
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                

Aρ. Πρωτ.:  785/28-2-2022                                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 4ης/23-2-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης. 

Στη Σαμοθράκη σήμερα 23-2-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00  πραγματοποιήθηκε τακτική 

συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (zoom) για λόγους διασφάλισης της 

δημόσιας υγείας με την διαδικασία των διατάξεων των 67, παρ. 51 και 67 παρ. 12 του Ν. 

3852/20210, δυνάμει  της εγκυκλίου 643 αρίθμ. πρωτ.: 69472/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-

0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» ύστερα από  την υπ. αρ. πρωτ.: 

558/14-2-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης 

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα  της  ημερήσιας διάταξης.                                                                         

 

      ΘΕΜΑ:  9o   «Περί αιτήματος μισθωτή καταδυτικού κέντρου για τροποποίηση των 

όρων του συμφωνητικού μίσθωσης (ως προς το πρωτοκόλλο παραλαβής εξοπλισμού) 

με σκοπό την επιστροφή μέρους του εξοπλισμού λόγω αδυναμίας χρήσης» 

 

     Αρίθμ. Απόφαση: 27 

Κατά  την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι 

σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων,  συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη (zoom) και οι δεκαεπτά  

(17) δημοτικοί σύμβουλοι:   

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αντωνίου Ιωάννης -   Δημοτικός Σύμβουλος  

2. Αντωνάκη Μόραλη Χρυσάνθη -  »     »  



3. Βασιλειάδου Σωτηρία- Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου  

 

4. Βίτσας Αθανάσιος-      Δημοτικός Σύμβουλος  

. Γιαταγάννη Κων/να -         »        »  

5. Γλήνιας Ιωάννης –           »         »  

6. Γρηγόραινας Ιωάννης -     »        »  

7. Καραμήτσου Γιαννέλου- Κατερίνα –»  »  

8. Κυλίμος Νικόλαιος-           »         »  

9. Παλκανίκος Ιωάννης-        »         »  

10. Παπάς Παναγιώτης -        »         »  

11. Πρόξενος Χρήστος-          »         »        

12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »  

13. Τερζή Αναστασία-            »         »      

14. Τόλιου Βασιλική-             »          »  

15. Φωτεινού Σαράντος-        »         »      

16. Φωτεινού Φώτιος -          »         »  

 

Ο Δήμαρχος Γαλατούμος Νικόλαος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης (zoom). 

 Στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (zoom) συμμετείχε και η Βραχιώλια Ευαγγελία υπάλληλος 

του Δήμου κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού/Α΄ για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Με την διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος κα. Βασιλειάδου Σωτηρία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Με την  από 15-2-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

αναφέρονται τα εξής: 

 
Όπως γνωρίζεται δυνάμει της αρίθμ. 80/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

κατακυρώθηκε η εκμίσθωση του καταδυτικού κέντρου και του εξοπλισμού στον Σαββανίδη 

Κλεομένη του Άγγελου και στην συνέχεια υπογράφθηκε το αρίθμ. πρωτ.: 3221/6-7-2021 

συμφωνητικό μίσθωσης. 



  Ο εν λόγω μισθωτής με την από 7/2/2022 αίτησή του που πήρε αρίθμ. πρωτ.: 447/8-2-2022 

πρωτόκολλο εισερχομένου ζητάει την διόρθωση του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής 

προκειμένου να αφαιρεθεί και να επιστραφεί μέρος του εξοπλισμού που δεν δύναται να 

αδειοδοτηθεί και να χρησιμοποιηθεί από το ίδιο χωρίς ευθύνη του για τους λόγους 

που επικαλείται στην αίτησή του όπως επισυνάπεται της παρούσας. 

     

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά. 



 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 7/2/2022  αίτηση του Σαββανίδη Κλεομένη 

με αρίθμ. πρωτ.: 447/8-2-2022 πρωτοκόλλου εισερχομένου, τους όρους του αρίθμ. πρωτ.: 

3221/6-7-2021 συμφωνητικού μίσθωσης του καταδυτικού κέντρου που υπογράφτηκε μεταξύ του 

Δήμου Σαμοθράκης και του Σαββανίδη Κλεομένη, το γεγονός ότι προέκυψαν  δυσχέρειες στην 

διαδικασία μεταβίβασης του σκάφους τύπου PIKILOS από την λυθείσα Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείριση προς το Δήμο Σαμοθράκης, το γεγονός ότι ο ένας (1) εκ των δύο (2) ρυθμιστών 

αναπνοής (πίεσης) που αναφέρονται από το 6/7/2021 πρωτόκολλο- παράδοσης παραλαβής 

εξοπλισμού  που επισυνάπεται στο αριθμ. πρωτ.: 3221/6-7-2021 συμφωνητικό μίσθωσης δεν 

παραλήφθηκε από τον μισθωτή και εκ παραδρομής δεν διαγράφθηκε από το πρωτόκολλο 

παράδοσης – παραλαβής και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 

 

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του αρίθμ. πρωτ.: 3221/6-7-2021 συμφωνητικού μίσθωσης 

καταδυτικού κέντρου μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του Σαββανίδη Κλεομένη του Άγγελου  

ως εξής: 

 

Α) Συμπληρώνει το αρίθμ. πρωτ.: 3221/6-7-2021 συμφωνητικό μίσθωσης καταδυτικού κέντρου 

μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του Σαββανίδη Κλεομένη του Άγγελου   με την προσθήκη   

2ου πρωτοκόλλου  παράδοσης - παραλαβής εξοπλισμού με σκοπό την επιστροφή στο Δήμο 

Σαμοθράκης από τον δεύτερο ενός (1) σκάφους τύπου PIKILOS με μηχανή έσω, έξω 

MERCRYISER 220 DIESEL, πλαστικό μήκους 7,95 μέτρα (άνευ απαιτούμενου 

εξοπλισμού/παροπλισμένο προς επισκευή) λόγω αδυναμίας χρήσης όπως ακολουθεί: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ              
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

 
 

                  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                       
                                    ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

                                  



Σήμερα ημέρα ………/…../……του έτους 202… στη Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σαμοθράκης  οι 
κάτωθι υπογεγραμμένοι : 1)  Ο εκμισθωτής Γαλατούμος Νικόλαος Δήμαρχος Σαμοθράκης   και οι: 2) ο 
Σαββανίδης Κλεομένης του Άγγελου ως εκμισθωτής  και 3) ο Αδρεαδάκης Ιάσον ως εγγυητής, δυνάμει του 
αρίθμ. πρωτ.: 3221/6-7-2021  συμφωνητικού μίσθωσης καταδυτικού κέντρου, βρέθηκαν, ελέχθηκαν και 
παραλήφθηκαν από το Δήμο Σαμοθράκης δυνάμει της αρίθμ. 27/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου τα πιο κάτω: 
  

✓ Ένα (1) σκάφος τύπου PIKILOS με μηχανή έσω, έξω MERCRYISER 220 DIESEL,πλαστικό μήκους 

7,95 μέτρα (άνευ απαιτούμενου εξοπλισμού/παροπλισμένο προς επισκευή) 

 

  Ο πλειοδότης                             Ο Εγγυητής                                    Ο Δήμαρχος  

        
Σαββανίδης Κλεομένης         Ανδρεαδάκης Ιάσον                Γαλατούμος Νικόλαος 

 

Β) Προβαίνει στην διόρθωση του αριθμού από δύο (2) σε ένα (1) των ρυθμιστών αναπνοής 

(πίεσης) που παραλήφθηκαν από τον μισθωτή Σαββανίδη Κλεομένη του Άγγελου  με  το  από 

6/7/2021 πρωτόκολλο- παράδοσης παραλαβής εξοπλισμού  που επισυνάπεται στο αριθμ. πρωτ.: 

3221/6-7-2021 συμφωνητικό μίσθωσης  καθώς  αποδέχεται  τους λόγους που αναφέρονται στην 

από 7/2/2022 αίτησή του με αρίθμ. πρωτ.: 447/8-2-2022 πρωτοκόλλου εισερχομένου. 

 

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισαν επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι από την παράταξη της 

μειοψηφίας ¨Δημοτικό Ενωτικό  Κίνημα Συνεργασίας ¨ οι κ.κ. Αντωνίου Ιωάννης, Βίτσας 

Αθανάσιος,  Γιαταγάνη Κωνσταντίνα, Σκαρλατίδης Αθανάσιος, Παπάς Παναγιώτης, Πρόξενος 

Χρήστος και Τόλιου Βασιλική ως προς το Β. σκέλος του αποφασιστικού μέρους της παρούσας 

απόφασης με το σκεπτικό ότι  κατανοούν τους λόγους του αιτήματός επιστροφής του  σκάφους 

τύπου PIKILOS στο Δήμο Σαμοθράκης από το μισθωτή, ωστόσο δεν κατανοούν τον λόγο μη 

παραλαβής του ρυθμιστή αναπνοής εφόσον κατά την αρχική υπόδειξη είχε εντοπιστεί. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

   Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     Τα Μέλη          O Γραμματέας 

           Βασιλειάδου Σωτηρία                  (Υπογραφές)      Παλκανίκος Ιωάννης  

                                   Ακριβές Απόσπασμα 

         Ο Δήμαρχος 

 

               Γαλατούμος Νικόλαος 


