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AΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αρ. Πρωτ:7081/31-12--2018
/31-12-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Από το πρακτικό της 25ης
Σαμοθράκης.
Στη Σαμοθράκη σήμερα 31-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 το Δημοτικό
Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ.
πρωτ.: 7075/31-12-2018 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: 2ο Περί παροχής εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή
σύμβασης ναύλωσης οχηματαγωγού πλοίου ΑΝΑΧ (για την μεταφορά
εγκλωβισμένων οχημάτων στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης)
μετά από μηχανολογική βλάβη του ΣΑΟΣ ΙΙ.
Αρίθμ. Απόφαση: 323
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Παπάς Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος
2. Βάβουρα Ευαγγελία »
3. Φράγκου – Μισέντου Άννα
4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

»
»

5. Πρόξενος Χρήστος-

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λαζανδρέας Κων/νος-Δημοτικ. Σύμβουλος
2. Κουτράκη Μαρία »
»
3. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη »
»
4.Γαλατούμος Νικόλαος »

»

»

5. Φωτεινού Φωτεινός »

»
»

6. Βογιατζής Ιωάννης »
7. Στεργίου Εμμανουήλ - »

»

8. Κορδώνια Ευγενία- - »

»

9. Ταμπάκης Νικόλαος»

»

10. Λάζαρης Αλέξανδρος

»

»

11. Ατζανός Παναγιώτης

»

»

12. Γλήνιας Μιχαήλ »

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

»

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η υπάλληλος
του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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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 ως εξής το θέμα :

Λόγω της
βλάβης του επιβατηγού – οχηματαγωγού
ΣΑΟΣ ΙΙ
προέκυψε ένα τεράστιο πρόβλημα με εγκλωβισμένους ταξιδιώτες στο
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αλλά και της Σαμοθράκης καθώς και
επικείμενες
ελλείψεις αγαθών στην τοπική αγορά που θα
επιδεινωθεί και εξαιτίας της επερχόμενης κακοκαιρίας. Καθίσταται
αναγκαίο για το Δήμο να ναυλώσει πλοίο οχηματαγωγό προκειμένου
να εξομαλύνει την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώθηκε εσχάτως.
Κατόπιν έρευνας βρέθηκε το οχηματαγωγό ΑΝΑΧ το οποίο θα
εκτελέσει ένα δρομολόγιο προκειμένου να βελτιώσει τα νέα
δεδομένα κατεβάζοντας φορτηγά που έχουν εγκλωβιστεί στην
Αλεξανδρούπολη αλλά και επιπρόσθετες προμήθειες που είναι
αναγκαίες για την ομαλή εξυπηρέτηση των κατοίκων και των
επισκεπτών του νησιού. Στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να δοθεί
εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ναύλωσης
προκειμένου άμεσα να εκτονωθεί η κατάσταση και να προληφθεί
επιδείνωση της από την κακοκαιρία που αναμένεται κατόπιν και των
δελτίων της ΕΜΥ.
Το κόστος της ναύλωσης θα κυμανθεί στις 20.000,00 Ευρώ.
Περισσότερα στοιχεία για την εν λόγω σύμβαση θα δοθούν σε
επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατόπιν των παραπάνω σας καλούμε να αποφασίσετέ σχετικά:
Το σώμα ακούγοντας τον Δήμαρχο και κατόπιν διαλογικής συζήτησης ,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης ναύλωσης
του οχηματαγωγού ΑΝΑΧ για ένα δρομολόγιο,( Καβάλα-Αλεξανδρούπολη-ΣαμοθράκηΚαβάλα) κόστους 20.000,00 ευρώ τα οποία θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2019 και κατόπιν της 1ης αναμόρφωσης αυτού.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τα Μέλη

(Υπογραφές)
Παπάς Παναγιώτης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Βίτσας Αθανάσιος

Ο Γραμματέας
Φωτεινού Φωτεινός
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