
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 868 /23-2-2018 
AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.             
 Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
ΘEMA: 9ο«Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
και του Δήμου Σαμοθράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση 
Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» και του υποέργου στο πλαίσιο αυτής: 
«Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης» 

Αρίθμ. Απόφαση: 27  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Βογιατζής Ιωάννης-   Δημ. Σύμβουλος  1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος  

2. Γαλατούμος Νικόλαος-    »   » 2. Βάβουρα Ευαγγελία-    »       »  

3. Γλήνιας Μιχαήλ-             »   » 3. ΛάζαρηςΑλέξαδρος-     »   »  

4. Κορδώνια Ευαγγελία-     »   » 4. Ταμπάκης Νικόλαος-     »»  

5. Κουτράκη Μαρία-       »   » 5.Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

6. ΛαζανδρέαςΚων/νος-     »   » 6. Παπάς Παναγιώτης -        »  »  

7. Πρόξενος Χρήστος-        »   » 
 

 

8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »  » 
 

 

9. Μισέντου Φράγκου Άννα- »   »   

10. Φωτεινού Φωτεινός-     »   » 
 

 

11. Στεργίου Εμμανουήλ-   »    » (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο υπάλληλος Χονδρός Σταύρος για την 
τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 
 
 Στην συνεδρίαση Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Παπά 
Παναγιώτη. 
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον 
Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής: 
 
Σας γνωρίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης ¨ Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών 
και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης ¨στα πλαίσια της   Πρόσκλησης  με Κωδ. ΑΜΘ20/ΟΠΣ: 1351, έκδοση 
2.0 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΠΑΜΘ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», 
στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής» ο 
οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο ¨Ανάπτυξη/Αναβάθμιση 
Υποδομών Υγείας¨ Δράση 9α. 18.1: «Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας» 
 
Όπως γνωρίζεται η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας είναι υποστελεχωμένη και δεν δύναται να ωριμάσει και να 
υλοποιήσει τεχνικά έργα χωρίς υποστήριξη. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3852/2010  παρ. 1 προβλέπονται τα εξής: 



 «Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις, με τις οποίες 
αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Στις συμβάσεις 
αυτές μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ή 
σύνδεσμος στον οποίον μετέχει ο δήμος που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται 
«συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας». 
Επομένως στα πλαίσια συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας υπάρχει η δυνατότητα να  
χρησιμοποιούνται στελέχη του ενός φορέα (διάθεση προσωπικού) στις υπηρεσίες του υποστηριζόμενου λόγω 
ανεπαρκούς στελέχωσης προκειμένου να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους. 
 Σε προφορική επικοινωνία μας με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης συζητήθηκε το θέμα της σύναψης σύμβασης 
διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Σαμοθράκης για την υποστήριξη 
υλοποίησης της πράξης της πράξης  ¨Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας 
Σαμοθράκης¨ προκειμένου να  εξασφαλιστεί η  υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σαμοθράκης, διότι δεν 
διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό τεχνικών υπαλλήλων για την ωρίμανση και την υλοποίηση τεχνικών έργων και όπως 
πληροφορηθήκαμε ο  Δήμος Αλεξανδρούπολης προγραμματίζει σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο την συζήτηση της 
έγκρισης σύναψης της προαναφερόμενης διαδημοτικής συνεργασίας. 
Επειδή η σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης θα 
εξασφαλιστεί την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας προκειμένου να βελτιωθεί  ουσιωδώς  η 
επιχειρησιακή επάρκειά του στην ωρίμανση και υλοποίηση της πράξης ¨Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών και 
Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης ¨ και συγκεκριμένα για το υποέργο στο πλαίσιο αυτής: «Ανάπτυξη- 
Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης,¨   προκειμένου να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στα πλαίσια 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής » ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο ¨Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας¨, καλείται το 
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση σύναψης της εν λόγω σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού  άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη την Πρόσκληση με Κωδ. 
ΑΜΘ20/ΟΠΣ: 1351, έκδοση 2.0 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΠΑΜΘ, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο ¨Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας¨ Δράση 9α. 18.1: 
Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας,  το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η  υποστήριξη της 
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σαμοθράκης για την ωρίμανση και την υλοποίηση του υποέργου ¨Ανάπτυξη- 
Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης¨, τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 και κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης, 
 
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α. Εγκρίνει την σύναψης  σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου 
Σαμοθράκης για  την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του 
Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» και του υποέργου στο πλαίσιο αυτής: «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών 
Κ.Υ. Σαμοθράκης» σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου  που επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος. 
 
Β. Ορίζει τακτικό μέλος της επιτροπής παρακολούθησης της  σύμβασης διαδημοτικής σύμβασης της παρούσας τον 
Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο με αναπληρωματικό μέλος τον Αντιδήμαρχο κ. Πρόξενο Χρήστο. 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Σαμοθράκης για  την υποστήριξη υλοποίησης της 
πράξης :«Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» και του 

υποέργου στο πλαίσιο αυτής: «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης».  
(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. -Άρθρο 99 Ν. 3852/2010) 

 
Στην Σαμοθράκη  σήμερα …../...../2018  ημέρα ....................., οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:  
1. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη   και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον 
Ευάγγελο Λαμπάκη, Δήμαρχο, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούποληςμε αριθμό 
……../2018, η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (1ος 
συμβαλλόμενος) 
2. Ο Δήμος Σαμοθράκης, που εδρεύει στην Χώρα Σαμοθράκης και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Αθανάσιο 
Βίτσα, Δήμαρχο., σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης με αριθμό ……../2018, η 



οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (2ος συμβαλλόμενος - 
Κύριος του Έργου).  
Έχοντας υπόψη:  
1) Το Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και 206 αυτού.  
2) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
3) Την  Πρόσκληση με Κωδ. ΑΜΘ20/ΟΠΣ: 1351, έκδοση 2.0 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΠΑΜΘ, για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο «Ανάπτυξη/ Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας Δράση 9α. 18.1» 
4) Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο του Δήμου Αλεξανδρούπολης όσο και του Δήμου Σαμοθράκης  ότι είναι 
αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών 
και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» και του υποέργου (τεχνικού έργου) στο πλαίσιο 
αυτής: «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης».  
5) Την αριθμ.: ……../2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, με την οποία εγκρίνεται η 
σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής  Συνεργασίας με το Δήμο Σαμοθράκης  για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης: 
«Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» και του υποέργου 
(τεχνικού έργου) στο πλαίσιο αυτής: «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης».  
6) Την αριθμ. …../2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης,  με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 
Σύμβασης Διαδημοτικής  Συνεργασίας με το Δήμο Αλεξανδρούπολης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης: 
«Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» και του υποέργου 
(τεχνικού έργου) στο πλαίσιο αυτής: «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης».  
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Δήμος Σαμοθράκης δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την 
ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της πράξης  (έργο) με τίτλο :  «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών και 
Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» και του υποέργου (τεχνικό έργο) «Ανάπτυξη- 
Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης». Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει την 
αναγκαία στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών του υποέργου, την 
προετοιμασία φακέλου της πράξης (ωρίμανση) προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την επίβλεψη της κατασκευής του υποέργου και τη διαχείριση του φακέλου της 
πράξης μετά την ένταξη. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, οοποίοςδιαθέτει την 
απαιτούμενη στελέχωση στη  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υ.ΔΟΜ. και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο 
Σαμοθράκης  με τη διάθεση του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση της εν λόγω 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της πρότασης προς χρηματοδότηση, αποτελεί η έκδοση 
απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας για την υλοποίηση της πράξης του θέματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης 

Ο Δήμος  Αλεξανδρούπολης  και ο Δήμος Σαμοθράκης  συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση Διαδημοτικής  
Συνεργασίας με την οποία διατίθεται τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση της πράξης: «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση 
Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» και του υποέργου (τεχνικό έργο) 
«Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης», με σκοπό την ενίσχυση της Διευθύνουσας 
(επιβλέπουσας) υπηρεσίας του Δήμου Σαμοθράκης  ώστε να υλοποιήσει με επάρκεια την πράξη: «Ανάπτυξη- 
Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» και του υποέργου (τεχνικού 
έργου) στο πλαίσιο αυτής: «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης».  
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου 
Υγείας Σαμοθράκης» θα υλοποιηθούν 2 υποέργα: 

• 1οΥποέργο: «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης»,  αφορά στην 
υλοποίηση τεχνικού έργου, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες κατεδάφισης τμημάτων, εσωτερικής 
διαρρύθμισης και πλήρης ανακαίνισης - αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιρίου και των εγκαταστάσεων 
αυτού καθώς και την προσθήκη κατ’  έκτασινδιώροφων τμημάτων με υπόγειο. Η υλοποίηση του 
συγκεκριμένου υποέργου αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

• 2οΥποέργο:  «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Εξοπλισμού Κ.Υ. Σαμοθράκης» αφορά στην προμήθεια και 
εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης. Η  



υλοποίηση του συγκεκριμένου υποέργου δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης διότι αυτό θα 
υλοποιηθεί από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια, λόγω αρμοδιότητας. 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης από το Δήμο 
Αλεξανδρούπολης με τη διάθεση του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού γιατην εκπόνηση των απαιτούμενων 
μελετών του 1ουυποέργου, την προετοιμασία φακέλου της πράξης (ωρίμανση) προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ,την  επίβλεψη της κατασκευής του 1ουυποέργου και τη 
διαχείριση του φακέλου της πράξης μετά την ένταξη.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της πρότασης προς χρηματοδότηση, αποτελεί η έκδοση 
απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας για την υλοποίηση της πράξης του θέματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 2  

Διαδικασία υλοποίησης της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας 
2.1 Διάθεση τεχνικού προσωπικού 
Με την παρούσα Σύμβαση, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, διαθέτει προσωπικό (στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Υ.ΔΟΜ.), προκειμένου να υποστηρίξουν την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης στην υλοποίηση της 
πράξης: «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» και του 
υποέργου (τεχνικό έργο) «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης», σύμφωνα με 
τα προαναφερόμενα στο άρθρο 1. 
Το προσωπικό αυτό ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οποίος υπογράφεται από τον Δήμαρχο 
Αλεξανδρούπολης. Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Σαμοθράκης υπάγεται διοικητικά στον προϊστάμενο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαμοθράκης μόνο ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του που 
αφορούν στην υλοποίηση της πράξης: «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας 
Σαμοθράκης» και του υποέργου (τεχνικό έργο) «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης» και 
κατά τη διάρκεια αυτής. 
Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην οποία υπηρετούν τα στελέχη που διατίθενται στο 
Δήμο Σαμοθράκης  συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέμενων στελεχών. Αντίθετα οι 
εντολές μετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων που αφορούν στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, 
εγκρίνονται και από τα όργανα του Δήμου Σαμοθράκης. Οι συγκεκριμένες μετακινήσεις βαρύνουν οικονομικά το Δήμο 
Σαμοθράκης. 
Τα στελέχη που ορίζονται στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος δύναται να αντικατασταθούν από αντίστοιχης 
ειδικότητας στελέχη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όταν διαπιστώνεται από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης έκτακτη 
επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη. 
 
2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.  
2.2.1 Ο Δήμος Σαμοθράκης, με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αναλαμβάνει να λειτουργεί ως 
δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους 
χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. Η λειτουργία της 
αναθέτουσας/προϊσταμένης αρχής γίνεται από το Δήμο Σαμοθράκης, οι υπηρεσίες του οποίου ασκούν τόσο το ρόλο 
της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας όσο και της οικονομικής διαχείρισης του 1ου υποέργου (τεχνικό έργο). 
Ο Δήμος Σαμοθράκης ορίζει τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της 
υλοποίησης της πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. Όργανα της αναθέτουσας 
αρχής είναι τα αρμόδια όργανα του Δήμου  Σαμοθράκης. Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης  
οφείλει να διαθέσει στο προσωπικό που της διατίθεται τα κατάλληλα μέσα (χώρους, γραφεία, εξοπλισμό κλπ) που 
είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που τους αναθέτει στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 
2.2.2 Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνει να διαθέσει  δέκα (10) στελέχη με κατάλληλες ειδικότητες 
προκειμένου να συνδράμουν με αποτελεσματικό τρόπο στην υποστήριξη της υλοποίησης της πράξης: «Ανάπτυξη- 
Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης» και του υποέργου (τεχνικό 
έργο) «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Κ.Υ. Σαμοθράκης», καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υλοποίησης αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 3  
Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή του υποέργου 
που αναφέρονται στο άρθρο 2. 
Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους  36  μήνες από την σύναψή της.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης 
Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε 
συμβαλλόμενου μέρους, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται ως ακολούθως:  



Α) Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης:  
Ο……
………
………
………
……….
.,  με 
αναπλ
ηρωτ
ή τον 
………
………
………
………
………
………
….. 
Β) 
Για 

το Δήμο Σαμοθράκης  
Ο …………………………………….., με αναπληρωτή τον …………………………………………………… 
Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (Επιτροπής) είναι:  

• Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή των όρων της 
σύμβασης.  

• Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.  
• Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την πορεία της.  
• Ο/Η εκπρόσωπος του Δήμου Αλεξανδρούπολης  ορίζεται υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του οργάνου 

έναντι τρίτων 
•  

ΑΡΘΡΟ 5  
Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής  συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από απόφαση 
των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών. 
Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης που θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται 
από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Σαμοθράκης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6  
Καταγγελία της σύμβασης 

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς 
τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.  
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε δύο 
αντίτυπα (2) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει ένα (1). 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
1. Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης 
                   Ο Δήμαρχος  
 
              Λαμπάκης Ευάγγελος 
2. Για το Δήμο Σαμοθράκης  
                Ο Δήμαρχος 
 
             Βίτσας Αθανάσιος 

 
 
 
 

Παράρτημα Ι 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
στελέχους 

Ειδικότητα Υπηρεσία από την 
οποία προέρχεται 

Ρόλος στην 
υλοποίηση της 
Σύμβασης 



 
Για 
το 
Δήμο 
Αλεξ
ανδρ
ούπο
λης 
                   
Ο 
Δήμα
ρχος  
 
                  
Λαμπ
άκης 
Ευάγ
γελο
ς 
 
Αφού 
συντ
άχθη
κε 
και 
αναγ
νώστ
ηκε 
το 
πρακ
τικό 
αυτό 
υπογ
ράφε
ται 
όπως 
παρα
κάτω
: 
 
Ο 
Πρόε
δρος 
του 
Δημο
τικού 
Συμβ
ουλίο
υ     
Τα 
Μέλη          
Ο 
Γραμ
ματέ
ας 
      
Α.Α                                            
(Υπο

γραφές)   

1  ΠΕ Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός  

Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

Συμμετοχή στην Ομάδα 
Ωρίμανσης του έργου 
και την Ομάδα Έργου 
(Ο.Ε.)  

2  ΠΕ Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός 

Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

Συμμετοχή στην Ομάδα 
Ωρίμανσης του έργου  
και την Ομάδα Έργου 
(Ο.Ε.) 

3  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

Συμμετοχή στην Ομάδα 
Ωρίμανσης του έργου  
και την Ομάδα Έργου 
(Ο.Ε.) 

4  ΠΕ Αρχιτεκτόνων  Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

Συμμετοχή στην Ομάδα 
Ωρίμανσης του έργου  
και την Ομάδα Έργου 
(Ο.Ε.) 

5  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

Συμμετοχή στην Ομάδα 
Ωρίμανσης του έργου  
και την Ομάδα Έργου 
(Ο.Ε.) 

6  ΤΕ Πολ/κος 
Μηχ/κός 

Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

Συμμετοχή στην Ομάδα 
Ωρίμανσης του έργου  
και την Ομάδα Έργου 
(Ο.Ε.) 

7  ΤΕ Πολ/κος 
Μηχ/κος 

Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

Συμμετοχή στην Ομάδα 
Ωρίμανσης του έργου  
και την Ομάδα Έργου 
(Ο.Ε.) 

8  ΠΕ Γεωλόγος Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

Συμμετοχή στην Ομάδα 
Ωρίμανσης του έργου  
και την Ομάδα Έργου 
(Ο.Ε.) 

9  ΠΕ Πολ/κος 
Μηχ/κός 

Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

Συμμετοχή στην Ομάδα 
Ωρίμανσης του έργου  
και την Ομάδα Έργου 
(Ο.Ε.) 

10  ΠΕ Πολ/κος 
Μηχ/κός 

Δήμος 
Αλεξανδρούπολης 

Συμμετοχή στην Ομάδα 
Ωρίμανσης του έργου 
και την Ομάδα Έργου 
(Ο.Ε.) 



 Ο Αντιπρόεδρος                                                      Φωτεινού Φωτεινός 
Λαζαδρέας Κων/νος 
      
                                                 Ακριβές Απόσπασμα 
       Ο Δήμαρχος 
 
      Βίτσας Αθανάσιος 
 
 
 
 

 
AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αρ. Πρωτ:932/26-2-2018 
     Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.             
 Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατοκαι ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 ΘEMA: 10ο «Κλήρωση αιρετών μελών και αναπληρωματικών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
δημοτικών έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,40 € έτους 2018».  

Αρίθμ. Απόφαση: 28 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΛαζανδρέαςΚων/νος-    - Δημ. Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος 

1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος  

2. Βογιατζής Ιωάννης-    »   » 2. Ταμπάκης Νικόλαος  

3. Γλήνιας Μιχαήλ-         »   » 3.Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

4. Στεργίου Εμμανουήλ- »» 4.Παπάς Παναγιώτης -        »  »  

5. Κορδώνια Ευγενία-  »   » 5.Λάζαρης Αλέξανδρος  

6. Πρόξενος Χρήστος-    »   » 6. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

7. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »  » 
 

 

8. Μισέντου Φράγκου Άννα-»   »   

9. Κουτράκη Μαρία-          »   »   

10.Φωτεινού Φωτεινός-    »   »   

11.Γαλατούμος Νικόλαος-    »   »   
 

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο υπάλληλος Χονδρός Σταύρος  για την 
τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον 
Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής  

 
 

Από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/86, του άρθρου  16  του Ν. 1414/84 και Π.Δ. 609/1985 και 28/80, 
προβλέπεται η σύσταση επιτροπής για την παραλαβή των έργων έως του ποσού των 5.869,40 € η οποία αποτελείται 
από δύο δημοτικούς συμβούλους και ένα τεχνικό υπάλληλο.  



Επίσης σύμφωνα με το αρίθμ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 ισχύουν και για την περίπτωση 
συμμετοχής μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με αντικείμενο διεξαγωγή διαγωνισμού ή την 
ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.  
Επομένως καλείται  το Δημοτικό συμβούλιο να διενεργήσει κλήρωση προκειμένου να αναδειχθούν τα δύο (2) αιρετά 
μέλη με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή παραλαβής έργων έως του ποσού των 5.869,40 € για το έτος 2018. 
Στην συνέχεια γράφτηκαν τα ονόματα των δεκαεπτά (17) δημοτικών συμβούλων σε χαρτάκια, τα οποία αφού 
διπλώθηκαν τοποθετήθηκαν σε ένα κουτί,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τράβηξε τέσσερα χαρτάκια  για 
την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στην επιτροπή παραλαβής  έργων έως του ποσού των 
5.869,40 € για το έτος 2016 ως εξής: 
Τακτικά μέλη: 
1) Με τον πρώτο κλήρο αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Bογιατζής Ιωάννης 
2) Με τον δεύτερο κλήρο αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαλατούμος Νικόλαος  
Αναπληρωματικά μέλη: 
1) Με τον τρίτο κλήρο αναδείχθηκε ως αναπληρωματικός του 1ου τακτικού μέλους, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Στεργίου Εμμανουήλ 
2) Με τον τέταρτο κλήρο αναδείχθηκε ως αναπληρωματικός του 2ου τακτικού μέλους, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
ΛαζανδρέαςΚων/νος. 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 
171/15-05-87, το αρίθμ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τις  διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, τα αποτελέσματα της 
κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση της επιτροπής 
παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40 €,  
 

   Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

Ορίζει   για το έτος 2018 τα αιρετά μέλη της επιτροπής παραλαβής Δημοτικών έργων αξίας μέχρι του ποσού των 
5.869,40 € όπως προέκυψαν από την διαδικασία κλήρωσης και συγκεκριμένα: 
Τακτικά μέλη: 
1) Τον Δημοτικό Σύμβουλο Βογιατζής Ιωάννης 
2) Τον Δημοτικό Σύμβουλο Γαλατούμος Νικόλαος 
Αναπληρωματικά μέλη: 
1) Τον Δημοτικό Σύμβουλο Στεργίου Εμμανουήλ ως αναπληρωματικό του 1ου τακτικού μέλους.  
2) Τον Δημοτικό Σύμβουλο Λαζανδρέα Κων/νο ως αναπληρωματικό του 2ου τακτικού μέλους. 
 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:  

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου       Τα Μέλη            Ο Γραμματέας 

          α/α Αντιπρόεδρος                 (Υπογραφές)      Φωτεινού Φωτεινός 
 Λαζανδρέας Κων/νος    Ακριβές Απόσπασμα 
      Ο Δήμαρχος 
Βίτσας Αθανάσιος 
 
 



 



Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     Τα Μέλη          Ο Γραμματέας 
      Α.Α                                            (Υπογραφές)   
 Ο Αντιπρόεδρος                                                      Φωτεινού Φωτεινός 
 
Λαζανδρέας Κων/νος 
     Ακριβές Απόσπασμα 
       Ο Δήμαρχος 
 
      Βίτσας Αθανάσιος 
 
 
 
 

ΑΔΑ:69ΒΝΩ1Λ-ΡΛ0 
 
 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Αρ. Πρωτ:933/26-2-2018 

     Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.             
 Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατοκαι ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 ΘEMA: 11ο «Κλήρωση αιρετών μελών και αναπληρωματικών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
δημοτικών έργων αξίας άνω του ποσού των 5.869,40 € έτους 2018». 

Αρίθμ. Απόφαση: 29 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΛαζανδρέαςΚων/νος-    - Δημ. Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος 

1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος  

2. Βογιατζής Ιωάννης-    »   » 2. Ταμπάκης Νικόλαος  

3. Γλήνιας Μιχαήλ-         »   » 3.Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

4. Στεργίου Εμμανουήλ- »» 4.Παπάς Παναγιώτης -        »  »  

5. Κορδώνια Ευγενία-  »   » 5.Λάζαρης Αλέξανδρος  

6. Πρόξενος Χρήστος-    »   » 6. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

7. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »  » 
 

 

8. Μισέντου Φράγκου Άννα-»   »   

9. Κουτράκη Μαρία-          »   »   

10.Φωτεινού Φωτεινός-    »   »   

11.Γαλατούμος Νικόλαος-    »   »   
 

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο υπάλληλος Χονδρός Σταύρος  για την 
τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 



Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον 
Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής  
Από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/86 και 86 του Ν. 3463/2006, προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπών 
παραλαβής των έργων, που συνιστώνται από το Γ.Γ. Περιφέρειας και αποτελούνται από  ένα δημοτικό σύμβουλο και 
τεχνικούς υπαλλήλους συγκεκριμένης κατηγορίας ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου, οι οποίοι ορίζονται από 
το δημοτικό συμβούλιο και από τον Δήμαρχο αντίστοιχα για ένα έτος. 
Επίσης σύμφωνα με το αρίθμ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 ισχύουν και για την περίπτωση 
συμμετοχής μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με αντικείμενο διεξαγωγή διαγωνισμού ή την 
ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.  
Επομένως καλείται  το Δημοτικό συμβούλιο να διενεργήσει κλήρωση προκειμένου να αναδειχθεί ένα (1) αιρετό μέλος 
με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής έργων άνω του ποσού των 5.869,40 € για το έτος 2018. 
Στην συνέχεια γράφτηκαν τα ονόματα των δεκαεπτά (17) δημοτικών συμβούλων σε χαρτάκια, τα οποία αφού 
διπλώθηκαν τοποθετήθηκαν σε ένα κουτί,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τράβηξε δύο χαρτάκια  για την 
ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στην επιτροπή παραλαβής  έργων άνω του ποσού των 
5.869,40 € για το έτος 2018 ως εξής: 
Τακτικά μέλη: 
1) Με τον πρώτο κλήρο αναδείχθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Πρόξενος Χρήστος 
Αναπληρωματικά μέλη: 
1) Με τον δεύτερο κλήρο αναδείχθηκε ως αναπληρωματικός ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 
171/15-05-87, το αρίθμ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τις  διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, τα αποτελέσματα της 
κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την συγκρότηση της επιτροπής 
παραλαβής έργων άνω του ποσού των 5.869,40 €,  
 

   Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

Ορίζει  για το έτος 2018  αιρετό μέλος της επιτροπής παραλαβής Δημοτικών έργων αξίας άνω του ποσού των 
5.869,40 € όπως προέκυψε από την διαδικασία κλήρωσης και συγκεκριμένα: 
Τακτικό μέλος: 
1) Τον ΑντιδήμαρχοΠρόξενο Χρήστο 
Αναπληρωματικό μέλος: 

1) Τον Δημοτικό Σύμβουλο Σκαρλατίδη Αθανάσιο. 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:  
Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου       Τα Μέλη            Ο Γραμματέας 

          α/α Αντιπρόεδρος                 (Υπογραφές)      Φωτεινού Φωτεινός 
 Λαζανδρέας Κων/νος    Ακριβές Απόσπασμα 
      Ο Δήμαρχος 
 
     Βίτσας Αθανάσιος 
 
 
 

ΑΔΑ:ΩΛ8ΦΩ1Λ-198 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 869 /23-2-2018 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 
     Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.             
 Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
ΘEMA: 12ο«Έγκρισηυποβολής αιτήματος για διάθεση υλικού προσχώσεων προς την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας- Θράκης» 

Αρίθμ. Απόφαση: 31  



Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Βογιατζής Ιωάννης-   Δημ. Σύμβουλος  1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος  

2. Γαλατούμος Νικόλαος-    »   » 2. Βάβουρα Ευαγγελία-    »       »  

3. Γλήνιας Μιχαήλ-             »   » 3. ΛάζαρηςΑλέξαδρος-     »   »  

4. Κορδώνια Ευαγγελία-     »   » 4. Ταμπάκης Νικόλαος-     »»  

5. Κουτράκη Μαρία-       »   » 5.Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

6. ΛαζανδρέαςΚων/νος-     »   » 6. Παπάς Παναγιώτης -        »  »  

7. Πρόξενος Χρήστος-        »   » 
 

 

8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »  » 
 

 

9. Μισέντου Φράγκου Άννα- »   »   

10. Φωτεινού Φωτεινός-     »   » 
 

 

11. Στεργίου Εμμανουήλ-   »    » (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο υπάλληλος Χονδρός Σταύρος για την 
τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 
 
 Στην συνεδρίαση Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Παπά 
Παναγιώτη. 
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον 
Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής: 
 
Όπως γνωρίζεται ότι είναι ο Δήμος μας χρειάζεται κατάλληλα χωματουργικά υλικά για τα έργα αποκατάστασης 
ζημιών που υπέστη το αγροτικό οδικό δίκτυο του νησιού από την θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017. 
Σας γνωρίζω ότι  σύμφωνα με το αρίθμ. πρωτ.: 362/15-2-2018 έγγραφο  του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης 
Α.Ε. προς το Υπουργείο Οικονομικών – Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας- Θράκης, το οποίο 
που μας κοινοποιήθηκε,  έχουν προκύψει ποσότητες υλικών 2.000 m3  από τις εργασίες καθαρισμού προσχώσεων 
στο αλιευτικό καταφύγιο Θέρμων που εκτελέστηκαν το καλοκαίρι του 2013. 
Προτείνεται  προς το Δημοτικό Συμβούλιο η λήψη απόφασης για την υποβολή αίτηματοςπρος  την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας- Θράκης για διάθεση υλικού προσχώσεων στο αλιευτικό καταφύγιο 
Θέρμων νήσου Σαμοθράκης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν υλικά για τα έργα αποκατάστασης ζημιών που υπέστη 
το αγροτικό οδικό δίκτυο του νησιού από την θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,  
      
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει την υποβολή αιτήματοςδιάθεσης ποσότητας 2.000 m3υλικού προσχώσεων που προέκυψαν από τις εργασίες 
καθαρισμού προσχώσεων στο αλιευτικό καταφύγιο Θέρμων νήσου Σαμοθράκηςπρος  την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας- Θράκης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν υλικά για τα έργα αποκατάστασης 
ζημιών που υπέστη το αγροτικό οδικό δίκτυο του νησιού από την θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 όπως 
αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. 
 
 
 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Αρ. Πρωτ:938/26-2-2018 

     Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.             



 Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατο  και ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  
τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 ΘEMA: 16Ο «Περί έγκρισης αιτήματος ΛΕΣΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΒΡΟΥ για να πραγματοποιηθεί στο 
νησί η πανελλήνια συγκέντρωση μοτοσικλετιστών . 

 
     Αρίθμ. Απόφαση:34 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  
 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Λαζανδρέας Κων/νος-    - Δημ. Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος 

1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος  

2. Βογιατζής Ιωάννης-    »   » 2. Ταμπάκης Νικόλαος  

3. Γλήνιας Μιχαήλ-         »   » 3.Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

4. Στεργίου Εμμανουήλ- »» 4.Παπάς Παναγιώτης -        »  »  

5. Κορδώνια Ευγενία-  »   » 5.Λάζαρης Αλέξανδρος  

6. Πρόξενος Χρήστος-    »   » 6. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

7. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »  » 
 

 

8. Μισέντου Φράγκου Άννα-»   »   

9. Κουτράκη Μαρία-          »   »   

10.Φωτεινού Φωτεινός-    »   »   

11.Γαλατούμος Νικόλαος-    »   »   
 

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 
 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο υπάλληλος του Δήμου Χονδρός Σταύρος για την 
τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 

Στην συνεδρίαση προέδρευσε  ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ  κ. Λαζανδρέας Κων/νος.  
 

      
 

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Αντιπρόεδρος κος Λαζανδρέας Κων/νος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πρόξενο Χρήστο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης: 

Με την αρ. αριθμ. Πρωτ.548/8-2-2018 αίτηση της η Λέσχη ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ    ζητά την 
έγκριση του Δ. Σ Σαμοθράκης προκειμένου να φιλοξενηθεί στο νησί η πανελλήνια συγκέντρωση ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ 
2018 στις 24-28/5/2018 και να παρασχεθεί κάθε δυνατή διευκόλυνση. 

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο Κος Κριτού και ανέπτυξε τα αιτήματα της Λέσχης όπως αυτά αποτυπώνονται και στην 
σχετική αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο δήμαρχος στην συνέχεια πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε την Λέσχη για την προτίμηση λέγοντας πως είμαστε θετικοί 
στην αποδοχή του αιτήματος υπό την προυπόθεση ότι θα υπάρξει εξωτερική βοήθεια για να αντιμετωπιστούν τα 
έξοδα. Αν υπάρξει σχετική οικονομική ενίσχυση θα ήταν προτιμότερο να την διαχειριστεί ο φορέας διοργάνωσης λόγω 
των αργών διαδικασιών από τον Δήμο. Συγχρόνως θα πρέπει ληφθούν και κάποια μέτρα ασφάλειας ώστε οι 
επισκέπτες να κινηθούν με απόλυτη ασφάλεια και στο οδικό δίκτυο και οπουδήποτε άλλού.  
 



 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη την με αρ. Πρωτ. 548/8-2-
2018 αίτηση της Λέσχης ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ     και την εισήγηση του Δημάρχου και 
κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 
 
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται το αίτημα της Λέσχης ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ για να φιλοξενηθεί στο νησί η 
πανελλήνια συγκέντρωση ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ 2018 στις 24-28/5/2018 με τις προϋποθέσεις που αναλυτικά 
παραπάνω περιέγραψε ο Δήμαρχος. 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου       Τα Μέλη            Ο Γραμματέας 
         α/α Αντιπρόεδρος                   (Υπογραφές)              Φωτεινού φωτεινός 
Λαζανδρέας Κων/νος 

     Ακριβές Απόσπασμα 
      Ο Δήμαρχος 
 
     Βίτσας Αθανάσιος 
 
 
 
 
 
 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Αρ. Πρωτ:936/26-2-2018 

     Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.             
 Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατο  και ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

     ΘEMA:14 ο« Περί αιτήματος πολιτών για την κατασκευή νέου Κέντρου Υγείας» 
     Αρίθμ. Απόφαση:32   

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  
 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Λαζανδρέας Κων/νος-    - Δημ. Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος 

1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος  

2. Βογιατζής Ιωάννης-    »   » 2. Ταμπάκης Νικόλαος  

3. Γλήνιας Μιχαήλ-         »   » 3.Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

4. Στεργίου Εμμανουήλ- »» 4.Παπάς Παναγιώτης -        »  »  

5. Κορδώνια Ευγενία-  »   » 5.Λάζαρης Αλέξανδρος  

6. Πρόξενος Χρήστος-    »   » 6. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

7. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »  » 
 

 

8. Μισέντου Φράγκου Άννα-»   »   

9. Κουτράκη Μαρία-          »   »   

10.Φωτεινού Φωτεινός-    »   »   

11.Γαλατούμος Νικόλαος-    »   »   



 
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο υπάλληλος του Δήμου Χονδρός Σταύρος  
για την τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον 
Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής   το θέμα : 
Με το 588/9-2-2018 αίτημά τους  πολίτες της Σαμοθράκης ζητούν συνεδρίαση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με 
θέμα τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το Κέντρο Υγείας του νησιού  και την διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής 
νέου .Επισυνάπτουν δε κατάλογο με υπογραφές κατοίκων του νησιού οι οποίοι ζητούν από τον Δήμαρχο να μην 
χαθεί η ευκαιρία που παρουσιάστηκε με την καταστροφή του υφιστάμενου Κέντρου Υγείας  από την θεομηνία του 
Σεπτεμβρίου και την θετική στάση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Κου Παύλου  Πολάκη, (όπως αναφέρει 
επισυναπτόμενη επιστολή κατοίκου του νησιού που είχε επαφή μαζί του) όσον αφορά την χρηματοδότηση του 
έργου, προκειμένου να κατασκευαστεί νέο κτίριο στον οδικό άξονα ΧΩΡΑ – ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΛΩΝΙΑ . 
Ο κύριος Ματσάς Χρήστος κάτοικος Σαμοθράκης εκπρόσωπος των πολιτών που προσυπέργαψαν το αίτημα για 
κατασκευή νέου Κέντρου Υγείας στο νησί πήρε τον λόγο και ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έγινε επαφή με 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Κο Παύλο Πολάκη  ο οποίος ζήτησε επιτροπή με την οποία θα μιλήσει για την 
προοπτική κατασκευής ενός νέου Κέντρου Υγείας μετά την καταστροφή που υπέστη το υφιστάμενο από την θεομηνία 
του Σεπτεμβρίου που έπληξε το νησί. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι κατόπιν επικοινωνίας του ίδιου με τον Υπουργό 
αντιλήφθηκε ότι ο Υπουργός θεωρούσε λανθασμένα ότι υπήρχε έτοιμη μελέτη καθώς και διαθέσιμο οικόπεδο και 
υπολείπονταν μόνο οι οικονομικοί πόροι. Σ΄ αυτό το σημείο έκανε μια αναδρομή  στις ενέργειες του Δημάρχου για 
την κατασκευή  ενός νέου Κέντρου Υγείας στην Σαμοθράκη για το χρονικό διάστημα που τον αφορά αναφέροντας τα 
εξής: ‘’Έγιναν επαφές για νέο κέντρο Υγείας από την ανάληψη της θητείας μας ως δημοτική αρχή προφορικά και 
εγγράφως. Το 2015 αποκλειόταν και οι δύο λύσεις λόγω της έκτακτης ανάγκης της χώρας. Μέτρο στο ΕΣΠΑ Της 
Περιφέρειας Μας Άνοιξε τον Μάρτιο του 2016 και παρόλα αυτά ερευνήθηκε η προοπτική κατασκευής νέου που 
αποκλείσθηκε με έγγραφο της 4ης ΥΠΕ τον Ιούλιο του 2016. 
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κος Σκαρλατίδης Αθανάσιος ο οποίος αναφέρθηκε στην 
πρωτοβουλία των πολιτών με συλλογή υπογραφών που έγινε εν αγνοία του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε η Δημοτική Σύμβουλος Κουτράκη Μαρία η οποία αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενός 
νέου Κέντρου Υγείας . 
Ο κύριος Πρόξενος Αντιδήμαρχος πήρε τον λόγο και είπε ότι ο Δήμαρχος έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 
γραπτές και προφορικές για ένα γίνει στο νησί ένα  νέο Κέντρο Υγείας . 
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Κος Φωτεινού Φωτεινός  ο οποίος είπε ότι  καταδικάζει την ενέργεια των πολιτών για 
συλλογή υπογραφών από τους πολίτες με τον τρόπο που έγινε. Ακόμη και τώρα να ξεκινήσει θα χρειαστούν τρία με 
τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί, και για το λόγο αυτό καλό θα ήταν να κινούμαστε και προς την κατεύθυνση της 
αποκατάστασης και συντήρησης του υφιστάμενου Κέντρου Υγείας παράλληλα με τις ενέργειες για την κατασκευή 
ενός καινούργιου . 
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Κος Γαλατούμος ο οποίος είπε πως το ζήτημα υγείας είναι σοβαρό 
πρόβλημα και θα πρέπει η 4η ΥΠΕ να αναλάβει τις ευθύνες της, αφού χρειάζονται πολλά χρήματα ακόμα και για την 
συντήρηση του υπάρχοντος κτηρίου στην Χώρα προκειμένου να καταστεί ξανά λειτουργικό. 
Στο σημείο αυτό παρενέβει  ο Πρόεδρος δίνοντας τον λόγο στον πρώην Δήμαρχο Κο Χανό Γεώργιο ο οποίος ζήτησε 
να συσταθεί Επιτροπή μαζί με τον Δήμαρχο και να βρεθεί χώρος για νέο Κέντρο Υγείας ενώ παράλληλα να 
επισκευαστεί το υπάρχον. Με την Πρόταση του Κου Χανού συντάσσεται και ο Δήμαρχος λέγοντας ότι πρέπει να 
αποκατασταθεί η λειτουργία του υφιστάμενου και ταυτόχρονα να προσπαθούμε για ένα καινούργιο Κέντρο Υγείας το 
οποίο θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στον οικισμό της Καμαριώτισσας. 
Ο Κος Στεργίου Δημοτικός Σύμβουλος πήρε το λόγο και είπε ότι η συλλογή υπογραφών είναι μια προσφιλείς συνήθεια 
και το ότι δεν ήρθαν οι υπογραφές στο Δημοτικό Συμβούλιο δείχνει απαξίωση στο πρόσωπο του Δημάρχου. 
Ο δημοτικός Σύμβουλος Κος Βογιατζής Ιωάννης πήρε τον λόγο και είπε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το υπάρχων κτήριο 
και ταυτόχρονα να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για το καινούργιο, να συσταθεί η εν λόγω Επιτροπή και σχολίασε 
ότι η κατάσταση στο Ιατρείο της Καμαριώτισσας είναι απαράδεκτη. 
Στο σημείο αυτό ο Δήμαρχος ζήτησε να ορισθεί  η Επιτροπή της οποίας η σύνθεση  είναι η εξής: 
1.Γαλατούμος Νικόλαος Δημ. Σύμβ. Αντιδήμαρχος 
2. Κουτράκη Μαρία Δημ. Σύμβ. 
3.Βογιατζής Ιωάννης  Δημ. Σύμβ. 
4. Φράγκου – Μισέντου Άννα Δημ. Συμβ. 
5.Χανος Γεώργιος Πρώην Δήμαρχος Σαμοθράκης 
6.Πετρούδας Ιωάννης Πρώην Δήμαρχος 
7.Ματσάς Χρήστος Πολίτης μόνιμος κάτοικος Σαμοθράκης 



Στο σημείο αυτό Δήμαρχος σχολίασε ότι μια πενταμελής επιτροπή είναι πιο ευέλικτο σχήμα αλλά αφού  προτείνεται 
επταμελής δεν έχει αντίρρηση. Ωστόσο  θα πρέπει να υπάρχει κοινή στόχευση, για γρήγορη ένταξη της αναβάθμισης 
του υπάρχοντος Κέντρου Υγείας στο ανοικτό μέτρο του ΕΣΠΑ λόγω προχωρημένης ωριμότητας και αναγκών, ενώ 
παράλληλα θα αναζητούμε χώρο για την κατασκευή καινούργιου σε πιο καλή θέση γεωγραφικά. Άρα η πρώτη 
ενέργεια είναι να βρεθεί κατάλληλο οικόπεδο από την Επιτροπή η οποία θα το εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
προτείνοντάς μας καταλληλότερο χώρο στην Καμαριώτισσα και όχι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο (ρώτησε αν 
συμφωνούν).Επίσης επεσήμανε την σημερινή απαράδεκτη εικόνα του Ιατρείου Καμαριώτισσας και ότι αυτό πρέπει να 
γνωστοποιηθεί στην 4η ΥΠΕ.  
 
  
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά 
 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,      

Αποφασίζει Ομόφωνα 
Α)Συγκροτεί επταμελή Επιτροπή που θα επιφορτισθεί με το έργο εξεύρεσης οικοπέδου για την κατασκευή νέου 
Κέντρου Υγείας, κατά προτίμηση στην Καμαριώτισα (χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό)και η οποία απαρτίζεται από τους 
παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους και πολίτες ως εξής:  
1.Γαλατούμος Νικόλαος Δημ. Σύμβ. Αντιδήμαρχος 
2. Κουτράκη Μαρία Δημ. Σύμβ. 
3.Βογιατζής Ιωάννης  Δημ. Σύμβ. 
4. Φράγκου – Μισέντου Άννα Δημ. Συμβ. 
5.Χανος Γεώργιος Πρώην Δήμαρχος Σαμοθράκης 
6.Πετρούδας Ιωάννης Πρώην Δήμαρχος 
7.Ματσάς Χρήστος Πολίτης μόνιμος κάτοικος Σαμοθράκης 
 
Β)Να επισπευσθούν οι προσπάθειες για βελτίωση του υφιστάμενου κτηρίου του Κέντρου Υγείας που βρίσκεται στον 
οικισμό της Χώρας εντάσσοντας την αναβάθμισή του   στο ανοικτό μέτρο του ΕΣΠΑ λόγω προχωρημένης ωριμότητας 
και ανάγκης . 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

    Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου       Τα Μέλη            Ο Γραμματέας 

          α/α Αντιπρόεδρος                   (Υπογραφές)                   Φωτεινού Φωτεινός 

 Λαζανδρέας Κων/νος  Ακριβές Απόσπασμα 
      Ο Δήμαρχος 
 
     Βίτσας Αθανάσιος 
 
 
 
 
 
 
 
 
AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αρ. Πρωτ. 937/26-2-2018 
Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.             
 Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατοκαι ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 ΘEMA: 15ο «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής 
ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εκτός θαλάσσιας περιοχής ευθύνης 
του Ο.Λ.Α. Α.Ε.»  

Αρίθμ. Απόφαση: 33 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  



 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΛαζανδρέαςΚων/νος-    - Δημ. Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος 

1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος  

2. Βογιατζής Ιωάννης-    »   » 2. Ταμπάκης Νικόλαος  

3. Γλήνιας Μιχαήλ-         »   » 3.Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

4. Στεργίου Εμμανουήλ- »» 4.Παπάς Παναγιώτης -        »  »  

5. Κορδώνια Ευγενία-  »   » 5.Λάζαρης Αλέξανδρος  

6. Πρόξενος Χρήστος-    »   » 6. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

7. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »  » 
 

 

8. Μισέντου Φράγκου Άννα-»   »   

9. Κουτράκη Μαρία-          »   »   

10.Φωτεινού Φωτεινός-    »   »   

11.Γαλατούμος Νικόλαος-    »   »   
 

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο υπάλληλος του Δήμου Χονδρός Σταύρος για 
την τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγήθηκε την 
συζήτηση των θεμάτων ως εξής: 
Με το αρίθμ. πρωτ.:  143/22-1-2018  έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης ζητείται ο ορισμός 
εκπροσώπων του Δήμου με τους νόμιμους αναπληρωτές προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιτροπή για θέματα 
ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται στα χωρικά ύδατα περιοχής 
αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου εκτός θαλάσσιας ζώνης 
ευθύνης του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. 
Σας γνωρίζω ότι ο Δήμος μας πρέπει να ορίσει ένα εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη το αρίθμ. πρωτ.:  143/22-1-
2018  έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 
 
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Σαμοθράκης προκειμένου να συμμετάσχει στην επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, 
απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται στα χωρικά ύδατα περιοχής αρμοδιότητας 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, εκτός θαλάσσιας ζώνης ευθύνης του 
Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. , τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπά Παναγιώτη  με αναπληρωτή τον Δημοτικό 
Σύμβουλο Πρόξενο Χρήστο. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου       Τα Μέλη            Ο Γραμματέας 

       α/α Αντιπρόεδρος Λαζανδρέας Κων/νος                      Φωτεινού Φωτεινός 
 

     Ακριβές Απόσπασμα 
      Ο Δήμαρχος 
 
     Βίτσας Αθανάσιος 
 
 
 
 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Αρ. Πρωτ:938/26-2-2018 



     Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.             
 Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατο  και ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 ΘEMA: 16Ο «Περί έγκρισης αιτήματος ΛΕΣΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΒΡΟΥ για να πραγματοποιηθεί στο 
νησί η πανελλήνια συγκέντρωση μοτοσικλετιστών . 

 
     Αρίθμ. Απόφαση:34 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  
 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Λαζανδρέας Κων/νος-    - Δημ. Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος 

1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος  

2. Βογιατζής Ιωάννης-    »   » 2. Ταμπάκης Νικόλαος  

3. Γλήνιας Μιχαήλ-         »   » 3.Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

4. Στεργίου Εμμανουήλ- »» 4.Παπάς Παναγιώτης -        »  »  

5. Κορδώνια Ευγενία-  »   » 5.Λάζαρης Αλέξανδρος  

6. Πρόξενος Χρήστος-    »   » 6. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

7. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »  » 
 

 

8. Μισέντου Φράγκου Άννα-»   »   

9. Κουτράκη Μαρία-          »   »   

10.Φωτεινού Φωτεινός-    »   »   

11.Γαλατούμος Νικόλαος-    »   »   
 

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 
 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο υπάλληλος του Δήμου Χονδρός Σταύρος για την 
τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 

Στην συνεδρίαση προέδρευσε  ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ  κ. Λαζανδρέας Κων/νος.  
 

      
 

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Αντιπρόεδρος κος Λαζανδρέας Κων/νος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πρόξενο Χρήστο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης: 

Με την αρ. αριθμ. Πρωτ.548/8-2-2018 αίτηση της η Λέσχη ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ    ζητά την 
έγκριση του Δ. Σ Σαμοθράκης προκειμένου να φιλοξενηθεί στο νησί η πανελλήνια συγκέντρωση ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ 
2018 στις 24-28/5/2018 και να παρασχεθεί κάθε δυνατή διευκόλυνση. 

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο Κος Κριτού και ανέπτυξε τα αιτήματα της Λέσχης όπως αυτά αποτυπώνονται και στην 
σχετική αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο δήμαρχος στην συνέχεια πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε την Λέσχη για την προτίμηση λέγοντας πως είμαστε θετικοί 
στην αποδοχή του αιτήματος υπό την προυπόθεση ότι θα υπάρξει εξωτερική βοήθεια για να αντιμετωπιστούν τα 
έξοδα. Αν υπάρξει σχετική οικονομική ενίσχυση θα ήταν προτιμότερο να την διαχειριστεί ο φορέας διοργάνωσης λόγω 
των αργών διαδικασιών από τον Δήμο. Συγχρόνως θα πρέπει ληφθούν και κάποια μέτρα ασφάλειας ώστε οι 
επισκέπτες να κινηθούν με απόλυτη ασφάλεια και στο οδικό δίκτυο και οπουδήποτε άλλού.  
 



 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη την με αρ. Πρωτ. 548/8-2-
2018 αίτηση της Λέσχης ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ     και την εισήγηση του Δημάρχου και 
κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 
 
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται το αίτημα της Λέσχης ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ για να φιλοξενηθεί στο νησί η 
πανελλήνια συγκέντρωση ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ 2018 στις 24-28/5/2018 με τις προϋποθέσεις που αναλυτικά 
παραπάνω περιέγραψε ο Δήμαρχος. 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου       Τα Μέλη            Ο Γραμματέας 
         α/α Αντιπρόεδρος                   (Υπογραφές)              Φωτεινού φωτεινός 
Λαζανδρέας Κων/νος 

     Ακριβές Απόσπασμα 
      Ο Δήμαρχος 
 
     Βίτσας Αθανάσιος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ:Ω9Β3Ω1Λ-ΒΟ1 
Αρ. Πρωτ:941/26-2-2018 

  
AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.             
 Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατοκαι ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίασηύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

     ΘEMA:19ο«Περί έγκρισης κοινοχρήστου χώρου στους Κάτω Καρυώτες Σαμοθράκης» 
Αρίθμ. Απόφαση:37  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΛαζανδρέαςΚων/νος-   Δημ. Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος 

1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος  

2. Βογιατζής Ιωάννης-    »   » 2. Ταμπάκης Νικόλαος  

3. Γλήνιας Μιχαήλ-         »   » 3.Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

4. Στεργίου Εμμανουήλ- »» 4.Παπάς Παναγιώτης -        »  »  

5. Κορδώνια Ευγενία-  »   » 5.Λάζαρης Αλέξανδρος  

6. Πρόξενος Χρήστος-    »   » 6. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

7. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »  » 
 

 

8. Μισέντου Φράγκου Άννα-»   »   



9. Κουτράκη Μαρία-          »   »   

10.Φωτεινού Φωτεινός-    »   »   

11.Γαλατούμος Νικόλαος-    »   »   
 

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος Χονδρός Σταύρος για την 
τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον 
Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής: 
Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. 
Αλεξανδρούπολης, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 4660/29-01-2018 υποβολής φακέλου έγκρισης κοινόχρηστου χώρου 
στους Κ. Καρυώτες Σαμοθράκης, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της υπ΄αρ. 39608/09.09.2011 αποφ. ΥΠΕΚΑ και 
το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011, που συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4164/2013, για την κύρωση των 
κοινόχρηστων χώρων σε μεμονωμένο τμήμα του οικισμού Κ. Καρυώτες, όπως περιγράφεται στο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα του Λαζανδρέα Νικολάου πολ. Μηχ. Τ.Ε. 
 Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε θετικά για την κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων σε μεμονωμένο τμήμα 
του οικισμού Κ. Καρυώτες, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου 
που διαβιβάστηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και  λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που αναφέρονται στην 
εισηγητική της παρούσας απόφασης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων σε μεμονωμένο τμήμα του οικισμού Κ. Καρυωτών σύμφωνα με 
το συνημμένο  τοπογραφικό διάγραμμα. 



 



 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου       Τα Μέλη            Ο Γραμματέας 

α/α ΑντιπρόεδροςΛαζανδρέαςΚων/νοςΦωτεινού Φωτεινός 

 

 
     Ακριβές Απόσπασμα 
      Ο Δήμαρχος 
 
     Βίτσας Αθανάσιος 
 
 
 
 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Αρ. Πρωτ:942/26-2-2018 

     Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.             
 Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατο  και ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

     ΘEMA: 20ο« Περί καθορισμού αμοιβής   δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα 
συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης. 

 
 
     Αρίθμ. Απόφαση:38   

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  
 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Λαζανδρέας Κων/νος-    - Δημ. Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος 

1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος  

2. Βογιατζής Ιωάννης-    »   » 2. Ταμπάκης Νικόλαος  

3. Γλήνιας Μιχαήλ-         »   » 3.Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

4. Στεργίου Εμμανουήλ- »» 4.Παπάς Παναγιώτης -        »  »  

5. Κορδώνια Ευγενία-  »   » 5.Λάζαρης Αλέξανδρος  

6. Πρόξενος Χρήστος-    »   » 6. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

7. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »  » 
 

 

8. Μισέντου Φράγκου Άννα-»   »   

9. Κουτράκη Μαρία-          »   »   

10.Φωτεινού Φωτεινός-    »   »   

11.Γαλατούμος Νικόλαος-    »   »   
 

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο υπάλληλος του Δήμου Χονδρός Σταύρος  
για την τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 
 



Με την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή 
της μπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά υπόθεση, ζητημάτων τα 
οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις 
περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006. 
Με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: 
«Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα 
και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού 
ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων.  
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους. 
Με την  αρίθμ. 9/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε κατ’ εξαίρεση η   υπόθεση της 

συγκέντρωσης των στοιχείων και της συγκρότησης του φακέλου που αφορά την Εγκατάσταση Α/Γ στις 

θέσεις ΑΜΟΝΙ και ΛΟΥΛΟΥΔΙ η µεν πρώτη από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε. η δε 

δεύτερη από την εταιρεία VOLTERA A.E. στην δηµοτική ενότητα του Δήµου µας, στην   εταιρεία του 

Κου Ξανθούλη Γεωργίου του Ναπολέοντα και των συνεργατών του Ειρήνη Νοµικού του Πέτρου την  

Ελένη Γεωργία Γέρου και Ευγενία Χουλιαρά του Αλεξάνδου. 

     Η αμοιβή των δικηγόρων για υποθέσεις που αφορούν Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί 
δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή όπως προαναφέραμε η  ως άνω υπόθεση  έχει ιδιαίτερη σημασία για τα 
συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να καθορίσει 
το ύψος της αμοιβής της κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 
3463/2006. 
Η εν λόγω   εταιρεία   η οποία είναι δικηγορική εταιρεία των Αθηνών, και η οποία διαθέτει στέλεχος τον 
Κο Ξανθούλη Γεώργιο του Ναπολέοντα µε εµπειρία σε θέµατα Διοικητικού, Εµπορικού, Ανταγωνισµού, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ευρωπαϊκού Δικαίου, µεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του 
Πανεπιστηµίου της Γρενόβλης Διδάκτωρ του ίδιου Πανεπιστηµίου µε έντονη νοµική δραστηριότητα στο 
επίπεδο της ΕΕ χειριζόµενος υποθέσεις δικαίου ανταγωνισµού και περιβάλλοντος εποµένως γνωρίζει την 
νοµοθεσία και η οποία  κοινοποίησε την από 25-1-2018 προσφορά της με βάση την οποία η αμοιβή της ανέρχεται 
στο ποσό των 1.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για την υπόθεση νομικής υποστήριξης που σχετίζεται με  την 
συγκέντρωση των στοιχείων και της συγκρότησης του φακέλου που αφορά την Εγκατάσταση Α/Γ στις 
θέσεις ΑΜΟΝΙ και ΛΟΥΛΟΥΔΙ η µεν πρώτη από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε. η δε 
δεύτερη από την εταιρεία VOLTERA A.E. στην δηµοτική ενότητα του Δήµου µας . 
 
Σας γνωρίζω ότι η αντιμετώπιση της δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 00/6111.02 Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου μας. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών για τον 
καθορισμό της αμοιβής της  εταιρείας Δικηγόρων   του Κου Ξανθούλη Γεωργίου του Ναπολέοντα και 
των συνεργατών του Ειρήνη Νοµικού του Πέτρου την  Ελένη Γεωργία Γέρου και Ευγενία Χουλιαρά του 
Αλεξάνδρου για την ανωτέρω υπόθεση.  
 

 
 

 
 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  και έλαβε υπόψη: 
• την περ. ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
• την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006,  
• τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009  
• τις υπ΄ αρίθμ. 9/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη δικηγόρου  

• την από 25-1-2018 οικονομική προσφορά της    εταιρείας Δικηγόρων  του Κου Ξανθούλη Γεωργίου 
του Ναπολέοντα και των συνεργατών του Ειρήνη Νοµικού του Πέτρου την  Ελένη Γεωργία 
Γέρου και Ευγενία Χουλιαρά του Αλεξάνδρου 

• το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση  έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου  
• το γεγονός ότι σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
• το γεγονός ότι από τους παρόντες  έντεκα  (11) δημοτικούς συμβούλους και οι έντεκα (11) δημοτικοί 

σύμβουλοι ψήφισαν  υπέρ της απόφασης 



 
      Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
1.Καθορίζει την αμοιβή της εταιρείας Δικηγόρων Κου Ξανθούλη Γεωργίου του Ναπολέοντα και των 
συνεργατών του Ειρήνη Νοµικού του Πέτρου την  Ελένη Γεωργία Γέρου και Ευγενία Χουλιαρά του 
Αλεξάνδρου με ΑΦΜ: 022062105 Δ.Ο.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΩΝ στο ποσό των 1.500,00 € πλέον  24% Φ.Π.Α. στην οποία 
ανατέθηκε κατ’ εξαίρεση , η συγκέντρωση των στοιχείων και της συγκρότησης του φακέλου που αφορά 
την Εγκατάσταση Α/Γ στις θέσεις ΑΜΟΝΙ και ΛΟΥΛΟΥΔΙ η µεν πρώτη από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε. η δε δεύτερη από την εταιρεία VOLTERA A.E. στην δηµοτική ενότητα του Δήµου µας 
,λόγω του γεγονότος  ότι οι ανωτέρω υποθέσεις αποτελούν ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο μας και 
απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρου  ο οποίος να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση στα συγκεκριμένα ζητήματα 
προκειμένου να αποφευχθεί  ζημία για τον Δήμο Σαμοθράκης  σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

2.Η αντιμετώπιση της ως άνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 00/6111.02 Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου μας. 

 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου       Τα Μέλη            Ο Γραμματέας 

      α/α Αντιπρόεδρος Λαζανδρέας Κων/νος                        Φωτεινού Φωτεινός 
 

     Ακριβές Απόσπασμα 
      Ο Δήμαρχος 
 
     Βίτσας Αθανάσιος 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΡΑΒΩ1Λ-Κ0Α 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 870 /23-2-2018 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 
     Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.             
 Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 



ΘEMA: 23ο«Περί προσαρμογής τουKανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού 
Σαμοθράκης σύμφωνα με τηναρίθμ. 41087/29-11-2017 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ¨Πρότυπο Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών¨ (ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τεύχος Β΄)» 

Αρίθμ. Απόφαση: 41  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Βογιατζής Ιωάννης-   Δημ. Σύμβουλος  1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος  

2. Γαλατούμος Νικόλαος-    »   » 2. Βάβουρα Ευαγγελία-    »       »  

3. Γλήνιας Μιχαήλ-             »   » 3. ΛάζαρηςΑλέξαδρος-     »   »  

4. Κορδώνια Ευαγγελία-     »   » 4. Ταμπάκης Νικόλαος-     »»  

5. Κουτράκη Μαρία-       »   » 5.Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

6. ΛαζανδρέαςΚων/νος-     »   » 6. Παπάς Παναγιώτης -        »  »  

7. Πρόξενος Χρήστος-        »   » 
 

 

8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »  » 
 

 

9. Μισέντου Φράγκου Άννα- »   »   

10. Φωτεινού Φωτεινός-     »   » 
 

 

11. Στεργίου Εμμανουήλ-   »    » (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο υπάλληλος Χονδρός Σταύρος για την 
τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 
 
 Στην συνεδρίαση Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Παπά 
Παναγιώτη. 
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον 
Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής: 
 
Όπως γνωρίζεται η λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης έχει  μεταφερθεί ως αρμοδιότητα στον 
Δήμο Σαμοθράκης μετά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του 
Δήμου μας με την αρίθμ.  23261/3-12-2015 (ΦΕΚ 2272/18-12-2015/Τεύχος Β) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης και στην συνέχεια με την αρίθμ. 188/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του. 
Ωστόσο στο ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τεύχος Β΄ δημοσιεύτηκε η αρίθμ. 41087/29-11-2017 απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ¨Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας 
Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών¨. 
 
Προτείνουμε την προσαρμογή  του  Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης σύμφωνα 
με την αρίθμ. 41087/29-11-2017 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ¨Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμώνκαι σας καλώ να 
αποφασίσετε σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη την αρίθμ. 188/2016 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί καταρτίσεως Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης¨ 
και  την ανάγκη προσαρμογής του κατόπιν της αρίθμ. αρίθμ. 41087/29-11-2017 απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ¨Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας 
Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 
 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει  την προσαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σαμοθράκης όπως παρακάτω:  



 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Άρθρο 1 
Έκταση Εφαρμογής Κανονισμού 

Ο παρών Πρότυπος Κανονισμός αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού που λειτουργεί ως 
υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης. 
 
 

Άρθρο 2 
Σκοπός  

Ο Παιδικός, Σταθμός  αποτελεί  κυρίως δομή αγωγής και διαπαιδαγώγησης για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο: 
• Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. 
• Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχτούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. 
• Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους 
πληροφόρηση και καθοδήγηση. 
• Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό 
περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
• Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας. 
• Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς.  
 

Άρθρο 3 
Δικαίωμα Εγγραφής και Εγγραφή Παιδιών 

1. α. Δικαίωμα εγγραφής στον δημοτικό Παιδικό Σταθμό, έχουν όλα τα 
παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, 
εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, 
ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης 
ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης 
σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο,  το Δημοτικό 
Συμβούλιο, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν 
υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα 
συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις 
οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις 
απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. 
Ειδικότερα, στον Παιδικό Σταθμό γίνονται δεκτά παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση.  
β. Δικαίωμα εγγραφής στον δημοτικό Παιδικό Σταθμό ,έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού. 
 
2. Τα εγγραφόμενα στον Παιδικό Σταθμό  παιδιά λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα του Δήμου προέρχονται 
αποκλειστικά από την περιοχή του Δήμου Σαμοθράκης.  
3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά 
αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως 
παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά 
γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες 
με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.). 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη 
μοριοποίησή τους. 
Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε σχέση εργασίας της/του 
αιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου. 
4. Για την εγγραφή των παιδιών στον  Παιδικό Σταθμό, προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού. 
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, 
ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. 
γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την 
υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας 
πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης 



μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). 
δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 
ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του 
βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. 
Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών. 
στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο 
εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων. 
ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο. 
5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση 
που αναρτάται στον οικείο ΟΤΑ και όπου αλλού ο νόμος ορίζει. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου 
μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν 
εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Εντός του μηνός Ιουνίου συνέρχεται το Δημοτικό 
Συμβούλιο, συγκροτεί ειδική Επιτροπή Επιλογής, στην οποία μετέχει και παιδαγωγικό προσωπικό. 
Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων, τον οποίο υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση, 
σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών. 
Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στο οικείο 
δημοτικό κατάστημα. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. 
6. Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παρ.4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην 
οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο β. δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που 
βεβαιώνει τη μη μεταβολή. 
7. Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται. 
8. Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δημοτικότητα έναντι της ιδιότητας του κατοίκου. 
Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους 
υγιεινή. 
9. Το Δημοτικό Συμβούλιο,  μπορεί να αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων και 
ευπαθών ομάδων, για την εγγραφή τους με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν. 
Εξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών 

 
Άρθρο 4 

Διακοπή Φιλοξενίας 
1. Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τον δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ενεργείται πάντοτε με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου: 
α) Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών. 
β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσηςειδικού 
γιατρού. 
γ) Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν 
συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού. 
δ) Όταν κατ' εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον 
Σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. 
2. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από το πρώτο επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι 
στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτό που έχει διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των 
εκπρόθεσμων αιτήσεων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός μηνός από τη λήψη της απόφασης της παραγράφου 
1. 
 

Άρθρο 5 
Οικονομική Συμμετοχή 

Το  Δημοτικό Συμβούλιο,  μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις 
οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα και σε κάθε περίπτωση 
ανεξάρτητα από την ιδιότητα των γονέων ως κατοίκων, δημοτών ή ετεροδημοτών. Στην περίπτωση επιβολής 
οικονομικής συμμετοχής, αυτή πρέπει να είναι εύλογη και συμβολική, και να γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την 
έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η πιθανή μείωση αυτών. Οι αιτήσεις 
απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται από ειδική Επιτροπή Επαναξιολόγησης και η απόφαση 
πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως. 
 

Άρθρο 6 
Μεταφορά Παιδιών 



1. Σε περίπτωση που μεταφέρονται  νήπια στο Σταθμό με μεταφορικό μέσο που αυτός διαθέτει  πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς των νηπίων. 
2. Με απόφαση της Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου του σταθμού ανατίθεται η εκ περιτροπής συνοδεία των νηπίων 
και των βρεφών, κατά τη μεταφορά τους, σε μέλη 
του παιδαγωγικού προσωπικού ή σε βοηθούς παιδαγωγούς, μέσα στο ωράριο εργασίας τους. 
3. Το κόστος μεταφοράς των παιδιών καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και είναι ανεξάρτητο από 
την οικονομική εισφορά του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ανάλογο της 
οικονομικής δυνατότητας τωνγονέων. 
 

Άρθρο 7 
Λειτουργία Σταθμών 

1. Η λειτουργία του  Παιδικού Σταθμού αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, 
επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
2. Επειδή ο Δήμος Σαμοθράκης είναι τουριστική περιοχή και εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα τουλάχιστον το 30% των 
γονέων, ο Σταθμός μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται μέχρι το μήνα Απρίλιο έκαστου 
έτους να λειτουργεί το μήνα Αύγουστο και να διακόπτει την λειτουργία του για ένα μήνα κατά τη διάρκεια των μηνών 
Μαΐου-Σεπτεμβρίου  
3. Ο Σταθμός δεν λειτουργεί από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη 
μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. 
4. Ο Σταθμός δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, την ημέρα της εορτής του 
Πολιούχου της έδρας του Σταθμού και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. 
5. Η λειτουργία του Σταθμού αρχίζει από την 7:00 ώρα  λήγει την 16:00 ώρα. 
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται έως και δύο (2) ώρες επιπλέον το ωράριο 
λειτουργίας του Σταθμού. Για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 8 
Συγκρότηση Σταθμών σε Τμήματα 

1. Ο Παιδικός Σταθμός  συγκροτείται: 
α) Από τμήματα νηπίων 2,5 ετών -3,5 ετών 
β) Από τμήματα νηπίων 3,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 
5. Κάθε τμήμα Παιδικού Σταθμού, στο οποίο απασχολούνται μία/ένας (1) παιδαγωγός και μία/ένας (1) βοηθός, 
εξυπηρετεί έως 25 παιδιά. 
6. Στο Σταθμό δύνανται να εγγράφονται βρέφη και νήπια καθ΄ υπέρβαση της δυναμικότητάς του, μέχρι ποσοστού 
10% αυτής, εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις ως άνω διατάξεις προσωπικό. 
 

Άρθρο 9 
Ιατρική παρακολούθηση 

1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σταθμό, αποτελεί 
υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθμός και ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται το Σταθμό 
ανά 15 ημέρες. 
2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενημερώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί 
εντός του Σταθμού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα της φιλοξενίας του στον Σταθμό. 
3. Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα υγιεινής των παιδιών, κατ’ 
ελάχιστο τρεις φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιμο λόγω 
κάποιου έκτακτου περιστατικού. 
4. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού του Σταθμού, το 
οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη 
που μπορεί να έχει επίπτωση στην 
υγεία των παιδιών. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του προσωπικού του σταθμού καθορίζεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 3 της αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 
5. Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τον/την 
Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση για τη νόσο από την οποία έπασχε το παιδί, αλλά και για την αποθεραπεία του. 
 

Άρθρο 10 
Ημερήσια Απασχόληση Παιδιών 

1. Στον Παιδικό Σταθμό εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική 
ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. 



Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με αγάπη, στοργή, φροντίδα, εμπιστοσύνη, αποδοχή 
και κατανόηση, με διάλογο και επεξήγηση. 
Απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθμών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας. 
Βάση του ημερησίου προγράμματος απασχόλησηςείναι η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών 
μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας. 
2. Η προσέλευση γίνεται μέχρι τις 9 π.μ. Μετά τις 9 π.μ. δεν γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια, εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις, για τις οποίες οι γονείς οφείλουν να ειδοποιούν τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού. 
3. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού, όπως 
προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού. 
α) Ώρα προσέλευσης: 7:00 π.μ. - 9:00 π.μ. 
β) Ώρα πρωινού: 9:00 π.μ. - 9:30 π.μ. 
γ) Ώρα μεσημεριανού: 12:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. 
δ) Ώρα αναχώρησης: 13.00 μ.μ. – 16.00 μ.μ. 
4. Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Σταθμού σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Βασίζεται στην παιδοκεντρική προσέγγιση και ο 
παιδαγωγός οφείλει να σέβεται τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και των οικογενειών 
τους. Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται 
βάσει της ηλικίας των παιδιών, καθώς και των ατομικών και βιολογικών αναγκών τους. 
5. Δεν επιτρέπονται, κατά τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού, δραστηριότητες που 
προϋποθέτουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των γονέων. 
6. Η ετήσια λειτουργία του Παιδικού Σταθμού ξεκινά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους με την προσαρμογή των 
παιδιών. Ως προσαρμογή νοείται η εναρκτήρια εκείνη παιδαγωγική 
δραστηριότητα που απαιτείται για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του Σταθμού και χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη ευελιξία. Βασικός στόχος της είναι ηαβίαστη προσαρμογή του κάθε νηπίου και η σταδιακή 
ανεξαρτητοποίησή του, μέσω της συνεργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού και της οικογένειας του νηπίου. 
 

Άρθρο 11 
Διατροφή Παιδιών 

1. Στα νήπια του  Σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε 
ημέρα). Σε περίπτωση  παρατεταμένης (απογευματινή) λειτουργία λαμβάνεται μέριμνα για την επιπρόσθετη διατροφή 
των παιδιών. 
2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή 
των παιδιών, μπορεί να ποικίλει από εποχή σε εποχή και συντάσσεται από Επιτροπή, στην οποία μετέχουν 
υποχρεωτικά παιδίατρος και ο/η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη του Σταθμού. Γνώμη διατυπώνει συμπληρωματικά και 
διατροφολόγος, εφόσον υπηρετεί στο Σταθμό. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και για το διαιτολόγιο 
λαμβάνονται τα προτεινόμενα στην αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως 
αυτή κάθε φορά ισχύει. Το πρόγραμμα του διαιτολογίου αναρτάται σε εμφανές σημείο του Σταθμού, ώστε να 
ενημερώνονται σχετικά οι γονείς. 
Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και 
ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες, όπως επίσης και η μη χορήγηση 
ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές ουσίες, αυξημένη περιεκτικότητα σε 
ζάχαρη ή αλάτι. 
3. Η τροφή και το γάλα των νηπίων παρασκευάζεται στο μαγειρείο του Σταθμού. 
 

Άρθρο 12 
Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού 

Το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη 
λειτουργία του, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του, παρακολουθώντας τις επιστημονικές 
εξελίξεις, και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντά του ευσυνείδητα. 
 

Άρθρο 13 
Ειδικά Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Προσωπικού 

Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού προσδιορίζονται ως εξής: 
1. Το Παιδαγωγικό Προσωπικό: 
α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του 
ημερήσιου προγράμματος, ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο 
πρόγραμμα απασχόλησης. 
β) Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του προγράμματος με είδη (παιχνίδια, είδη 
καθαριότητας κ.λπ.). 



γ) Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών. Παρακολουθεί τη διατροφή και 
καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. 
δ) Ενημερώνει τους αρμοδίους και τον/την Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία τους περιστατικό. 
ε) Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευσή 
τους ή στις απουσίες τους. 
στ) Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά, προσφέρει σε αυτά με υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για 
να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σ` αυτά ικανότητα 
συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό 
τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η λεκτική, 
ψυχολογική και σωματική βία, η προσβολή της προσωπικότητάς τους και η σωματική τιμωρία. 
ζ) Ενημερώνει μία (1) φορά το μήνα τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους και διατηρεί 
αρμονική σχέση και με τους δύο (2) γονείς. 
η) Ενημερώνει τους γονείς για τις δραστηριότητες των παιδιών και εκδηλώσεις του Σταθμού. 
2. Ο/Η Βοηθός Παιδαγωγού(εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις): 
Βοηθάει το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
παίρνει από αυτό. Στην περίπτωση απουσίας του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου, αντικαθιστά αυτό 
απευθυνόμενος/η στον/στην Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού για βοήθεια και υποστήριξη. 
3. Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις): 
Συμβάλλει στην πρόληψη ή αντιμετώπιση προβλημάτων των παιδιών κάθε Σταθμού και των οικογενειών τους, 
εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίο. Πραγματοποιεί τις κοινωνικές 
έρευνες, σε συνεργασία με το παιδαγωγικό  προσωπικό, με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή. 
Συνεργάζεται με τον Παιδίατρο του Σταθμού. 
4. Η Μαγείρισσα ή ο Μάγειρας: 
α) Είναι υπεύθυνη/νος για το μαγειρείο και την επιμελημένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού, σύμφωνα με το 
διαιτολόγιο. Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, 
εισηγούμενη/νος κάθε σχετικό μέτρο. 
β) Παραλαμβάνει καθημερινά από τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ημερήσιο 
φαγητό με βάση το διαιτολόγιο. 
γ) Τακτοποιεί τα μαγειρικά σκεύη και τα είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή κατάστασή τους, ευθυνόμενη νος 
για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή. 
δ) Προτείνει τη λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του μαγειρείου. 
5. Ο/Η Βοηθός Μαγείρου ή Μαγείρισσας ή Τραπεζοκόμος:  
Φροντίζει τη διανομή του φαγητού, βοηθά το παιδαγωγικό προσωπικό στη διανομή του φαγητού στα παιδιά και 
φροντίζει για τη συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του. Επίσης, βοηθά το μάγειρα ή τημαγείρισσα στην 
προετοιμασία του φαγητού. 
6. Το Προσωπικό Καθαριότητας - Βοηθητικών Εργασιών: 
 Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία 
που του ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού. 
Χρησιμοποιεί υλικά καθαριότητας που παραλαμβάνει από το Διαχειριστή με υπηρεσιακό σημείωμα. 
7. Ο/Η Παιδίατρος που συμβάλλεται με το Σταθμό με σύμβαση έργου, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
α) Εξετάζει ανά 15 ημέρες τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του/της 
στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού. 
β) Παρακολουθεί, συνεργαζόμενος/η με τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την Ψυχολόγο, εφόσον υπηρετούν, την 
ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών. 
γ) Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στο Σταθμό παιδιού που απουσίασε από σοβαρή ασθένεια, με βάση το 
ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση. 
δ) Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την υγειονομική κατάσταση του 
Σταθμού.  Διατηρεί σε κάθε Σταθμό πρόχειρο φαρμακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει 
για την παροχή των υπηρεσιών του. 
8. Ο/Η Ψυχολόγος του Σταθμού (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις): 
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων συνεργαζόμενος/η στενά 
με τον/την Παιδίατρο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και το παιδαγωγικό προσωπικό. Επίσης, βοηθά και συμβουλεύει 
το παιδαγωγικό προσωπικό για 
την καλύτερη απόδοση στην εργασία τους με διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις. 
9. Ο/Η Διατροφολόγος (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις): 
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και στην εκτέλεση του προγράμματος διατροφής 
των βρεφών και νηπίων του σταθμού. Επίσης, βοηθά και συμβουλεύει το προσωπικό που εμπλέκεται καθοιονδήποτε 
τρόπο στην προπαρασκευή, παραλαβή και διακίνηση τροφίμων σε θέματα διατροφής και διατροφολογίας. 



Παρακολουθεί την διατροφή των παιδιών και συνεργάζεται με τους γονείς για θέματα σχετικά με τη διατροφή. 
Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα/διαλέξεις που τυχόν οργανώνει ο Παιδικός Σταθμός για τα θέματα σωστής 
διατροφής και καταπολέμησης θεμάτων δυσθρεψίας (παχυσαρκίας ή ανεπαρκούς ποσοτικά ή ποιοτικά διατροφής). 
Τέλος, συνεργάζεται με τον/την 
Παιδίατρο του Σταθμού και το παιδαγωγικό προσωπικό. 
10. Ο/Η Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις): 
Επιλαμβάνεται σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, όπου απαιτείται, παροχή πρώτων βοηθειών, και σε περιπτώσεις 
παιδιών που πάσχουν από διαβήτη, αλλεργίες, 
επιληψία ή άλλες παθήσεις, με παράλληλη άμεση ενημέρωση του γονέα. Φροντίζει για την πιθανή μεταφορά του 
παιδιού στο νοσοκομείο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
Τέλος, συνεργάζεται με τον/την Παιδίατρο του Σταθμού και το παιδαγωγικό προσωπικό. 
11. Ο/Η Οδηγός(εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το Σταθμό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και όταν ο σταθμός 
διαθέτει μεταφορικό μέσο για την μεταφορά των νηπίων) :  
Επιλαμβάνεται για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενουμένων παιδιών προς και από το Σταθμό, είναι υπεύθυνος/η 
για την καλή συντήρηση και καθαριότητα του αυτοκινήτου του Σταθμού και οφείλει να τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και τους όρους ασφαλούς μεταφοράς παιδιών. Εκτελεί εξωτερικές εργασίες στο μεσοδιάστημα 
των μεταφορών. 
 

Άρθρο 14 
Τηρούμενα Βιβλία 

Σε κάθε Σταθμό τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή): 
α. Μητρώο βρεφών και νηπίων, ανάλογα με το είδος του σταθμού. 
β. Φάκελος υγείας των βρεφών ή/και νηπίων. 
γ. Βιβλίο παρουσίας των βρεφών ή/και νηπίων. 
δ. Βιβλίο συμβάντων. 
ε. Ημερήσιο παρουσιολόγιο προσωπικού. 
 

Άρθρο 15 
Ειδικοί Κανόνες για το Προσωπικό 

1. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Σταθμού είναι ανάλογες με το κατά νόμο ωράριο 
εργασίας του και τις ώρες λειτουργίας του Σταθμού. 
2. Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από το Σταθμό κατά τις εργάσιμες ώρες. Εφόσον συντρέχουν 
ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται ολιγόωρη απομάκρυνση του υπαλλήλου, μετά από 
ειδική άδεια του/της  Προϊσταμένου/Προϊσταμένης. 
3. Το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Η 
διατροφή αυτή δεν θεωρείται έμμεση μισθολογική παροχή του προσωπικού, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της 
ομαλής λειτουργίας του Σταθμού. Κατά 
συνέπεια δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό, φαγητού σε χρήμα ή σε είδος ή η χωριστή Παρασκευή 
φαγητού για το προσωπικό. 
 

Άρθρο 16 
Κανονική Άδεια Προσωπικού 

1. Το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στον Παιδικό Σταθμό που λειτουργεί  ως υπηρεσία του Δήμου, κατά 
τις ημέρες μη λειτουργίας αυτών βάσει του άρθρου 7 του παρόντος, έχει διακοπές εργασίας. 
Το εν λόγω προσωπικό μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές 
έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 
 

Άρθρο 17 
Τελικές Διατάξεις-Έναρξη Ισχύος 

1. Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και δεν 
περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται με την έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
2. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται από την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο 
 
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο  νομιμότητας  στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (άρθρου 225 
παρ.1α του ν.3852/2010, όπως ισχύει), να δημοσιευτεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 τουάρθρου 79 του 
ν.3463/2006 και να αναρτηθεί  στο διαδικτυακό τόπο του ΠρογράμματοςΔι@ύγεια σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010, όπως ισχύει. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 



 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     Τα Μέλη          Ο Γραμματέας 
      Α.Α                                            (Υπογραφές)   
 Ο Αντιπρόεδρος                                                      Φωτεινού Φωτεινός 
Λαζαδρέας Κων/νος 
     Ακριβές Απόσπασμα 
       Ο Δήμαρχος 
 
      Βίτσας Αθανάσιος 
 
 
 

ΑΔΑ:Ψ9ΓΩΩ1Λ-ΓΚΦ 
 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 811/21-2-2018 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 
     Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.             
 Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε κατά την συνεδρίαση) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
ΘEMA: 24ο«Περί εκτέλεσης του έργου Κατασκευή Υδρευτικών Γεωτρήσεων» 

Αρίθμ. Απόφαση: 42  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Βογιατζής Ιωάννης-   Δημ. Σύμβουλος  1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος  

2. Γαλατούμος Νικόλαος-    »   » 2. Βάβουρα Ευαγγελία-    »       »  

3. Γλήνιας Μιχαήλ-             »   » 3. ΛάζαρηςΑλέξαδρος-     »   »  

4. Κορδώνια Ευαγγελία-     »   » 4. Ταμπάκης Νικόλαος-     »»  

5. Κουτράκη Μαρία-       »   » 5.Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  » »  

6. ΛαζανδρέαςΚων/νος-     »   » 6. Παπάς Παναγιώτης -        »  »  

7. Πρόξενος Χρήστος-        »   » 
 

 

8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »  » 
 

 

9. Μισέντου Φράγκου Άννα- »   »   

10. Φωτεινού Φωτεινός-     »   » 
 

 

11. Στεργίου Εμμανουήλ-   »    » (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο υπάλληλος Χονδρός Σταύρος για την 
τήρηση των πρακτικών της  συνεδρίασης. 
 
 Στην συνεδρίαση Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Παπά 
Παναγιώτη. 
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον 
Δήμαρχο κ. Βίτσα Αθανάσιο ο οποίος εισηγήθηκε το 24ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ως εξής: 
 
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω λόγω της πλημμύρας  που εκδηλώθηκε στις 25-26/09/2017 στην νήσο της Σαμοθράκης , 
έχουμε ολοκληρωτική καταστροφή στις υδρομαστεύσεις στην περιοχή Βαράδες που εξυπηρετεί τους οικισμούς Χώρας 



και Αλωνίων και στην υδρομάστευση Κόψη που εξυπηρετεί τον οικισμό της Καμαριώτισσας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να παρουσιαστεί έντονο πρόβλημα λειψυδρίας των προαναφερόμενων οικισμών, λόγω της μείωσης της παροχής του 
νερού ύδρευσης, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί έντονο πρόβλημα στην υδροδότηση των ανωτέρω οικισμών για το  
διάστημα μέχρι και σήμερα. 
Για τους ανωτέρω λόγους   θα πρέπει να προχωρήσουμε εσπευσμένα σε ανόρυξη δύο υδρευτικών γεωτρήσεων στις 
θέσεις ‘’Κούκος Χώρας’’ και ‘’ Τρύπα Καμαριώτισσας’’ σε περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης, λόγω έκτακτης ανάγκης για 
την αντιμετώπιση των φαινομένων της λειψυδρίας των οικισμών  που προαναφέραμε . 
Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σαμοθράκης του έτους 2018 όπως ισχύει με α.α 30  
αντιστοίχου προϋπολογισμού και η πίστωση προέρχεται από  χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί με τηναπόφαση 
χρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών 01/11/2017 ΑΔΑ 6ΒΦΖ465ΧΘ7-Τ9Υ και ΣΑΕ05500002 για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία. (ΣΑΕ 055). 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 έχει εγγραφεί ποσό 95.876,00 στον ΚΑ 70/7336.05. Η διάθεση 
πίστωσης έχει εξασφαλιστεί με την 3/2018 απόφαση της ΟΕ ενώ η ανάληψη δαπάνης έχει γίνει με την αρίθμ. πρωτ.: 
624/12-02-2018 απόφαση του διατάκτη  έγινε η ανάληψη δαπάνης ποσού 95.876,00 € για την Κατασκευή 
Υδρευτικών Γεωτρήσεων. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Υδρευτικών Γεωτρήσεων  το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2018 
Παραπέμπει στην Οικονομική Επιτροπή για τις απαιτούμενες ενέργειες 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     Τα Μέλη          Ο Γραμματέας 
      Α.Α                                            (Υπογραφές)   
 Ο Αντιπρόεδρος                                                      Φωτεινού Φωτεινός 
Λαζαδρέας Κων/νος 
     Ακριβές Απόσπασμα 
       Ο Δήμαρχος 
 
      Βίτσας Αθανάσιος 
 
 


