες που ακολουθούν την αυτοδίκαιη λύση 
της Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρείας µε την επωνυµία ¨Αναπτυξιακό Κέντρο 
Σαµοθράκης¨ σύµφωνα µε το καταστατικό της και τις διατάξεις των άρθρων 741 – 784 του 
αστικού κώδικα και  του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006.



Β. Την έγκριση υπαγωγής έως τις 30/11/2011του χρέους από πρόστιµο Κ.Β.Σ. προς την 
Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης  συνολικού ποσού 79.539,00 €, της  Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρείας µε την επωνυµία ¨Αναπτυξιακό Κέντρο Σαµοθράκης¨ στις ευνοϊκές διατάξεις της 
ρύθµισης της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011, σύµφωνα µε τις οποίες το εν λόγω 
ποσό θα καταβληθεί σε 48 ισόποσες µηνιαίες δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται  µέχρι το 
τέλος εκάστου µηνός µε αρχής γενόµενης την 30/11/2011 και λήξη την 30/10/2015 ύψους 
1.657,06 € . 

Γ. Την διάθεση πίστωσης ποσού 3.314,12 € από τον Κ.Α. 00/6331.02 Αποδόσεις χρεών από 
πρόστιµα Δ.Ο.Υ. που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 
4002/2011 του προϋπολογισµού του Δήµου για το έτος 2011,  για την κάλυψη δύο (2)  
ισόποσων δόσεων ποσού 1.657,06 € εκάστη, για τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο έτους 
2011.
Για την εξόφληση  χρέους της παρούσας απόφασης θα προϋπολογισθούν στους 
προϋπολογισµούς του Δήµου για τα  επόµενα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015  στον Κ.Α. 
00/6331.02 Αποδόσεις χρεών από πρόστιµα Δ.Ο.Υ. των εξόδων, τα εξής ποσά:

2012- ποσό 19.884,72 €
2013- ποσό 19.884,72 €
2014- ποσό 19.884,72 €
2015- ποσό 16.570,72 €

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε η Δηµοτική Σύµβουλος κα. Γιαννέλου Πολύµνια για το 
λόγο ότι δεν γνωρίζει το εν λόγω θέµα και ως εκ τούτου δεν µπορεί να έχει αποφασίσει 
σχετικά. 
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


