
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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: 302
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω:
Σας γνωρίζω ότι από την αποστολή της πρόσκλησης µε τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης  έχουν προκύψει τα παρακάτω θέµατα και προτείνω την συζήτησή τους 
εκτός ηµερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων
2) Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήµου Σαµοθράκης

3) Ορισµός εκπροσώπου και αναπληρωτή για την ανασυγκρότηση Α΄ βάθµιων 
συµβουλίων επιθεώρησης θεάτρων και κινηµατογράφων Ν. Έβρου

4) Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήµατος
5) Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης επιτροπής τουρισµού



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

Α. Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης των παρακάτω θεµάτων:
1) Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων
2) Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήµου Σαµοθράκης

3) Ορισµός εκπροσώπου και αναπληρωτή για την ανασυγκρότηση Α΄ βάθµιων 
συµβουλίων επιθεώρησης θεάτρων και κινηµατογράφων Ν. Έβρου

4) Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήµατος
5) Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης επιτροπής τουρισµού

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 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 αναµόρφωσης προϋπολογισµού Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήµου Σαµοθράκης»
Αρίθµ. Απόφαση: 303
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω:



Μετά την ψήφιση του προϋπολογισµού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήµου Σαµοθράκης για το οικονοµικό έτος 2011 και την 
έγκρισή του από την Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης & Δ/νσης Ν.Έβρου – Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης 
& Ν.Π.Δ.Δ. προέκυψε η ανάγκη αναµόρφωσης του σύµφωνα µε τις ανάγκες 
λειτουργίας του όπως αναφέρεται στην αριθµ. 18/2011 απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου του.
Στη συνέχεια κάλεσε τα Μέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου να γνωµοδοτήσουν επί της 
αριθµ. 18/2011 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήµου Σαµοθράκης και να  αποφασίσουν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την  εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης       

Αποφασίζει οµόφωνα

Εκφράζει την  σύµφωνη γνώµη του και εγκρίνει την αριθ. 18/2011 απόφαση του 
Διοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & 
Παιδείας Δήµου Σαµοθράκης που αφορά την  αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
εσόδων εξόδων  του οικονοµικού έτους 2011 όπως επισυνάπτεται της παρούσας 
απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά 
εµφανίζει:      
                                                     ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ:                                             Από      156.652,87  €   σε  156.652,87 €
ΕΚΤΑΚΤΑ:                                           Από                 0,00  €   σε            0,00  €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:                Από         23.028,77  €  σε    24.159,64 €
ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                           180.812,42 €
ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ: Από 175.441,91 €  - 30,00  € + 30,00 € σε                         175.441,91  €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 5.370,51  €                                           σε        5.370,51  €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                                                                          180.812,42  €

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 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 «Ορισµός εκπροσώπου και αναπληρωτή για την ανασυγκρότηση 
Α΄θµιων συµβουλίων επιθεώρησης θεάτρων και κινηµατογράφων Ν. Έβρου»
Αρίθµ. Απόφαση: 304
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»



12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω:
Με το αρίθµ. πρωτ.: οικ. 1396/12-5-2011 έγγραφο του Τµήµατος Δια Βίου Μάθησης, 
Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου µας γνωστοποιείται ότι προκειµένου να ανασυγκροτηθούν τα Α΄θµια 
Συµβούλια Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηµατογράφων του Νοµού µας ώστε να 
ανταποκρίνονται στη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε τον Ν. 
3852/2010 (Καλλικράτης), θα πρέπει να προτείνουµε το συντοµότερο δυνατό, 
σύµφωνα µε την αρίθµ. 7004/15/7Λβ/21-09-1992 έναν εκπρόσωπο του Δήµου µας µε 
τον αναπληρωτή του, ο οποίος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.
2307/1995 θα οριστεί Πρόεδρος και ένα µηχανικό της υπηρεσίας πολεοδοµίας µε τον 
αναπληρωτή του και εφόσον δεν έχει συσταθεί ακόµη η προαναφερόµενη υπηρεσία 
ένα µηχανικό από την υπηρεσία της πολεοδοµίας η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες του 
δήµου µας µε τον αναπληρωτή του.
Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη 
το αρίθµ. πρωτ.: οικ. 1396/12-5-2011 έγγραφο του Τµήµατος Δια Βίου Μάθησης, 
Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, το γεγονός ότι στον Δήµο Σαµοθράκης δεν έχει συσταθεί πολεοδοµία, το 
γεγονός ότι τις ανάγκες του Δήµου εξυπηρετεί η πολεοδοµία του Δήµου 
Αλεξανδρούπολης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

      Αποφασίζει Οµόφωνα

• Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήµου Σαµοθράκης για την συγκρότηση  Α΄θµιων 
Συµβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηµατογράφων τον Δηµοτικό 
Σύµβουλο κ. Γερονικολάκη Ανέστη του Ευστρατίου µε Α.Δ.Τ.   και 
αναπληρωτή του τον Δηµοτικό Σύµβουλο από την µειοψηφία κ. Σταφυλά 
Ιωάννη του Αθανασίου µε Α.Δ.Τ.  

• Να ζητηθεί από τον Δήµο Αλεξανδρούπολης ο ορισµός ενός µηχανικού της 
Πολεοδοµίας µε τον αναπληρωτή του προκειµένου να συµµετέχει ως µέλος 
στην ως άνω επιτροπή.

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 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος»
Αρίθµ. Απόφαση: 305
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)



5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω:
Σας γνωρίζω ότι ο Καλακίκος Ιωάννης του Χρήστου έχει καταθέσει αίτηση για 
χορήγηση άδειας προέγκρισης λειτουργίας καταστήµατος ¨Παντοπωλείου¨ στον 
οικισµό Αλώνια  Δήµου Σαµοθράκης.
   Στην συνέχεια,  έθεσε υπόψη των Συµβούλων τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
   από τη σχετική νοµοθεσία για την  χορήγηση της ως άνω άδειας και κάλεσε τους
   συµβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
   Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόµενου
   και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

     Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας προέγκρισης  λειτουργίας καταστήµατος 
¨Παντοπωλείου¨ στον οικισµό Αλώνια Δήµου Σαµοθράκης στον Καλακίκο 
Ιωάννη του Χρήστου.

 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 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 «Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης επιτροπής τουρισµού»
Αρίθµ. Απόφαση: 306



Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω:
Το λόγο πήρε ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Παπάς Παναγιώτης  ο οποίος εισηγήθηκε 
την τροποποίηση της αρίθµ. 81/2011 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
αφορά την Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισµού  ως εξής:
α) Την αντικατάσταση του Δηµάρχου από Πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισµού λόγω 
αυξηµένων καθηκόντων
β) Το περιορισµό του αριθµού των µελών σε πέντε (5) για λόγους ευελιξίας της 
επιτροπής και προκειµένου να εξασφαλιστεί η απαρτία στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και  κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης όπου εκφράστηκαν οι απόψεις των συµβούλων, 

      Αποφάσισε Οµόφωνα

Τροποποιεί την αρίθµ. 81/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ¨Συγκρότηση 
Επιτροπής Τουρισµού¨ ως εξής:

• Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Παπάς 
Κωνσταντίνος

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθµ. 81/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές) 



 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
        Χανός Γεώργιος                           Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 



αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 «Περί καθορισµού τελών καθαριότητας & φωτισµού»
Αρίθµ. Απόφαση: 307
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω:
Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 
171)και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο 
ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε απόφαση του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου για την αντιµετώπιση των  δαπανών παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας και φωτισµού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόµενες 
στους πολίτες δηµοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον 
καθορισµό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης 
του τέλους αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως 
τροποποιήθηκαν µε το ν. 429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 . 

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 «Τα οφειλόµενα τέλη 
καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων και φωτισµού υπέρ των δήµων και 
κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασµένο ή µη χώρο, ανά µετρητή παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος προς φωτισµό παρά της ΔΕΗ και εξευρίσκεται δια 



πολλαπλασιασµού των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου, επί 
συντελεστή οριζόµενο σε ακέραιες µονάδες δραχµών» 

Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόµων 
25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο 
άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προµηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προµηθευτής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική 
νοµολογία το Δηµοτικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο, κατά τη λήψη των σχετικών 
κανονιστικών  αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν 
τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόµενα τέλη να είναι 
αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας 
σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεµελιώδης αρχή της 
ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη 
µε την αύξηση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των 
ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών  ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νοµιµότητας. 
Η παραπάνω απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, λαµβάνεται το µήνα 
Οκτώβριο, κοινοποιείται στην ΔΕΗ µέχρι τις 30 Νοεµβρίου εκάστου έτους. Ο δε 
οριζόµενος σε αυτήν, συντελεστής ισχύει από 1ης του µηνός Ιανουαρίου του 
εποµένου έτους για ένα ή περισσότερα ηµερολογιακά έτη, οριζόµενα σε αυτήν  την 
ίδια απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75) 
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010: Οι προθεσµίες της παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τον 
καθορισµό των συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισµού και του 
ΤΑΠ αντίστοιχα, είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστηµα 
δεν προκαλεί ακυρότητα των  σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρ Πειρ 
4047/91, υπ’ αριθµ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος µας). Συνεπώς, νόµιµα επιβάλλεται ή 
αναπροσαρµόζεται το τέλος από 01/01/2011, ακόµη και αν  η απόφαση του 
συµβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ µετά την ηµεροµηνία αυτή. Σύµφωνα 
εξάλλου µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των 
υπό των  δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων λαµβανοµένων αποφάσεων, περί 
καθορισµού ή τροποποιήσεως των συντελεστών των τελών καθαριότητος και 
φωτισµού και του δικαιώµατος υδρεύσεως δύναται να ορισθεί ως αρχοµένη από της 
ενάρξεως του οικονοµικού έτους, καθ’ ό λαµβάνονται, εφ’ όσον καταστούν 
εκτελεσταί εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους τούτου, υπό τον όρον ότι αι 
αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή το δικαίωµα παρείχοντο από της ενάρξεως 
του έτους».
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η 
οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την  επιβολή τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δηµοτικού 
Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων  και εισφορών απαιτείται µετά την 
1/1/2011 η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. 



Σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου Προγραµµατισµού τα Έξοδα της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού για το 2012, θα ανέλθουν σε 465.186,00 €.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η οικονοµική επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη την 
ανταποδοτικότητα της συγκεκριµένης υπηρεσίας, το γεγονός ότι οι καθορισµένοι 
συντελεστές µε την αρίθµ. 187/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου είναι ήδη 
πολύ αυξηµένοι (2,30 € ανά τετραγωνικό για οικίες και 4,00 € ανά τετραγωνικό για 
καταστήµατα και λοιπά επαγγελµατικά) και δεν δύναται να αυξηθούν περισσότερο, 
εισηγείται τα εξής: 
Α) Να µειωθούν τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας στο ποσό των εσόδων.

Η εν λόγω µείωση θα προέλθει από την αφαίρεση του κόστους ηλεκτροδότησης των 
γεωτρήσεων  από την υπηρεσία καθαριότητας και φωτισµού καθώς δεν αποτελεί 
ανταποδοτική δαπάνη για τους δηµότες, τον περιορισµό του δικτύου ηλεκτροδότησης 
οδών  και κοινοχρήστων χώρων σε περιοχές εκτός οικισµού  και σε κατοικηµένες 
περιοχές για τους µήνες εκτός τουριστικής σεζόν µε αφαίρεση λαµπών, την διακοπή 
ανάληψης της δαπάνης του δικτύου ηλεκτροδότησης περιοχών εκτός ευθύνης του 
Δήµου, την τοποθέτηση λαµπών εξοικονόµησης ενέργειας στον  εξωτερικό και 
εσωτερικό φωτισµό, την  µείωση του κόστους µεταφοράς των απορριµµάτων µε την 
εφαρµογή της ανακύκλωσης, την δηµιουργία οµάδων  καθαριότητας παραλιών και 
δασικών & λοιπών περιοχών φυσικού κάλλους από το προσωπικό των  προγραµµάτων 
κοινωφελούς εργασίας και την εφαρµογή του κανονισµού καθαριότητας.

Α/Α ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας (αντίτιµο 

ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 
πλατειών, κοινόχρηστων χώρων, κ.λπ.) 

     50.000,00 € 

Σύνολο: 50.000,00 €

Α/Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  179.900,00 €
2 Παροχές τρίτων    12.500,00 €
3 Λοιπά γενικά έξοδα    31.000,00 €
4 Δαπάνες προµήθειας αναλώσιµων     25.000,00 €
5 Υλικά συντήρησης και επισκευής      6.500,00 € 
6 Ανταλλακτικά µηχανηµάτων και λοιπού 

εξοπλισµού
     6.000,00 €

7 Κόστη υλοποίησης προγραµµατικών 
συµβάσεων  µε ΔΙΑΜΑΘ & Δήµο Κοµοτηνής 
για διαχείριση απορριµµάτων

   37.130,00 €

Σύνολο: 298.030,00 €

Συνολικά εποµένως οι δαπάνες για το φωτισµό και την καθαριότητα θα φτάσουν στο 
ποσό των 358.030,00 ευρώ.



Τα έσοδα από το έτος 2011  είναι στο ποσό των 312.673,09  ευρώ (βεβαιωµένα µέχρι 
12/12/2011) και µέχρι το τέλος του έτους αναλογικά θα φτάσουν στο ποσό των 
341.097,91 € και µε δεδοµένο το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις δηλώσεις των 
ιδιοκτητών για ηλεκτροδότηση ακινήτων για το έτος 2011 έχουµε αύξηση των 
τετραγωνικών  ηλεκτροδοτούµενων χώρων κατά 1.092 τ.µ.,  δεν απαιτείται 
αναπροσαρµογή των συντελεστών, επίσης προτείνεται να αναπροσαρµοστεί ο 
συντελεστής ηλεκτροδοτούµενων αποθηκευτικών χώρων και να εξοµοιωθεί µε το 
συντελεστή των  οικιών 2,30 ευρώ ανά τετραγωνικό και ο ορισµός επιτροπής για την 
επικαιροποίηση της κατάστασης ηλεκτροδοτούµενων χώρων και ακινήτων.

Καλείται το Δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει αναλυτικά τα τέλη που θα 
επιβληθούν και το συντελεστή που θα ισχύει.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
1) το άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89
2) το Ν.25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3) το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011
4) το εγγ ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005
5) τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και του άρθ. 
4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246),
6) την   υπ’ αριθ. 85/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εισηγείται την  επιβολή των τελών, δικαιωµάτων και εισφορών προς το δηµοτικό 
συµβούλιο 
7) τα οικονοµικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του προέδρου 
Έπειτα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Καθορίζει αναλυτικά τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισµού 
που θα ισχύουν από 1/1/2012 ως εξής:
1) Για οικίες και αποθηκευτικούς χώρους σε 2,30 ευρώ 
2) Για καταστήµατα και λοιπούς επαγγελµατικούς χώρους  σε 4,00 ευρώ

Β. Η απόφαση να δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του ΒΔ 
24/9-20.10.1958 

Γ. Ορίζει επιτροπή για την καταγραφή των τετραγωνικών ηλεκτροδοτούµενων και µη 
χώρων και ακινήτων, προκειµένου να επικαιροποιηθεί η κατάσταση υπόχρεων του 
τέλος καθαριότητας και φωτισµού ως εξής:
1) Βίτσας Αθανάσιος – Αντιδήµαρχος µε αναπληρωτή τον Δηµοτικό Σύµβολο 
Γιαραµάνη Χρήστο
2) Γαλατούµος Νικόλαος- Αντιδήµαρχος 
3) Λαζανδρέας Κωνσταντίνος- Δηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία
4) Λάζαρης Αλέξανδρος – Δηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία
5) Μαλτέζος Παναγιώτης- Υπάλληλος του Δήµου κλάδου ΔΕ30 Τεχνίτης 
Ηλεκτρολογίας



6) Χάιλας Δούκας- Υπάλληλος του Δήµου κλάδου ΠΕ9 Γεωπονίας και Ταµίας του 
Δήµου
7) Χονδρός Σταύρος – Υπάλληλος του Δήµου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
Από την Δηµοτική Σύµβουλο κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη προτάθηκε προς 
διευκόλυνση της ως άνω  επιτροπής  η χρήση της κατάστασης ιδιοκτητών ακινήτων 
που θα εκδοθεί από την Δ/νση Πληροφοριακών Δεδοµένων του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές) 

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
        Χανός Γεώργιος                           Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 «Περί διαχείρισης και λειτουργίας των γεωτρήσεων»
Αρίθµ. Απόφαση: 308
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω:
Με την αρίθµ. 85/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προτείνετε ο 
ορθολογικότερος τρόπος λειτουργίας των γεωτρήσεων καθώς µέχρι σήµερα το 
κόστος ηλεκτροδότησης των γεωτρήσεων συνυπολογίζονταν στο αντίτιµο ηλεκτρικού 
ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π. της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού  ενώ το αντίστοιχο έσοδο στον Κ.Α. Λοιπά 
έσοδα υπηρεσίας άρδευσης, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ανταποδοτικότητα.
Προτείνεται ο ορισµός επιτροπής για την επικαιροποίηση κατάστασης χρηστών και 
του κόστους λειτουργίας, την διερεύνηση δυνατότητας τοποθέτησης ηλεκτρονικής 
κάρτας χρήστη για τον έλεγχο των χρεώσεων κ.λπ. προκειµένου στην συνέχεια το 
δηµοτικό συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση  επιβολής τέλους χρήσης 
γεωτρήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β.Δ. 24.9/20-10-58 (ΦΕΚ 
171/58) όπως ισχύει.
Από την Δηµοτική Σύµβουλο κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη προτάθηκε η 
δηµιουργία φορέα διαχείρισης γεωτρήσεων.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης,
      Αποφασίζει Οµόφωνα

Για τον ορθολογικότερο τρόπο λειτουργίας των γεωτρήσεων και προκειµένου να 
υπάρξει ανταποδοτικότητα, να διερευνηθεί ο  αριθµός των χρηστών, το κόστος 
λειτουργίας, η δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικής κάρτας χρήστη ή άλλου 
τρόπου ελέγχου  των χρεώσεων,  προκειµένου στην συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή 
να εισηγηθεί προς το δηµοτικό συµβούλιο την λήψη σχετικής απόφαση  επιβολής 
ανταποδοτικού τέλους χρήσης γεωτρήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 
του Β.Δ. 24.9/20-10-58 (ΦΕΚ 171/58) όπως ισχύει.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές) 

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
        Χανός Γεώργιος                           Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος 

  



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 «Περί καθορισµού τελών ύδρευσης»
Αρίθµ. Απόφαση: 309
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »



9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω:

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος ¨Περί 
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον  νόµου των ισχυουσών  διατάξεων περί των 
προσόδων των Δήµων  και Κοινοτήτων¨ ορίζεται ότι σε όσους κάνουν  χρήση 
Δηµοτικών ή Κοινοτικών κτηµάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήµος ή η Κοινότητα 
δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώµατα που ορίζονται µε απόφαση του Δηµοτικού 
ή Κοινοτικού Συµβουλίου.

Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 «περί τροποποιήσεως 
και συµπληρώσεως διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νοµοθεσίας και 
άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά 
τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήµος ή η Κοινότητα για την 
συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06 αρµοδιότητα του Δηµοτικού 
Συµβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις εισφορές. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06, το Δηµοτικό 
Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, µε τις οποίες – µεταξύ 
άλλων – καθορίζονται οι όροι για την χρήση και λειτουργία του συστήµατος 
ύδρευσης. 

Το Δηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ. 178/2003  απόφασή του ψήφισε τον 
κανονισµό λειτουργίας του συστήµατος ύδρευσης. 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική 
νοµολογία το Δηµοτικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο, κατά τη λήψη των σχετικών 
κανονιστικών  αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν 
τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόµενα τέλη να είναι 
αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας 
σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεµελιώδης αρχή της 
ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη 
µε την αύξηση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των 
ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών  ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νοµιµότητας.

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η 
οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την  επιβολή τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δηµοτικού 
Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων  και εισφορών απαιτείται µετά την 
1/1/2011 η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. 



 
Σύµφωνα µε την εισήγηση  του Γραφείου Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης τα 

Έξοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού για το 2012 θα ανέλθουν σε 
195.900,00 €.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η οικονοµική επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη την 
ανταποδοτικότητα της συγκεκριµένης υπηρεσίας, εισηγείται τις εξής τιµές των τελών 
ύδρευσης: 

Α. Για τους δηµότες που έχουν  κτίσµατα (οικίες, καταστήµατα, βιοτεχνίες, 
ξενοδοχεία, ξενώνες, κάµπινγκ κ.λπ.) εντός και εκτός οικισµού:

• Πάγιο τέλος 15,00 €
• Από 0 κυβικά έως 40  κυβικά                   0,35 € ανά κυβικό
• Από 41 κυβικά έως 80 κυβικά                           0,51 € ανά κυβικό 
• Από 81 κυβικά και πλέον                                   0,70  € ανά κυβικό
• Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής  250,00  €

Β. Για τους ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών µονάδων, γηπέδων (οικοπέδων-
αγροτεµαχίων), κήπων, βιοµηχανικών εγκαταστάσεων εντός και εκτός οικισµού:

• Πάγιο τέλος 15,00 €
• Από 0 κυβικά έως 30 κυβικά. (πάγιο)                0,35 €
• Από 31 κυβικά έως 60  κυβικά     0,51 €
• Από 61 κυβικά  και πλέον κυβικά                      0,70 €
• Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής  250,00 €
Επίσης πρέπει να ορίσουµε τέλη και για τις εξής περιπτώσεις, βάσει του 

κανονισµού ύδρευσης:
• Το τέλος επανασύνδεσης σε 125,00 €
• Το τέλος προστίµου για λαθραία υδροληψία το διπλάσιο της αρχικής σύνδεσης

Ακόµα και σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Ν.3463/06 προτείνουµε  την µείωση 
των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες 
οριοθετούνται από την κείµενη νοµοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή µέλη 
της οικογένειας τους είναι Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 
67% και τους επιβαρύνουν αλλά και στα άτοµα που αποδεδειγµένα αδυνατούν να 
ανταποκριθούν κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων των  ενδιαφεροµένων από το 
δηµοτικό συµβούλιο.

Στην συνέχεια κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη 
του:  

− τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος
− τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80
− το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06 
− τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06
− το άρθρο 202 του Ν.3463/06 
− την εγκύκλιο 41/2007 του ΥΠΕΣ



− τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958
− την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθ. 49/62650/23-11-2006
− την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007
− την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
− την απόφαση αριθ. 85/2011 της οικονοµικής επιτροπής µε την  οποία 
εισηγείται την επιβολή των τελών

− την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 
− την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010
− την  εισήγηση του Γραφείου Προγραµµατισµού για το ύψος των εσόδων και 
εξόδων των υπηρεσιών αυτών

− το γεγονός ότι τα επιβαλλόµενα τέλη είναι αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα 
της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας σε κάθε κατηγορία 
υπόχρεων. 

− το γεγονός ότι τηρείται  αυστηρά η θεµελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας 
και το ύψος των τελών είναι ανάλογη µε το κόστος των παρεχόµενων 
υπηρεσιών.

− τη σχετική νοµολογία που αναφέρθηκε στην εισήγηση του προέδρου 
− την υπ’αριθµ. 244/2008  απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
είχαν επιβληθεί τα τέλη ύδρευσης έως σήµερα 

− την υπ’ αρίθµ. 147/2007 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την  οποία 
απαλλάσσονται οι πολύτεκνοι άνω των 4 τέκνων και οι άποροι από τα 
δηµοτικά τέλη ύδρευσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Καταργεί την υπ’αριθµ. 244/2008  απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
2. Ρυθµίζει τα τέλη ύδρευσης ως εξής: 

Α. Για τους δηµότες που έχουν  κτίσµατα (οικίες, καταστήµατα, βιοτεχνίες, 
ξενοδοχεία, ξενώνες, κάµπινγκ κ.λπ.) εντός και εκτός οικισµού:

• Πάγιο τέλος 15,00 €
• Από 0 κυβικά έως 40  κυβικά                   0,35 € ανά κυβικό
• Από 41 κυβικά έως 80 κυβικά                           0,51 € ανά κυβικό 
• Από 81 κυβικά και πλέον                                   0,70  € ανά κυβικό
• Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής  250,00  €

Β. Για τους ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών µονάδων, γηπέδων (οικοπέδων-
αγροτεµαχίων), κήπων, βιοµηχανικών εγκαταστάσεων εντός και εκτός οικισµού:

• Πάγιο τέλος 15,00 €
• Από 0 κυβικά έως 30 κυβικά. (πάγιο)                0,35 €
• Από 31 κυβικά έως 60  κυβικά     0,51 €
• Από 61 κυβικά  και πλέον κυβικά                      0,70 €
• Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής  250,00 €
Επίσης πρέπει να ορίσουµε τέλη και για τις εξής περιπτώσεις, βάσει του 

κανονισµού ύδρευσης:
Το τέλος επανασύνδεσης σε 125,00 €
Το τέλος προστίµου για λαθραία υδροληψία το διπλάσιο της αρχικής σύνδεσης



3. Καταργεί την αρίθµ. 147/2007 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Ν.3463/06 εγκρίνει την  απαλλαγή των  τελών 
ύδρευσης σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την 
κείµενη νοµοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή µέλη της οικογένειας τους 
είναι Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους 
επιβαρύνουν, αλλά και στα άτοµα που αποδεδειγµένα αδυνατούν να ανταποκριθούν 
κατόπιν έγκρισης των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων από το δηµοτικό συµβούλιο. 

5. Οι ρυθµίσεις αυτές θα έχουν εφαρµογή από 1-1-2012 και ως ότου ανακληθούν ή 
τροποποιηθούν από άλλες αποφάσεις Δηµοτικού Συµβουλίου. 

4. Η παρούσα να δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 
24.9/20-10-1958.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές) 

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
        Χανός Γεώργιος                           Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 καθορισµού δικαιώµατος χρήσης σφαγείων»



Αρίθµ. Απόφαση: 310
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Β.Δ. 24/2-10/10/10/58, το 
Δηµοτικό Συµβούλιο µε απόφαση του επιβάλει για τη χρήση των Δηµοτικών 
Σφαγείων τέλος δικαιωµάτων χρήσης.

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η 
οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την  επιβολή τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δηµοτικού 
Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων  και εισφορών απαιτείται µετά την 
1/1/2011 η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. 

Καλείται το δηµοτικό Συµβούλιο να καθορίσει το ύψος των τελών για το έτος 2012

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
α. το άρθρο 3 του Β.Δ. 24/2-10/10/10/58
β. την απόφαση αριθ. 85/2012 της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εισηγείται την 
επιβολή των τελών
Έπειτα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Καθορίζει τα τέλη χρήσης των σφαγείων για το έτος 2012 ως εξής: 
Α. Αµνοερίφια …..2,50 € ανά ζώο
Β. Χοίροι………..5,00 € ανά ζώο



Στα παραπάνω δεν περιλαµβάνεται το κόστος αµοιβής του εκδοροσφαγέα. 

Β. Η παρούσα απόφαση θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 66 του 
Β.Δ 24-9/20-10-1958. 

Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησε ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Γερονικολάκης 
Ανέστης ως προς τον καθορισµό της τιµής για την σφαγή χοίρων, ο οποίος πρότεινε 
την τιµή των 3,50 € .
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές) 

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
        Χανός Γεώργιος                           Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 



αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 «Περί δικαιώµατος βοσκής»
Αρίθµ. Απόφαση: 311
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω:
Οι βοσκήσιµοι τόποι, που ευρίσκονται στην περιφέρεια οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθµού και των οποίων την κυριότητα, νοµή ή 
κατοχή έχουν οι συγκεκριµένοι Ο.Τ.Α., διατίθενται στους δηµότες για τη βοσκή των 
ζώων αυτών. Το περίσσευµα που αποµένει διατίθεται µε δηµοπρασία. 
Κάθε δηµότης δικαιούται να βόσκει εντός των δηµοτικών ή κοινοτικών βοσκησίµων 
τόπων: 
α) Δωρεάν τέσσερα (4) µεγάλα και δέκα (10) µικρά ζώα (πρόβατα, αίγες). 
β) Με καταβολή ετησίου δικαιώµατος προσδιοριζοµένου κατά κεφαλήν ζώου µε 
απόφαση του Συµβουλίου, για τα κατεχόµενα ζώα πέραν του ανωτέρω αριθµού. Το 
δικαίωµα βοσκής δεν µπορεί να ορισθεί κατώτερο των εβδοµήντα (70) και ανώτερο 
των εκατόν είκοσι (120) δραχµών για κάθε µικρό ζώο, ούτε κατώτερο των εκατόν 
είκοσι (120) και ανώτερο των εκατόν ογδόντα (180) δραχµών για κάθε µεγάλο ζώο. 
Για τα θηλάζοντα µεγάλα ζώα µέχρι έξι µηνών και τα θηλάζοντα µικρά µέχρι τριών 
µηνών, δεν οφείλεται δικαίωµα βοσκής. Το δικαίωµα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο 
ασχέτως της χρονικής διαρκείας της χρήσεως της βοσκής, και επιβάλλεται και σε 
περιπτώσεις ύπαρξης βελτιωµένου βοσκοτόπου. Κύριοι ή καθ' οιονδήποτε τρόπο 



κάτοχοι βοσκησίµων τόπων συνολικώς µεγαλυτέρων των πεντακοσίων (500) 
στρεµµάτων, δεν δικαιούνται χρήση των δηµοτικών ή κοινοτικών βοσκησίµων 
τόπων. (παρ.2 άρθρο 5 Β.Δ. 24-9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/1958 τεύχος Α) (παρ.5 άρθρου 
16 Ν.2130/93)
Κάθε δηµότης δικαιούται να : 
Διατηρεί για την φύλαξη ανά 150 µικρών ζώων του έναν ετεροδηµότην ποιµένα 
δικαιούµενο να βόσκει τα ανήκοντα σε αυτόν σαράντα (40) µικρά και πέντε (5) 
µεγάλα ζώα µε ετήσια καταβολή δικαιώµατος διπλάσιου από αυτό που καθορίζεται 
για τους δηµότες.
Προς φύλακας ποιµένας εξοµοιούνται οι επίµορτοι καλλιεργητές αγρών ανηκόντων 
σε δηµότες δικαιουµένους να βόσκουν τα αυτά προς τους φύλακες ποιµένας ζώα µε 
καταβολή του καθορισθέντος γι' αυτούς δικαιώµατος. Ο ετεροδηµότης ποιµήν ο 
προσλαµβανόµενος υπό όρους εταιρίας υποχρεούται να καταβάλει για τα ζώα του το 
διπλάσιο από το καθορισµένο δικαίωµα που καταβάλλουν οι δηµότες για τα ζώα 
τους. 
Τα ζώα τούτου σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να είναι περισσότερα του ηµίσεος 
του αριθµού των ζώων του δηµότη µε τον οποίο έχει συµβληθεί. Η µε οποιονδήποτε 
όρο πρόσληψη ετεροδηµότη ποιµένος επιτρέπεται µόνο κατόπιν προηγουµένης 
έγγραφης αδείας του δηµάρχου ή προέδρου κοινότητος. (παρ.3 άρθρο 5 Β.Δ. 
24-9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/1958 τεύχος Α)

Αν το συµβούλιο παραλείψει να καθορίσει, το δικαίωµα, οι υπόχρεοι καταβάλλουν το 
δικαίωµα όπως είχε καθοριστεί το προηγούµενο έτος. (παρ.4 άρθρο 5 Β.Δ. 
24-9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/1958 τεύχος Α)

Όσοι έχουν καταστεί δηµότες µε αίτηση ή µε άλλον τρόπο, έχουν δικαίωµα 
καρπώσεως των βοσκησίµων τόπων του δήµου ή της κοινότητος µετά από τριετή, 
από την εγγραφή τους, πραγµατική και συνεχή εγκατάστασή τους στο δήµο ή 
κοινότητα. Κατά την τριετία αυτή έχουν το δικαίωµα χρήσεως, των βοσκησίµων 
τόπων µε την καταβολή του δικαιώµατος βοσκής που έχει οριστεί για τους δηµότες 
προσαυξηµένου κατά είκοσι τοις εκατόν (20%). (παρ.5 άρθρο 5 Β.Δ. 24-9/20.10.58 
(ΦΕΚ 171/1958 τεύχος Α)

Η έκταση η οποία αντιστοιχεί στον αριθµό των ζώων δηµότη, στον οποίο παρέχεται 
το δικαίωµα βοσκής εντός της συνολικής βοσκησίµου εκτάσεως του δήµου ή της 
κοινότητος, συνυπολογίζεται κατά τον προσδιορισµό της συνολικώς 
χρησιµοποιουµένης απ’ αυτόν γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκτάσεως. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Γεωργίας καθορίζονται οι λεπτοµέρειες 
εφαρµογής της παρούσης παραγράφου.(παρ.8 άρθρο 5 Β.Δ. 24-9/20.10.58 (ΦΕΚ 
171/1958 τεύχος Α) (άρθρο 31 Ν.Δ.4260/1962 (ΦΕΚ 186/12.11.62 τεύχος Α’)
Δείτε και τα άρθρα 6 έως 11 του Β.Δ. 24-9/20.10.58
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Β.Δ. 24/2-10/10/10/58, το 
Δηµοτικό Συµβούλιο µε απόφαση του επιβάλει για τη χρήση των Δηµοτικών 
Σφαγείων τέλος δικαιωµάτων χρήσης.
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Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η 
οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την  επιβολή τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δηµοτικού 
Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων  και εισφορών απαιτείται µετά την 
1/1/2011 η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αρίθµ. 85/2011 απόφασή της εισηγείται προς το 
Δηµοτικό Συµβούλιο τον οριστό επιτροπής διερεύνησης για τον επανακαθορισµό των 
δηµοτικών βοσκοτόπων και δηµοτικών κτηµάτων, την  καταγραφή των 
ενδιαφεροµένων ανά βοσκήσιµη δηµοτική έκταση, τον έλεγχο των δηλώσεων των 
κτηνοτρόφων και  να διαπιστώσει αν υπάρχει περίσσευµα βοσκής, προκειµένου  στην 
συνέχεια να γίνει ο επανακαθορισµός του τέλους που καθορίστηκε µε την  αρίθµ. 
180/2003 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, καθώς υπάρχουν αδυναµίες στην 
είσπραξη του εν  λόγω εσόδου όπως και  στον  έλεγχο των δηλώσεων των 
κτηνοτρόφων. 
 Καλείται το δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
α. το άρθρο 3 του Β.Δ. 24/2-10/10/10/58
β. την απόφαση αριθ. 85/2012 της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εισηγείται την 
επιβολή των τελών
Έπειτα από διαλογική συζήτηση 

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξουσιοδοτεί την Οικονοµική λόγω αρµοδιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. 
ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  για την διερεύνηση των βοσκήσιµων 
εκτάσεων και για την σχετική εισήγηση  καθορισµού δικαιώµατος βοσκής.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές) 

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
        Χανός Γεώργιος                           Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους κατά την ηµέρα και 
ώρα της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 11ο «Περί επανακαθορισµού κοινόχρηστων χώρων των οποίων 
επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης και αναπροσαρµογής τελών»
Αρίθµ. Απόφαση: 312
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 «Το τέλος ορίζεται ετήσιο δι’ αποφάσεως του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου κατά τετραγωνικό µέτρο, ανεξαρτήτως χρόνου 



χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή χωρίου εις την οποίαν κείται η 
χρησιµοποιούµενος χώρος. Επί χρησιµοποιήσεως των ανωτέρω χώρων ως προσθήκης 
καταστήµατος, το τέλος ορίζεται στο  διπλάσιο. 
Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν 
οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, το τέλος ορίζεται µηνιαίο κατά 
ζώνες µε απόφαση του συµβουλίου και κατά τετραγωνικό µέτρο. Για την πληρωµή 
αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την 
άδεια οικοδοµής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου»
Με την υπ’ αριθµόν  128/2005. απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίστηκαν τα 
τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων  που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
τοποθέτηση τραπεζιών και καθισµάτων, για τοποθέτηση εµπορευµάτων, για 
οικοδοµικοτεχνικές εργασίες και καντίνες

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η 
οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την  επιβολή τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δηµοτικού 
Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων  και εισφορών απαιτείται µετά την 
1/1/2011 η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. 
Καλείται το δηµοτικό συµβούλιο να καθορίσει το τέλος που επιβάλλεται για κάθε µία 
από τις παραπάνω περιπτώσεις χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2012
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
1) τις διατάξεις του  άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 3 του Ν.1080/80
2) την υπ’ αριθµόν 128/2005 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
3) την απόφαση αριθ.85/2011 της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εισηγείται την 
επιβολή των τελών
4) τις περιοχές στις οποίες βρίσκεται το κάθε τµήµα που παραχωρείται
Έπειτα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τα τέλη - δικαιώµατα των κοινόχρηστων χώρων που µπορούν  να 
χρησιµοποιηθούν, ως εξής:
Τραπεζοκαθίσµατα:
Α. Πεζόδροµοι στον οικισµό Καµαριώτισσας.
Β. Πλατεία Ρηγόπουλου στον οικισµό Χώρας
Γ. Κεντρική πλατεία και κοινόχρηστοι χώροι στο κεντρικό καλτερίµι  οικισµού  
Χώρας
Δ. Πλακόστρωτο στην περιοχή του πύργου στον οικισµό της Χώρας
Μικροπωλητές:
Α. Η πλατεία στην είσοδο της Χώρας 
Β. Κεντρική πλατιά και πεζόδροµος στον οικισµό των Θέρµων από την πλευρά του 
υδροθεραπευτηρίου
Καντίνες:
Α. Πάρκινγκ στη θέση Εφκάς στην Χώρα
Β. Θέση παλαιά ΔΕΗ και Τουρκόβρυσα στην Καµαριώτισσα
Γ. Θέση προς Κάµπινγκ 



2. Επιβάλλει από το έτος 2012 και εφ’ εξής τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων ως 
εξής: 

Είδος χρήσης Περιοχή ή Ζώνη Πόσο σε € ανά 
τετραγωνικό µέτρο

Τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων

Πλατείες που καθορίστηκαν  
ανωτέρω

10,00 €Τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων

Πεζοδρόµοι που 
καθορίστηκαν ανωτέρω

10,00 €

Τοποθέτηση εµπορευµάτων Ανεξάρτητα από περιοχή ή 
ζώνη

40,00 €

Οικοδοµικές εργασίες Ανεξάρτητα από περιοχή ή 
ζώνη

20,00 €

Μικροπωλητές Περιοχές που καθορίστηκαν 
ανωτέρω

300,00 € (ανεξάρτητα από 
τα τετραγωνικά µέτρα που 
καταλαµβάνει)

Καντίνες Περιοχές που καθορίστηκαν 
ανωτέρω

600,00 € 

Το τέλος για τα είδη της χρήσης που δεν προβλέπονται ενδεχοµένως στον παραπάνω 
πίνακα, θα ορίζονται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση από το Δηµοτικό Συµβούλιο.

3. Το παραπάνω τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος έστω και αν γίνεται χρήση του 
χώρου για διάστηµα βραχύτερο του έτους ενώ για τις οικοδοµικές εργασίες θα είναι 
ανά µήνα.

Η παρούσα απόφαση θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 66 του 
Β.Δ 24-9/20-10-1958. 

Η απόφαση αυτή ισχύει µέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς της και οποιαδήποτε 
προγενέστερή της παύει να ισχύει.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές) 

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
        Χανός Γεώργιος                           Ο Δήµαρχος

     Χανός Γεώργιος 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 «Περί καθορισµού τελών διαφήµισης»
Αρίθµ. Απόφαση: 313
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »



13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω:
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ. 24/9/20-10-1958 όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 1144/81 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
5 του Ν. 1900/1990 και άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 2130/1993 και άρθρο 9 του Ν. 
2880/2001, επιβάλλεται υπέρ των Δήµων και Κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήµιση 
που γίνεται µε οποιαδήποτε τρόπο και µορφή σε χώρους που βρίσκονται µέσα στα 
διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται µε απόφαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου κατά κατηγορία. 
 Τα θέµατα που αφορούν την υπαίθρια διαφήµιση ρυθµίζονται µε τις διατάξεις 
των άρθρων 1-11 του Ν. 2946/2001 ενώ µε τις διατάξεις του άρθρου 15 καταργούνται 
εκείνες ίσχυαν για το ίδιο θέµα µέχρι την ψήφιση του νόµου αυτού.
 Με την αρίθµ. 154/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου καθορίστηκε το 
τέλος διαφήµισης.

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η 
οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την  επιβολή τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δηµοτικού 
Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων  και εισφορών απαιτείται µετά την 
1/1/2011 η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. 
Καλείται το δηµοτικό συµβούλιο να καθορίσει το τέλος διαφήµισης  για κάθε µια 
περίπτωση για το έτος 2012
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
1) τις διατάξεις του  άρθρου 15 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει  
2) την υπ’ αριθµόν 154/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
3) την απόφαση αριθ.85/2011 της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εισηγείται την 
επιβολή των τελών
Έπειτα από διαλογική συζήτηση 
      Αποφασίζει Οµόφωνα

Ως προς τον καθορισµό του τέλους διαφήµισης από 1/1/2012 ισχύει  η αρίθµ. 
154/2009 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία καθορίστηκε το τέλος 
κατά κατηγορία διαφήµισης στο Δήµο Σαµοθράκης. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας
      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές) 

 Ο Δήµαρχος                      Ακριβές Απόσπασµα
        Χανός Γεώργιος                           Ο Δήµαρχος



     Χανός Γεώργιος 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Δήµου για το οικ. 
έτος 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 314
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 



4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω 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 ΕΣΟΔΑ
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ      ΠΟΣΟ σε €

0211

Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες αυξάνουµε  µε 
το ποσό των 452,25 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα 
και έχουµε από 3.761,64 € σε 4.213,89 € 

Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες αυξάνουµε  µε 
το ποσό των 452,25 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα 
και έχουµε από 3.761,64 € σε 4.213,89 € 

Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες αυξάνουµε  µε 
το ποσό των 452,25 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα 
και έχουµε από 3.761,64 € σε 4.213,89 € 

Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες αυξάνουµε  µε 
το ποσό των 452,25 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα 
και έχουµε από 3.761,64 € σε 4.213,89 € 

Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες αυξάνουµε  µε 
το ποσό των 452,25 €  σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα 
και έχουµε από 3.761,64 € σε 4.213,89 €       452,25

0311

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 του Ν.
1828/89) αυξάνουµε µε το ποσό των 36.409,66 € σύµφωνα 
µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 276.263,43 € σε 
312.673,09 € 

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 του Ν.
1828/89) αυξάνουµε µε το ποσό των 36.409,66 € σύµφωνα 
µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 276.263,43 € σε 
312.673,09 € 

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 του Ν.
1828/89) αυξάνουµε µε το ποσό των 36.409,66 € σύµφωνα 
µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 276.263,43 € σε 
312.673,09 € 

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 του Ν.
1828/89) αυξάνουµε µε το ποσό των 36.409,66 € σύµφωνα 
µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 276.263,43 € σε 
312.673,09 € 

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 του Ν.
1828/89) αυξάνουµε µε το ποσό των 36.409,66 € σύµφωνα 
µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 276.263,43 € σε 
312.673,09 €  36.409,66 

0321

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 
αυξάνουµε µε το ποσό των 500,00 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 6.500,00 € σε 7.000,00 € 

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 
αυξάνουµε µε το ποσό των 500,00 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 6.500,00 € σε 7.000,00 € 

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 
αυξάνουµε µε το ποσό των 500,00 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 6.500,00 € σε 7.000,00 € 

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 
αυξάνουµε µε το ποσό των 500,00 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 6.500,00 € σε 7.000,00 € 

Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 
αυξάνουµε µε το ποσό των 500,00 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 6.500,00 € σε 7.000,00 €      500,00

0452

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τω  κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 
(άρθρο 20 Ν.1080/80) αυξάνουµε µε το ποσό των 249,97 € 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 6.849,45 
€ σε 7.099,42 €  

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τω  κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 
(άρθρο 20 Ν.1080/80) αυξάνουµε µε το ποσό των 249,97 € 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 6.849,45 
€ σε 7.099,42 €  

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τω  κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 
(άρθρο 20 Ν.1080/80) αυξάνουµε µε το ποσό των 249,97 € 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 6.849,45 
€ σε 7.099,42 €  

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τω  κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 
(άρθρο 20 Ν.1080/80) αυξάνουµε µε το ποσό των 249,97 € 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 6.849,45 
€ σε 7.099,42 €  

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τω  κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 
(άρθρο 20 Ν.1080/80) αυξάνουµε µε το ποσό των 249,97 € 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 6.849,45 
€ σε 7.099,42 €        249,97

0468

Τέλος αδειών οικοδοµής (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) 
αυξάνουµε µε το ποσό των 18,79 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 613,49 € σε 632,28 € 

Τέλος αδειών οικοδοµής (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) 
αυξάνουµε µε το ποσό των 18,79 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 613,49 € σε 632,28 € 

Τέλος αδειών οικοδοµής (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) 
αυξάνουµε µε το ποσό των 18,79 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 613,49 € σε 632,28 € 

Τέλος αδειών οικοδοµής (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) 
αυξάνουµε µε το ποσό των 18,79 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 613,49 € σε 632,28 € 

Τέλος αδειών οικοδοµής (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) 
αυξάνουµε µε το ποσό των 18,79 € σύµφωνα µε τα 
βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 613,49 € σε 632,28 €         18,79



0611

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 
1828/89) αυξάνουµε µε το ποσό των 54.052,98 €  καθώς 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά την 12/12/2011 
έχουµε 1.084.756,20 € + τακτική Νοεµβρίου 92.204,28 € + 
τακτική Δεκεµβρίου 92.204,28 € + 100.000,00 € από 
χορήγηση προκαταβολής έναντι από ΚΑΠ σύµφωνα µε την 
αρίθµ. πρωτ.: 51387/8-12-2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών = 1.369.164,76 € 

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 
1828/89) αυξάνουµε µε το ποσό των 54.052,98 €  καθώς 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά την 12/12/2011 
έχουµε 1.084.756,20 € + τακτική Νοεµβρίου 92.204,28 € + 
τακτική Δεκεµβρίου 92.204,28 € + 100.000,00 € από 
χορήγηση προκαταβολής έναντι από ΚΑΠ σύµφωνα µε την 
αρίθµ. πρωτ.: 51387/8-12-2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών = 1.369.164,76 € 

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 
1828/89) αυξάνουµε µε το ποσό των 54.052,98 €  καθώς 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά την 12/12/2011 
έχουµε 1.084.756,20 € + τακτική Νοεµβρίου 92.204,28 € + 
τακτική Δεκεµβρίου 92.204,28 € + 100.000,00 € από 
χορήγηση προκαταβολής έναντι από ΚΑΠ σύµφωνα µε την 
αρίθµ. πρωτ.: 51387/8-12-2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών = 1.369.164,76 € 

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 
1828/89) αυξάνουµε µε το ποσό των 54.052,98 €  καθώς 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά την 12/12/2011 
έχουµε 1.084.756,20 € + τακτική Νοεµβρίου 92.204,28 € + 
τακτική Δεκεµβρίου 92.204,28 € + 100.000,00 € από 
χορήγηση προκαταβολής έναντι από ΚΑΠ σύµφωνα µε την 
αρίθµ. πρωτ.: 51387/8-12-2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών = 1.369.164,76 € 

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 
1828/89) αυξάνουµε µε το ποσό των 54.052,98 €  καθώς 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά την 12/12/2011 
έχουµε 1.084.756,20 € + τακτική Νοεµβρίου 92.204,28 € + 
τακτική Δεκεµβρίου 92.204,28 € + 100.000,00 € από 
χορήγηση προκαταβολής έναντι από ΚΑΠ σύµφωνα µε την 
αρίθµ. πρωτ.: 51387/8-12-2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών = 1.369.164,76 €    54.052,98

0614

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.
1946/91) αυξάνουµε µε το ποσό των 2.152,35 € σύµφωνα µε 
τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 40.894,91 € σε 
43.047,26 € 

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.
1946/91) αυξάνουµε µε το ποσό των 2.152,35 € σύµφωνα µε 
τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 40.894,91 € σε 
43.047,26 € 

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.
1946/91) αυξάνουµε µε το ποσό των 2.152,35 € σύµφωνα µε 
τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 40.894,91 € σε 
43.047,26 € 

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.
1946/91) αυξάνουµε µε το ποσό των 2.152,35 € σύµφωνα µε 
τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 40.894,91 € σε 
43.047,26 € 

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.
1946/91) αυξάνουµε µε το ποσό των 2.152,35 € σύµφωνα µε 
τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 40.894,91 € σε 
43.047,26 €     2.152,35

1512

Πρόστιµα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 
(άρθρο 31 Ν.2130/93) αυξάνουµε µε το ποσό των 456,65 € 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα  και έχουµε από 
3.154,15 € σε 3.610,80 € 

Πρόστιµα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 
(άρθρο 31 Ν.2130/93) αυξάνουµε µε το ποσό των 456,65 € 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα  και έχουµε από 
3.154,15 € σε 3.610,80 € 

Πρόστιµα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 
(άρθρο 31 Ν.2130/93) αυξάνουµε µε το ποσό των 456,65 € 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα  και έχουµε από 
3.154,15 € σε 3.610,80 € 

Πρόστιµα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 
(άρθρο 31 Ν.2130/93) αυξάνουµε µε το ποσό των 456,65 € 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα  και έχουµε από 
3.154,15 € σε 3.610,80 € 

Πρόστιµα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 
(άρθρο 31 Ν.2130/93) αυξάνουµε µε το ποσό των 456,65 € 
σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα  και έχουµε από 
3.154,15 € σε 3.610,80 €        456,65

3212

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
388,33 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
153.417,17 € σε 153.805,50 € 

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
388,33 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
153.417,17 € σε 153.805,50 € 

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
388,33 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
153.417,17 € σε 153.805,50 € 

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
388,33 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
153.417,17 € σε 153.805,50 € 

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης αυξάνουµε µε το ποσό των 
388,33 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε από 
153.417,17 € σε 153.805,50 €        388,33 

3214

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό 
των 30,00 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε 
από 10.533,20 € σε 10.563,20 € 

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό 
των 30,00 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε 
από 10.533,20 € σε 10.563,20 € 

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό 
των 30,00 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε 
από 10.533,20 € σε 10.563,20 € 

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό 
των 30,00 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε 
από 10.533,20 € σε 10.563,20 € 

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης αυξάνουµε µε το ποσό 
των 30,00 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε 
από 10.533,20 € σε 10.563,20 €          30,00

ΣΥΝΟΛΟ
  
 94.710,98

Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα έσοδα 94.710,98  € = 94.736,65  € Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα έσοδα 94.710,98  € = 94.736,65  € Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα έσοδα 94.710,98  € = 94.736,65  € Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα έσοδα 94.710,98  € = 94.736,65  € Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα έσοδα 94.710,98  € = 94.736,65  € Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα έσοδα 94.710,98  € = 94.736,65  € Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα έσοδα 94.710,98  € = 94.736,65  € 

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

00/6715.0
1

Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου διαγράφουµε το ποσό 
των 3.987,02 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 29.347,02 € σε 25.360,00 € 

Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου διαγράφουµε το ποσό 
των 3.987,02 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 29.347,02 € σε 25.360,00 € 

Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου διαγράφουµε το ποσό 
των 3.987,02 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 29.347,02 € σε 25.360,00 € 

Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου διαγράφουµε το ποσό 
των 3.987,02 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 29.347,02 € σε 25.360,00 € 

Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου διαγράφουµε το ποσό 
των 3.987,02 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και 
έχουµε από 29.347,02 € σε 25.360,00 €  -  3.987,02

00/6715.0
2

Επιχορήγηση Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων 
(Κ.Α.Π.Η.) διαγράφουµε το ποσό των 14.673,51 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 14.673,51 € 
σε µηδενικό ποσό 

Επιχορήγηση Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων 
(Κ.Α.Π.Η.) διαγράφουµε το ποσό των 14.673,51 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 14.673,51 € 
σε µηδενικό ποσό 

Επιχορήγηση Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων 
(Κ.Α.Π.Η.) διαγράφουµε το ποσό των 14.673,51 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 14.673,51 € 
σε µηδενικό ποσό 

Επιχορήγηση Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων 
(Κ.Α.Π.Η.) διαγράφουµε το ποσό των 14.673,51 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 14.673,51 € 
σε µηδενικό ποσό 

Επιχορήγηση Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων 
(Κ.Α.Π.Η.) διαγράφουµε το ποσό των 14.673,51 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 14.673,51 € 
σε µηδενικό ποσό  -14.673,51

00/6718.0
2

Απόδοση εισπραττόµενων εσόδων από παράβολα αδειών 
παραµονής αλλοδαπών διαγράφουµε το ποσό των 3.500,00 € 
διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
3.500,00 € σε µηδενικό ποσό 

Απόδοση εισπραττόµενων εσόδων από παράβολα αδειών 
παραµονής αλλοδαπών διαγράφουµε το ποσό των 3.500,00 € 
διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
3.500,00 € σε µηδενικό ποσό 

Απόδοση εισπραττόµενων εσόδων από παράβολα αδειών 
παραµονής αλλοδαπών διαγράφουµε το ποσό των 3.500,00 € 
διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
3.500,00 € σε µηδενικό ποσό 

Απόδοση εισπραττόµενων εσόδων από παράβολα αδειών 
παραµονής αλλοδαπών διαγράφουµε το ποσό των 3.500,00 € 
διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
3.500,00 € σε µηδενικό ποσό 

Απόδοση εισπραττόµενων εσόδων από παράβολα αδειών 
παραµονής αλλοδαπών διαγράφουµε το ποσό των 3.500,00 € 
διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 
3.500,00 € σε µηδενικό ποσό   - 3.500,00



30/6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µηχανηµάτων διαγράφουµε το ποσό των 1.290,02 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 50.000,00 € 
σε 48.709,98 € 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µηχανηµάτων διαγράφουµε το ποσό των 1.290,02 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 50.000,00 € 
σε 48.709,98 € 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µηχανηµάτων διαγράφουµε το ποσό των 1.290,02 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 50.000,00 € 
σε 48.709,98 € 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µηχανηµάτων διαγράφουµε το ποσό των 1.290,02 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 50.000,00 € 
σε 48.709,98 € 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µηχανηµάτων διαγράφουµε το ποσό των 1.290,02 € διότι 
εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του και έχουµε από 50.000,00 € 
σε 48.709,98 €   - 1.290,02

30/6644.0
1

Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την  λειτουργία 
καυστήρων τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε το 
ποσό των 1.709,98 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
και έχουµε από 2.500,00 € σε 790,02 € 

Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την  λειτουργία 
καυστήρων τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε το 
ποσό των 1.709,98 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
και έχουµε από 2.500,00 € σε 790,02 € 

Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την  λειτουργία 
καυστήρων τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε το 
ποσό των 1.709,98 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
και έχουµε από 2.500,00 € σε 790,02 € 

Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την  λειτουργία 
καυστήρων τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε το 
ποσό των 1.709,98 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
και έχουµε από 2.500,00 € σε 790,02 € 

Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για την  λειτουργία 
καυστήρων τουριστικών εγκαταστάσεων διαγράφουµε το 
ποσό των 1.709,98 € διότι εξέλειπαν οι λόγοι εγγραφής του 
και έχουµε από 2.500,00 € σε 790,02 €   - 1.709,98 

ΣΥΝΟΛΟ    25.160,53
Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα Έσοδα  94.710,98€  + Διαγραφές εξόδων  
25.160,53   € =  119.897,18 € 
Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα Έσοδα  94.710,98€  + Διαγραφές εξόδων  
25.160,53   € =  119.897,18 € 
Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα Έσοδα  94.710,98€  + Διαγραφές εξόδων  
25.160,53   € =  119.897,18 € 
Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα Έσοδα  94.710,98€  + Διαγραφές εξόδων  
25.160,53   € =  119.897,18 € 
Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα Έσοδα  94.710,98€  + Διαγραφές εξόδων  
25.160,53   € =  119.897,18 € 
Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα Έσοδα  94.710,98€  + Διαγραφές εξόδων  
25.160,53   € =  119.897,18 € 
Παλιό Αποθεµατικό   25,67 € +   Νέα Έσοδα  94.710,98€  + Διαγραφές εξόδων  
25.160,53   € =  119.897,18 € 

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 €

00/6421.0
2

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών  
αυξάνουµε µε το ποσό των 5.000,00 € και έχουµε από 
1.000,00 € σε 6.000,00 € 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών  
αυξάνουµε µε το ποσό των 5.000,00 € και έχουµε από 
1.000,00 € σε 6.000,00 € 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών  
αυξάνουµε µε το ποσό των 5.000,00 € και έχουµε από 
1.000,00 € σε 6.000,00 € 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών  
αυξάνουµε µε το ποσό των 5.000,00 € και έχουµε από 
1.000,00 € σε 6.000,00 € 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών  
αυξάνουµε µε το ποσό των 5.000,00 € και έχουµε από 
1.000,00 € σε 6.000,00 €    5.000,00

00/6434.0
2

Δαπάνη συµµετοχής του Δήµου στο διαγωνισµό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλιων και παράκτιων περιοχών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 20,00 € και έχουµε από 460,00 € 
σε 480,00 € 

Δαπάνη συµµετοχής του Δήµου στο διαγωνισµό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλιων και παράκτιων περιοχών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 20,00 € και έχουµε από 460,00 € 
σε 480,00 € 

Δαπάνη συµµετοχής του Δήµου στο διαγωνισµό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλιων και παράκτιων περιοχών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 20,00 € και έχουµε από 460,00 € 
σε 480,00 € 

Δαπάνη συµµετοχής του Δήµου στο διαγωνισµό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλιων και παράκτιων περιοχών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 20,00 € και έχουµε από 460,00 € 
σε 480,00 € 

Δαπάνη συµµετοχής του Δήµου στο διαγωνισµό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλιων και παράκτιων περιοχών 
αυξάνουµε µε το ποσό των 20,00 € και έχουµε από 460,00 € 
σε 480,00 €         20,00

00/6711

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές αυξάνουµε µε το ποσό των 
2.168,49 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε 
από 40.878,77 € σε 43.047,26 €

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές αυξάνουµε µε το ποσό των 
2.168,49 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε 
από 40.878,77 € σε 43.047,26 €

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές αυξάνουµε µε το ποσό των 
2.168,49 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε 
από 40.878,77 € σε 43.047,26 €

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές αυξάνουµε µε το ποσό των 
2.168,49 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε 
από 40.878,77 € σε 43.047,26 €

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές αυξάνουµε µε το ποσό των 
2.168,49 € σύµφωνα µε τα βεβαιωθέντα έσοδα και έχουµε 
από 40.878,77 € σε 43.047,26 €   2.168,49

10/6461
Έξοδα δηµοσιεύσεων οικονοµικών καταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 600,00 € και έχουµε από 600,00 € 1.200,00 €
Έξοδα δηµοσιεύσεων οικονοµικών καταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 600,00 € και έχουµε από 600,00 € 1.200,00 €
Έξοδα δηµοσιεύσεων οικονοµικών καταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 600,00 € και έχουµε από 600,00 € 1.200,00 €
Έξοδα δηµοσιεύσεων οικονοµικών καταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 600,00 € και έχουµε από 600,00 € 1.200,00 €
Έξοδα δηµοσιεύσεων οικονοµικών καταστάσεων αυξάνουµε 
µε το ποσό των 600,00 € και έχουµε από 600,00 € 1.200,00 €     600,00

10/6643

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό αυξάνουµε 
µε το ποσό των 3.000,00 € και έχουµε από 2.500,00 € σε 
5.500,00 € 

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό αυξάνουµε 
µε το ποσό των 3.000,00 € και έχουµε από 2.500,00 € σε 
5.500,00 € 

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό αυξάνουµε 
µε το ποσό των 3.000,00 € και έχουµε από 2.500,00 € σε 
5.500,00 € 

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό αυξάνουµε 
µε το ποσό των 3.000,00 € και έχουµε από 2.500,00 € σε 
5.500,00 € 

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό αυξάνουµε 
µε το ποσό των 3.000,00 € και έχουµε από 2.500,00 € σε 
5.500,00 €    3.000,00

45/6262.0
2

Αποκοµιδή απορριµµάτων νεκροταφείων αυξάνουµε µε το 
ποσό των 5.000,00 € και έχουµε από µηδενικό ποσό σε 
5.000,00 € 

Αποκοµιδή απορριµµάτων νεκροταφείων αυξάνουµε µε το 
ποσό των 5.000,00 € και έχουµε από µηδενικό ποσό σε 
5.000,00 € 

Αποκοµιδή απορριµµάτων νεκροταφείων αυξάνουµε µε το 
ποσό των 5.000,00 € και έχουµε από µηδενικό ποσό σε 
5.000,00 € 

Αποκοµιδή απορριµµάτων νεκροταφείων αυξάνουµε µε το 
ποσό των 5.000,00 € και έχουµε από µηδενικό ποσό σε 
5.000,00 € 

Αποκοµιδή απορριµµάτων νεκροταφείων αυξάνουµε µε το 
ποσό των 5.000,00 € και έχουµε από µηδενικό ποσό σε 
5.000,00 €    5.000,00

70/6275.0
2

Δαπάνες καθαρισµού και αποκοµιδή απορριµµάτων 
περιβάλλοντος χώρου τουριστικών εγκαταστάσεων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 4.400,00 € και έχουµε από 
600,00 € σε 5.000,00 €   

Δαπάνες καθαρισµού και αποκοµιδή απορριµµάτων 
περιβάλλοντος χώρου τουριστικών εγκαταστάσεων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 4.400,00 € και έχουµε από 
600,00 € σε 5.000,00 €   

Δαπάνες καθαρισµού και αποκοµιδή απορριµµάτων 
περιβάλλοντος χώρου τουριστικών εγκαταστάσεων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 4.400,00 € και έχουµε από 
600,00 € σε 5.000,00 €   

Δαπάνες καθαρισµού και αποκοµιδή απορριµµάτων 
περιβάλλοντος χώρου τουριστικών εγκαταστάσεων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 4.400,00 € και έχουµε από 
600,00 € σε 5.000,00 €   

Δαπάνες καθαρισµού και αποκοµιδή απορριµµάτων 
περιβάλλοντος χώρου τουριστικών εγκαταστάσεων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 4.400,00 € και έχουµε από 
600,00 € σε 5.000,00 €      4.400,00 

ΣΥΝΟΛ
Ο  20.188,49



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 €

10/6112.04
Αµοιβές τεχνικών (OTS) για υποστήριξη λογισµικού έτους 
2012 εγγράφουµε το ποσό των 9.500,00 € 
Αµοιβές τεχνικών (OTS) για υποστήριξη λογισµικού έτους 
2012 εγγράφουµε το ποσό των 9.500,00 € 
Αµοιβές τεχνικών (OTS) για υποστήριξη λογισµικού έτους 
2012 εγγράφουµε το ποσό των 9.500,00 € 
Αµοιβές τεχνικών (OTS) για υποστήριξη λογισµικού έτους 
2012 εγγράφουµε το ποσό των 9.500,00 € 
Αµοιβές τεχνικών (OTS) για υποστήριξη λογισµικού έτους 
2012 εγγράφουµε το ποσό των 9.500,00 €     9.500,00

70/6112.08

Σύνταξη και υποβολή φακέλου αίτησης στη ΔΕΗ 
Αλεξανδρούπολης για οκτώ φωτοβολταϊκούς σταθµούς επί 
στέγης δηµοτικών κτιρίων εγγράφουµε το ποσό των 
4.640,00 €   

Σύνταξη και υποβολή φακέλου αίτησης στη ΔΕΗ 
Αλεξανδρούπολης για οκτώ φωτοβολταϊκούς σταθµούς επί 
στέγης δηµοτικών κτιρίων εγγράφουµε το ποσό των 
4.640,00 €   

Σύνταξη και υποβολή φακέλου αίτησης στη ΔΕΗ 
Αλεξανδρούπολης για οκτώ φωτοβολταϊκούς σταθµούς επί 
στέγης δηµοτικών κτιρίων εγγράφουµε το ποσό των 
4.640,00 €   

Σύνταξη και υποβολή φακέλου αίτησης στη ΔΕΗ 
Αλεξανδρούπολης για οκτώ φωτοβολταϊκούς σταθµούς επί 
στέγης δηµοτικών κτιρίων εγγράφουµε το ποσό των 
4.640,00 €   

Σύνταξη και υποβολή φακέλου αίτησης στη ΔΕΗ 
Αλεξανδρούπολης για οκτώ φωτοβολταϊκούς σταθµούς επί 
στέγης δηµοτικών κτιρίων εγγράφουµε το ποσό των 
4.640,00 €        4.640,00

70/6112.09

Σύνταξη και υποβολή σχεδίου αειφορικών δράσεων στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων του Συµφώνου των Νήσων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 6.960,00 € 

Σύνταξη και υποβολή σχεδίου αειφορικών δράσεων στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων του Συµφώνου των Νήσων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 6.960,00 € 

Σύνταξη και υποβολή σχεδίου αειφορικών δράσεων στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων του Συµφώνου των Νήσων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 6.960,00 € 

Σύνταξη και υποβολή σχεδίου αειφορικών δράσεων στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων του Συµφώνου των Νήσων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 6.960,00 € 

Σύνταξη και υποβολή σχεδίου αειφορικών δράσεων στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων του Συµφώνου των Νήσων 
αυξάνουµε µε το ποσό των 6.960,00 €      6.960,00 

70/6261.03
Ασβέστωµα αποθήκης και χώρων µηχανολογικού 
εξοπλισµού εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 €
Ασβέστωµα αποθήκης και χώρων µηχανολογικού 
εξοπλισµού εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 €
Ασβέστωµα αποθήκης και χώρων µηχανολογικού 
εξοπλισµού εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 €
Ασβέστωµα αποθήκης και χώρων µηχανολογικού 
εξοπλισµού εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 €
Ασβέστωµα αποθήκης και χώρων µηχανολογικού 
εξοπλισµού εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 €      5.000,00

20/6262.03
Καθαρισµός ακρωτηρίου Καµαριώτισσας εγγράφουµε το 
ποσό των 5.000,00 € 
Καθαρισµός ακρωτηρίου Καµαριώτισσας εγγράφουµε το 
ποσό των 5.000,00 € 
Καθαρισµός ακρωτηρίου Καµαριώτισσας εγγράφουµε το 
ποσό των 5.000,00 € 
Καθαρισµός ακρωτηρίου Καµαριώτισσας εγγράφουµε το 
ποσό των 5.000,00 € 
Καθαρισµός ακρωτηρίου Καµαριώτισσας εγγράφουµε το 
ποσό των 5.000,00 €      5.000,00

20/6262.04 Καθαρισµός παραλιών εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 € Καθαρισµός παραλιών εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 € Καθαρισµός παραλιών εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 € Καθαρισµός παραλιών εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 € Καθαρισµός παραλιών εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 €      4.800,00

70/6262.05

Εξωραϊσµός κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, οδών) 
εγγράφουµε 
το ποσό των 4.900,00 € 

Εξωραϊσµός κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, οδών) 
εγγράφουµε 
το ποσό των 4.900,00 € 

Εξωραϊσµός κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, οδών) 
εγγράφουµε 
το ποσό των 4.900,00 € 

Εξωραϊσµός κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, οδών) 
εγγράφουµε 
το ποσό των 4.900,00 € 

Εξωραϊσµός κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, οδών) 
εγγράφουµε 
το ποσό των 4.900,00 €      4.900,00

70/6262.06
Αποψίλωση – καθαρισµός καλλιέργειας αρωµατικών φυτών 
εγγράφουµε το ποσό των 4.750,00 € 
Αποψίλωση – καθαρισµός καλλιέργειας αρωµατικών φυτών 
εγγράφουµε το ποσό των 4.750,00 € 
Αποψίλωση – καθαρισµός καλλιέργειας αρωµατικών φυτών 
εγγράφουµε το ποσό των 4.750,00 € 
Αποψίλωση – καθαρισµός καλλιέργειας αρωµατικών φυτών 
εγγράφουµε το ποσό των 4.750,00 € 
Αποψίλωση – καθαρισµός καλλιέργειας αρωµατικών φυτών 
εγγράφουµε το ποσό των 4.750,00 €      4.750,00

70/6262.07
Δαπάνες κλαδέµατος δέντρων χώρου δηµοτικού κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € 
Δαπάνες κλαδέµατος δέντρων χώρου δηµοτικού κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € 
Δαπάνες κλαδέµατος δέντρων χώρου δηµοτικού κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € 
Δαπάνες κλαδέµατος δέντρων χώρου δηµοτικού κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 € 
Δαπάνες κλαδέµατος δέντρων χώρου δηµοτικού κάµπινγκ 
εγγράφουµε το ποσό των 5.000,00 €      5.000,00

70/6262.08
Αποψίλωση πρανών περιβάλλοντος χώρου ΣΜΑ 
εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 €
Αποψίλωση πρανών περιβάλλοντος χώρου ΣΜΑ 
εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 €
Αποψίλωση πρανών περιβάλλοντος χώρου ΣΜΑ 
εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 €
Αποψίλωση πρανών περιβάλλοντος χώρου ΣΜΑ 
εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 €
Αποψίλωση πρανών περιβάλλοντος χώρου ΣΜΑ 
εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 €      4.800,00 

70/6262.09
Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου εγγράφουµε το ποσό των 
4.990,00 € 
Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου εγγράφουµε το ποσό των 
4.990,00 € 
Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου εγγράφουµε το ποσό των 
4.990,00 € 
Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου εγγράφουµε το ποσό των 
4.990,00 € 
Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου εγγράφουµε το ποσό των 
4.990,00 €      4.990,00

70/6262.10
Εργασίες πυροπροστασίας περιαστικού δάσους Χώρας 
εγγράφουµε το ποσό των 4.600,00 €
Εργασίες πυροπροστασίας περιαστικού δάσους Χώρας 
εγγράφουµε το ποσό των 4.600,00 €
Εργασίες πυροπροστασίας περιαστικού δάσους Χώρας 
εγγράφουµε το ποσό των 4.600,00 €
Εργασίες πυροπροστασίας περιαστικού δάσους Χώρας 
εγγράφουµε το ποσό των 4.600,00 €
Εργασίες πυροπροστασίας περιαστικού δάσους Χώρας 
εγγράφουµε το ποσό των 4.600,00 €      4.600,00

70/6262.11
Εργασίες δεντροφύτευσης κοινόχρηστων χώρων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 € 
Εργασίες δεντροφύτευσης κοινόχρηστων χώρων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 € 
Εργασίες δεντροφύτευσης κοινόχρηστων χώρων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 € 
Εργασίες δεντροφύτευσης κοινόχρηστων χώρων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 € 
Εργασίες δεντροφύτευσης κοινόχρηστων χώρων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.800,00 €      4.800,00

70/6262.12
Καθαρισµός τάφρων δρόµου Κακής Μεριάς προς 
Παλαιάπολη εγγράφουµε το ποσό των  5.000,00 € 
Καθαρισµός τάφρων δρόµου Κακής Μεριάς προς 
Παλαιάπολη εγγράφουµε το ποσό των  5.000,00 € 
Καθαρισµός τάφρων δρόµου Κακής Μεριάς προς 
Παλαιάπολη εγγράφουµε το ποσό των  5.000,00 € 
Καθαρισµός τάφρων δρόµου Κακής Μεριάς προς 
Παλαιάπολη εγγράφουµε το ποσό των  5.000,00 € 
Καθαρισµός τάφρων δρόµου Κακής Μεριάς προς 
Παλαιάπολη εγγράφουµε το ποσό των  5.000,00 €      5.000,00

70/6262.13
Εξωραϊσµός περιβάλλοντος χώρου νέων σφαγείων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.960,00 € 
Εξωραϊσµός περιβάλλοντος χώρου νέων σφαγείων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.960,00 € 
Εξωραϊσµός περιβάλλοντος χώρου νέων σφαγείων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.960,00 € 
Εξωραϊσµός περιβάλλοντος χώρου νέων σφαγείων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.960,00 € 
Εξωραϊσµός περιβάλλοντος χώρου νέων σφαγείων 
εγγράφουµε το ποσό των 4.960,00 €      4.960,00

70/6262.14
Συλλογή ρύπων δασικής έκτασης και ρέµατος Πολυπούλι 
εγγράφουµε το ποσό των 4.850,00 € 
Συλλογή ρύπων δασικής έκτασης και ρέµατος Πολυπούλι 
εγγράφουµε το ποσό των 4.850,00 € 
Συλλογή ρύπων δασικής έκτασης και ρέµατος Πολυπούλι 
εγγράφουµε το ποσό των 4.850,00 € 
Συλλογή ρύπων δασικής έκτασης και ρέµατος Πολυπούλι 
εγγράφουµε το ποσό των 4.850,00 € 
Συλλογή ρύπων δασικής έκτασης και ρέµατος Πολυπούλι 
εγγράφουµε το ποσό των 4.850,00 €     4.850,00

70/6262.15
Εργασίες συντήρησης αποδυτηρίων γηπέδου εγγράφουµε 
το ποσό των 5.000,00 € 
Εργασίες συντήρησης αποδυτηρίων γηπέδου εγγράφουµε 
το ποσό των 5.000,00 € 
Εργασίες συντήρησης αποδυτηρίων γηπέδου εγγράφουµε 
το ποσό των 5.000,00 € 
Εργασίες συντήρησης αποδυτηρίων γηπέδου εγγράφουµε 
το ποσό των 5.000,00 € 
Εργασίες συντήρησης αποδυτηρίων γηπέδου εγγράφουµε 
το ποσό των 5.000,00 €     5.000,00

70/7323.05
Ολοκλήρωση εργασιών ασφαλτόστρωσης προς Δεσποτικό 
εγγράφουµε το ποσό των 8.540,80 € 
Ολοκλήρωση εργασιών ασφαλτόστρωσης προς Δεσποτικό 
εγγράφουµε το ποσό των 8.540,80 € 
Ολοκλήρωση εργασιών ασφαλτόστρωσης προς Δεσποτικό 
εγγράφουµε το ποσό των 8.540,80 € 
Ολοκλήρωση εργασιών ασφαλτόστρωσης προς Δεσποτικό 
εγγράφουµε το ποσό των 8.540,80 € 
Ολοκλήρωση εργασιών ασφαλτόστρωσης προς Δεσποτικό 
εγγράφουµε το ποσό των 8.540,80 €     8.540,80

ΣΥΝΟΛΟ    98.090,80



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 όγδοη φορά   (8η ) 
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:                            94.710,98 €                
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ         -                 0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΞΟΔΩΝ        +       25.160,53 €
ΣΥΝΟΛΟ:                                                        119.871,51 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          Από   25,67  €        γίνεται σε  119.897,18 € 
2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και στους 
αντίστοιχους Κ.Α. οι πιστώσεις όπως αναφέρθηκαν στην εισηγητική.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  118.279,29  €
Β. ΔΙΑΘΕΤΕΙ: Όλες τις πιστώσεις που γράφτηκαν στους αντίστοιχους Κ.Α. στο 
σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ.
                                                      

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  1.928.581,15 € + 93.836,00 € σε           2.024.417,15  €
ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 1.260.271,64 € + 456,65 €                      σε           1.260.728,29  €
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ: Από 140.476,10 €                      σε    140.476,10  € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ  ΔΑΝΕΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΚ. ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ: 
                                                    Από 388.386,86 € + 418,33 €     σε  388.805,19   € 
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                                                            4.183.976,91  €
ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ:Από 4.089.240,26 € - 25.160,53 € + 118.279,29 € = 
4.182.359,02  €                     
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 25,67 €                                    σε                                 1.617,89  
€      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                  4.183.976,91  
€
Στην παρούσα απόφαση µειοψήφησαν οι  Δηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.. Μόραλη – 
Αντωνάκη Χρυσάνθη,  Γιαννέλου Πολύµνια, Σταφυλάς Ιωάννης και  Σαράντος 



Κωνσταντίνος ως προς το σκέλος των εξόδων και συγκεκριµένα στην δηµιουργία 
νέων κωδικών εξόδων.

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 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 αναµόρφωσης προϋπολογισµού της Κοινωφελούς 
Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης  για το οικ. έτος 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 315
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»



12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Μετά την ψήφιση του προϋπολογισµού της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης 
Σαµοθράκης για το οικονοµικό έτος 2011 και την έγκρισή του από το Δηµοτικό 
Συµβούλιο µε την αρίθµ. 88/2011 απόφασή του προέκυψε η ανάγκη τροποποίησής 
του σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης όπως αναφέρεται στην 
αριθµ. 88/2011 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της.

Στη συνέχεια κάλεσε τα Μέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου να γνωµοδοτήσουν επί της 
αριθµ. 88/2011 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Δηµοτικής 
Επιχείρησης Σαµοθράκης και να  αποφασίσουν  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
256 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σχετικά.

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

Αποφασίζει οµόφωνα

Εκφράζει την  σύµφωνη γνώµη του και εγκρίνει την αριθ. 88/2011 απόφαση του 
Διοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης Σαµοθράκης που 
αφορά την τροποποίηση  του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του οικονοµικού έτους 
2011 όπως επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εµφανίζει:      
                                                     ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: Από  120.000,00  €                            σε         120.000,00  €
ΕΚΤΑΚΤΑ: Από 139.883,93   - 32.908,00 € + 32.908,11 € σε       139.883,93  €
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 
Κ.ΛΠ.:    Από  7.886,26 €                                                   σε              7.886,26 €
 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Από  7.100,00 €                σε              7.100,00 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  Από  78.704,89 €               σε            78.704,89 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                         741.201,89 €
ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: Από 736.242,45 € - 58.900,00 € + 58.900,00 € =  736.242,45 €                     
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από 4.959,44 €                                    σε                      4.959,44 €      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                                                                741.201,89  €
Από την Δηµοτική Σύµβουλο κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη εκφράστηκε η 
επιφύλαξη για  τα ποσά των   ΚΑ 661.1 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών  ειδών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  σε όλες τις υπηρεσίες  τα οποία είναι 
αυξηµένα και µπορεί να θεωρηθούν κατάτµηση. 



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 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 προϋπολογισµού του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου 
Σαµοθράκης για το οικ. έτος 2011»
Αρίθµ. Απόφαση: 316
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »



6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου αναφέρθηκε στις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 234 του Ν. 3463/2006  σύµφωνα µε την οποία µεταξύ των άλλων για την 
έγκριση προϋπολογισµού των Ν.Π.Δ.Δ. απαιτείτε έγκριση από το Δηµοτικό 
Συµβούλιο.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω σας καλώ να προχωρήσουµε σε έγκριση της αρίθµ.    
2/2011 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου 
Σαµοθράκης που αφορά την έγκριση του προϋπολογισµού  του για το οικ. έτος 2011. 
Στη συνέχεια αφού παρουσίασε αναλυτικά την αιτιολογηµένη έκθεση της Προέδρου 
του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου Σαµοθράκης που επισυνάπτεται της αρίθµ. 2/2011 
απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του, κάλεσε τα Μέλη του Δηµοτικού 
Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την  εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006   (Δ.Κ.Κ.), την αρίθµ. 
2/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου Σαµοθράκης και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,

       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά 
Πλειοψηφία

Εκφράζει την  σύµφωνη γνώµη του επί της αρίθµ. 2/2011 απόφασης του Διοικητικού 
Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου Σαµοθράκης που αφορά την έγκριση 
του προϋπολογισµού του Πνευµατικού Κέντρου Δήµου Σαµοθράκης για το οικ. έτος 
2011 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της Προέδρου και ο 
οποίος ανακεφαλαιωτικά εµφανίζει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ 
Τακτικά έσοδα……………………………………………………..………25.460,00 €
Έκτακτα…………………………………………………………………..….…..0,00 €
Παρελθόντων οικ. ετών…………………………………………………...….….0,00 €
Εισπράξεις από εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων ετών…………………….0,00 €
Εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων………………………………………0,00 €



Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους……………………………..…10.825,26 €
ΣΥΝΟΛΟ…………………………………………………………...…  …36.285,26 €
ΕΞΟΔΑ 
Έξοδα …………………………………………………………………..…34.918,17 €
Αποθεµατικό………………………………………………………………..1.367,09 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ……………………..…………………….………...36.285,26  €
Η δηµοτική σύµβουλος κα. Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη εξέφρασε την διαφωνία  
της ως προς την  δηµιουργία κωδικού εξόδου 6615.01 Έκδοση εντύπου σχετικά µε την 
παράδοση.
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 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 κατανοµής πιστώσεων  Δ΄ δόσης 2011 για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων του Δήµου Σαµοθράκης »
Αρίθµ. Απόφαση: 317



Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Για το παραπάνω θέµα της ηµερησίας διάταξης ο Πρόεδρος του Δηµοτικού 
Συµβουλίου έθεσε υπόψη των Συµβούλων το έγγραφο της Δ/νσης Α/θµιας  Εκπ/σης 
Έβρου για την κατανοµή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων 
του Δήµου Σαµοθράκης Δ΄ δόση έτους 2011. Σύµφωνα µε το έγγραφο της Δ/νσης Α/
θµιας Εκπ/σης Έβρου σχετικά µε την κατανοµή πιστώσεων στο Δήµο Σαµοθράκης 
για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας 
εκπαίδευσης  Δ΄ δόση του έτους 2011 αλλά και µε την βεβαίωση του ταµία έχουµε:

1. Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Καµαριώτισσας………….2.000,00 €
2. Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Καµαριώτισσας……….……………..800,00  €
3. Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Χώρας………………………………..844,81 €
4. Σχολική Επιτροπή Δηµοτικού Σχολείου Λακκώµατος……….……1.000,00 €

   6.   Σχολική Επιτροπή Νηπ/γείου Λακκώµατος………………….……...650,00 €
   7.   Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – Λυκείου Σαµοθράκης……3.314,64 € 
  Σύνολο………………………………………………………….............8.609,45  €.

Επίσης σας γνωρίζω ότι µε την αρίθµ.   απόφαση 14/2011 απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου Σαµοθράκης η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1447/17-6-2011 τεύχος Β΄, 
οι σχολικές επιτροπές των σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης 
συγχωνεύτηκαν σε ένα νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης ενώ η Σχολική Επιτροπή 
Γυµνασίου- Λυκείου Σαµοθράκης παραµένει ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο. 

Στη συνέχεια κάλεσε το Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.



Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του και κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης,
                                                Αποφασίζει Οµόφωνα

• Εγκρίνει την κατανοµή πιστώσεων Δ΄ δόσης  για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών σχολικών µονάδων του Δήµου Σαµοθράκης ως ακολούθως:

1. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Σαµοθράκης ..5.294,81 € 
2. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου – Λυκείου Σαµοθράκης……..…3.314.64  € 
Σύνολο…………………………………………………………................8.609,45  €
  Ψηφίζει πίστωση  ποσού οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εννέα  ευρώ και σαράντα πέντε    
   λεπτών  (8.609,45 €) στον Κ.Α.00/6711 Απόδοση σε Σχολικές επιτροπές,   
   του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2011 και τα χρηµατικά ένταλµατα θα εκδοθούν       
   στο όνοµα του ταµία των σχολικών επιτροπών.
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 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 «Περί αιτήσεως του Κοντούλη Νικόλαου για χαρακτηρισµό της 
ξενοδοχειακής επιχείρησης ¨ΚΑΒΕΙΡΟΣ¨ ως εποχιακής λειτουργίας»
Αρίθµ. Απόφαση: 318
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Σας γνωρίζω ότι µε την αρίθµ. 10/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε µε πλειοψηφία η αναβολή του θέµατος ¨Περί χαρακτηρισµού ως εποχιακής 
της ξενοδοχειακής επιχείρησης ¨ΚΑΒΕΙΡΟΣ¨ κατόπιν της αρίθµ. πρωτ.: 13/1/2011 
αίτησης του Κοντούλη Νικόλαου προκειµένου να γίνει εκτενέστερη διερεύνηση του 
θέµατος χαρακτηρισµού εποχικής λειτουργίας των επιχειρήσεων και σας καλώ να 
αποφασίσουµε σχετικά.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης,
     Αποφασίζει Οµόφωνα

Την αναβολή συζήτησης του  εν λόγω θέµατος  για την επόµενη συνεδρίαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν διερεύνησης του θέµατος χαρακτηρισµού εποχικών 
επιχειρήσεων  συνολικά.
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 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 «Αιτήσεις πολιτών»
Αρίθµ. Απόφαση: 319
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης.
Οι παρακάτω δηµότες µας αιτούνται  τα εξής:

1) Αρίθµ. πρωτ.: 7808/7-12-2011 αίτηση της Βούλκου Άννας για αντιµετώπιση 
προβλήµατος µετά την διάνοιξη δρόµου στα Αλώνια Δήµου Σαµοθράκης

2) Αρίθµ. πρωτ.: 7810/7- 12-2011 αίτηση του Βουλγαρική Αθανάσιου για 
κατασκευή φρεατίου στην περιοχή Βασιλικός στους Κάτω Καριώτες Δήµου 
Σαµοθράκης. 

3) Αρίθµ. πρωτ.: 7696/30-11-2011 αίτηση του Φώτη Μανούση για άδεια 
υδροδότησης για τις ανάγκες υδροδότησης του αγροκτήµατος ΜΕΛΜΑΡ Α.Ε. 
µε πόσιµο νερό στην περιοχή Δάφνες Δήµου Σαµοθράκης. 



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

      Αποφασίζει 

1) Εγκρίνει οµόφωνα εφόσον υπάρχει δυνατότητα την ικανοποίηση του 
αιτήµατος µε αρίθµ. πρωτ.: 7808/7-12-2011 της Βούλκου Άννας 

2) Εγκρίνει οµόφωνα την σύνταξη σχετικού µε το αρίθµ. πρωτ.: 7810/7- 
12-2011 αίτηµα του Βουλγαρική Αθανάσιου για κατασκευή φρεατίου στην 
περιοχή Βασιλικός στους Κάτω Καριώτες Δήµου Σαµοθράκης, εγγράφου στην  
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

3) Εγκρίνει οµόφωνα εφόσον υπάρχει δυνατότητα και επάρκεια νερού  την 
αρίθµ. πρωτ.: 7696/30-11-2011 αίτηση του Φώτη Μανούση για άδεια 
υδροδότησης για τις ανάγκες υδροδότησης του αγροκτήµατος ΜΕΛΜΑΡ Α.Ε. 
µε πόσιµο νερό στην περιοχή Δάφνες Δήµου 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 25/16-12-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 16-12-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 7882/12-12-2011 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 «Περί ορισµού µελών επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 
διαφόρων προµηθειών του Δήµου»
Αρίθµ. Απόφαση: 320
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βίτσας Αθανάσιος-   Δηµ.     Σύµβουλος 1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβουλος
2. Γαλατούµος Νικόλαος-    »           »          2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »      »
3. Γερονικολάκης Ανέστης- »           »             (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
4. Γιαννέλου Πολύµνια  –    »           »               νόµιµα)
5. Γλήνιας Πέτρος-               »           »
6. Γιαραµάνης Χρήστος-      »           »
7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-  »            »
8. Κυλίµος Νικόλαος-          »            »
9. Λαζανδρέας Κων/νος-      »            »
10. Λάζαρης Αλέξανδρος –  »            »          
11. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-»»
12. Παπάς Παναγιώτης –      »            »
13. Σαράντος Κωνσταντίνος- »           » 
14. Σταφυλάς Ιωάννης –         »           »
15. 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 κατωτέρω 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 Δαπάνες εκθέσεως 
στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό 

302/14-12-2011 302/14-12-2011Αγροτο-
οικοτουριστικός 
Συνεταιρισµός 
Γυναικών 
ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ

2 Προµήθεια εντύπων 
και υλικών 
µηχανογράφησης και 
πολλαπλών  
εκτυπώσεων

296/14-12-2011 296/14-12-2011 INFORMATICA 
A.E.

3 Προµήθεια γραφικής 
ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείου

326/15-12-2011 326/15-12-2011Δηµητριάδης Γ. & 
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 δαπάνες εκθέσεως στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό σχετικά µε την αρίθµ.: 302/2011 απόφαση του 
Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η απ’ ευθείας 
ανάθεση της εν λόγω προµήθειας  στον προµηθευτή Αγροτο-οικοτουριστικό 
Συνεταιρισµό Γυναικών ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ 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  της προµήθειας σχετικά µε την αρίθµ.: 302/2011 
απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία έγινε η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η 
απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω προµήθειας  προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών  εκτυπώσεων 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. Καµπούρη Πελαγία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού ως Πρόεδρο µε αναπληρωµατικό 
µέλος τον Χονδρό Σταύρο  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
2. Παπανικολάου  Χριστίνα  κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος 
Κατσίκια Τρύφωνα κλάδου ΥΕ Κλητήρων – Θυρωρών 
3. Παπαθανασίου Μαρία κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού- Οικονοµικού  µε 
αναπληρωµατικό µέλος την Χάιλα Χριστίνα  κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού- Λογιστικού.

Γ. Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείου σχετικά µε την αρίθµ. :  226/2011 απόφαση του Δηµάρχου µε την οποία 
έγινε η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η απ’ ευθείας ανάθεση της εν λόγω 
προµήθειας  στον προµηθευτή Δηµητριάδη Γ. & 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. Χάιλα Μαρίνα κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 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 . Παπανικολάου Μυρσίνη κλάδου ΠΕ Διοικητικού µε αναπληρωµατικό µέλος την 
Παπανικολάου Χριστίνα κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος  του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                          (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασµα

                                                       Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος




