ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 24/25-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 25-11-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12 µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
7591/25-11-2011 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 ως κατεπείγοντος του θέµατος ¨Έγκριση
αποδοχής δωρεάν χορήγησης 700 αντι- γριπικών εµβολίων Influvac από την
εταιρεία Abbott Ladoratories (Ελλάς) Α.Β.Ε.Ε.¨»
Αρίθµ. Απόφαση: 300
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
2. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– »
»
3. Βίτσας Αθανάσιος»
»
4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–» »
5. Γαλατούµος Νικόλαος»
»
6. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
7. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
8. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
9. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
10. Σαράντος Κωνσταντίνος- »
»
11. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
12. Λαζανδρέας Κων/νος - »
»
13. Κεχαγιόγλου Στυλιανός- »
»
14. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
15. Λάζαρης Αλέξανδρος – »
»
16. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
17. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »
»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν για την
έγκριση συζήτησης µε την διαδικασία του κατεπείγοντος του θέµατος ¨Έγκριση
αποδοχής δωρεάν χορήγησης 700 αντι- γριπικών εµβολίων Influvac από την εταιρεία
Abbott Ladoratories (Ελλάς) Α.Β.Ε.Ε.¨
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, το γεγονός ότι το εν λόγω
θέµα έχει κατεπείγον χαρακτήρα καθώς θα πρέπει να απαντηθεί άµεσα σύµφωνα µε
το από 24/11/2011 έγγραφο της εταιρείας Abbott Ladoratories (Ελλάς) Α.Β.Ε.Ε και

να οριστεί υπεύθυνος για την παραλαβή των εµβολίων και να προσδιοριστεί ο τόπος
και η ηµεροµηνία παράδοσης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει την συζήτηση µε την διαδικασία του κατεπείγοντος του θέµατος ¨Έγκριση
αποδοχής δωρεάν χορήγησης 700 αντι- γριπικών εµβολίων Influvac από την εταιρεία
Abbott Ladoratories (Ελλάς) Α.Β.Ε.Ε.¨
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 24/25-11-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 25-11-2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12 µ. το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ.
7591/25-11-2011 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 «Έγκριση αποδοχής δωρεάν χορήγησης 700 αντι- γριπικών εµβολίων
Influvac από την εταιρεία Abbott Ladoratories (Ελλάς) Α.Β.Ε.Ε.»
Αρίθµ. Απόφαση: 301
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
2. Σκαρλατίδης Αθνάσιος– »
»
3. Βίτσας Αθανάσιος»
»
4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη–» »
5. Γαλατούµος Νικόλαος»
»
6. Γερονικολάκης Ανέστης- »
»
7. Γιαννέλου Πολύµνια –
»
»
8. Παπάς Παναγιώτης –
»
»
9. Γιαραµάνης Χρήστος –
»
»
10. Σαράντος Κωνσταντίνος- »
»
11. Γλήνιας Πέτρος –
»
»
12. Λαζανδρέας Κων/νος - »
»
13. Κεχαγιόγλου Στυλιανός- »
»
14. Κυλίµος Νικόλαος –
»
»
15. Λάζαρης Αλέξανδρος – »
»
16. Σταφυλάς Ιωάννης –
»
»
17. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος- »
»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και η υπάλληλος
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:
Σε απάντηση του αρίθµ. πρωτ.: 7173/1-11-2011 εγγράφου µας µε θέµα την δωρεάν
χορήγηση αντι- γριπικών εµβολίων για τον εµβολιασµό ευπαθών οµάδων του Δήµου
µας, η εταιρεία Abbott Ladoratories (Ελλάς) Α.Β.Ε.Ε. µε το από 24/11/2011 έγγραφό
της µας ενηµερώνει ότι στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της και µε
βάση την έγκριση του ΕΟΦ αποφάσισε να µας χορηγήσει δωρεάν την ποσότητα 700
εµβολίων Influvac.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για την αποδοχή της εν λόγω
δωρεάς, να ορίσει υπεύθυνο για την παραλαβή των εµβολίων και να προσδιορίσει τον
τόπο και η ηµεροµηνία παράδοσης.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης,
Αποφασίζει Οµόφωνα
Α. Εγκρίνει αποδοχή δωρεάν χορήγησης 700 αντι- γριπικών εµβολίων Influvac από
την εταιρεία Abbott Ladoratories (Ελλάς) Α.Β.Ε.Ε.
Β. Ορίζει υπεύθυνο για την παραλαβή των εµβολίων τον Δηµοτικό Σύµβουλο κ.
Παπά Παπαγιώτη και αναπληρωτή του τον Δηµοτικό Σύµβουλο κ. Βίτσα Αθανάσιο.
Γ. Ως τόπο παράδοσης καθορίζει την πόλη της Αλεξανδρούπολης ενώ ο χώρος και η
ηµεροµηνία θα προσδιοριστεί από τον υπεύθυνο κατόπιν συνεννόησης µε την εταιρία
Abbott Ladoratories (Ελλάς) Α.Β.Ε.Ε.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Δήµαρχος
Χανός Γεώργιος

Ο Γραµµατέας

