
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                             ΑΔΑ:  

Aρ. Πρωτ.: 1914/23-4-2021                                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 6ης/12-4-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης. 

Στη Σαμοθράκη σήμερα 12-4-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 πραγματοποιήθηκε τακτική  

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

δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του 

ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του» (Α΄ 55), ύστερα από  την αρίθμ. πρωτ.: 1603/8-4-2021 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: 10ο «Περί αξιοποίησης δυνατοτήτων εκμετάλλευσης αδειοδοτημένης δομής 

Ιαματικής Πηγής Δήμου Σαμοθράκης».  

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 39 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα δεκαεπτά (17)  μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Φωτεινού Φωτεινός- Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου  

 

2. Παλκανίκος Ιωάννης-     »       »  

3. Γρηγόραινας Ιωάννης -   »      »  
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4. Γλήνιας Ιωάννης-           »      »  

5. Βασιλειάδου Σωτηρία-    »      »  

6. Κυλίμος Νικόλαιος-         »      »  

7. Τερζή Αναστασία-           »     »      

8. Καραμήτσου Γιαννέλου- Κατερίνα- »    »  

9. Αντωνάκη Μόραλη Χρυσάνθη-     »    »  

10.Αντωνίου Ιωάννης-       »     »  

11. Φωτεινού Σαράντος-    »     »  

12. Γιαταγάννη Κων/να-     »     »  

13. Παπάς Παναγιώτης-      »     »  

14. Πρόξενος Χρήστος-       »     »        

15. Βίτσας Αθανάσιος-        »     »  

16. Σαράντος Γεώργιος-      »     »  

16. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »    »  

 

Ο Δήμαρχος Γαλατούμος Νικόλαος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Βραχιώλια Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού Λογιστικού/Α΄ για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία καθώς από το σύνολο δεκαεπτά (17) μελών ήταν 

παρόντα δεκαεπτά (17) μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 5ο θέμα της 

συνεδρίασης ως εξής:  

Με την από 24/3/2021 αίτησή της (επισυνάπεται) με  αριθμό πρωτ.: 1379/24-3-2021 
εισερχομένου η Εταιρεία ΚΑΒΕΙΡΟΣ Ι.Κ.Ε. ζητάει από τον Δήμο Σαμοθράκης την χορήγηση 
άδειας χρήσης φυσικού ιαματικού πόρου στις εγκαταστάσεις της Ξενοδοχειακής μονάδας που 
βρίσκεται στον οικισμό Θέρμα. 
 
Όπως γνωρίζεται με την αρίθμ. 16259/2019 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3530/20-9-2019 τ. Β΄ έγινε η αναγνώριση του φυσικού πόρου 
¨ΨΑΡΟΘΕΡΜΑ¨ (ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΗ) Δήμου Σαμοθράκης ως ιαματικού πόρου.  
 
Σύμφωνα με την απόφαση αναγνώρισης η χρήση του είναι για λουτροθεραπεία, έχει ιαματικές 
ιδιότητες και ενδείκνυται για ρευματικές παθήσεις, οιδήματα κάτω άκρων, στεφανιαία νόσο, 
εγκεφαλικές αιμορραγίες ή θρομβώσεις αγγείων, κακοήθεις νεοπλασίες, νευρικές και ψυχικές 
παθήσεις, νεφρική ανεπάρκεια, ενεργός φυματίωση, εγκυμοσύνη μετά τον έκτο μήνα.  
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Ο Δήμος μας διαθέτει εγκαταστάσεις άντλησης, μεταφοράς και αποθήκευσης του ιαματικού 
πόρου για την λειτουργία υδροθεραπευτηρίου και για την αξιοποίηση της πηγής για 
λουτροθεραπεία για την οποία έχει εκδοθεί Σήμα Λειτουργίας Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας.  
   
Με την αριθμ. 12961/4-9-2019 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού  καθορίζονται τα  κριτήρια  
και ο τρόπος διανομής των ιαματικών φυσικών πόρων σε περισσότερες εγκαταστάσεις (ΦΕΚ 
2898/5-7-2019/τ.Β΄). 
 
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση  οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την διανομή του 
ιαματικού πόρου έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, βαρύνονται με την κατασκευή των 
αναγκαίων τεχνικών έργων για την άντληση ή την διατήρηση ή βελτίωση της απόδοσης και 
διατήρησης της ποιότητας των ιαματικών φυσικών πόρων ή την προστασία αυτών, την 
κατασκευή του δικτύου και των εγκαταστάσεων διανομής και την εγκατάσταση μετρητών 
διανομής του ιαματικού καθώς και την συντήρηση και τον έλεγχο της συντήρησης και της 
ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων διανομής. 
 
Η  συντήρηση και η ασφαλής λειτουργία των δικτύων διανομής και των αναγκαίων τεχνικών 
έργων υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της προστασίας της ιαματικότητας 
του φυσικού πόρου από το σημείο άντλησης έως και τις εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται 
χρήση αυτού και οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας (Ειδικό Σήμα 
Λειτουργίας), δηλαδή απαιτούνται φυσικοκοχημικές αναλύσεις τόσο στο σημείο άντλησης όσο 
και στο σημείο χρήσης. 
 
Προκειμένου να γίνει διανομή του ιαματικού πόρου ΨΑΡΟΘΕΡΜΑ και να χορηγηθεί  άδεια 
χρήσης στην αιτούσα επιχείριση θα πρέπει: 
 

 Να εκτιμηθεί από Μηχανολόγο Μηχανικό η επάρκεια του ιαματικού πόρου για τις 
υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου 
Σαμοθράκης προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα διανομής σε περισσότερες 
εγκαταστάσεις. 
 

 Να διερευνηθεί αν η αιτούσα επιχείρηση προτίθεται να  προχωρήσει σε έκδοση  
απαιτούμενης άδεια λειτουργίας (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας)  για τις εγκαταστάσεις στις 
οποίες θα γίνεται χρήση του ιαματικού πόρου καθώς αποτελεί προϋπόθεση. 

 
 Να εκτιμηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου η επάρκεια των εγκαταστάσεων 

άντλησης μεταφοράς και αποθήκευσης του ιαματικού πόρου στο σημείο άντλησης.  
  

 Να εκπονηθεί μελέτη, να εξασφαλιστούν πιστώσεις (η επιχείριση αναφέρει στην αίτησή 
της ότι  προτίθεται να αναλάβει το κόστος) και να κατασκευαστεί δίκτυο διανομής και 
εγκατάσταση αποθήκευσης στο σημείο λήψης του ιαματικού φυσικού πόρου όπου 
καταλήγει το δίκτυο διανομής (εγκαταστάσεις χρήσης ιαματικού φυσικού πόρου),  σε 
περίπτωση δε που κριθούν ανεπαρκής οι εγκαταστάσεις άντλησης μεταφοράς και 
αποθήκευσης του ιαματικού πόρου στο σημείο άντλησης, να γίνει συμπληρωματική 
εγκατάσταση.  

 
 Να καταρτιστεί κανονιστική απόφαση για τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης και 

την διανομή του ιαματικού πόρου ΨΑΡΟΘΕΡΜΑ (κανονισμός λειτουργίας) 
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 Να καθοριστεί αντίτιμο χρήσης του ιαματικού πόρου λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 

ανάκτησης του κόστους παροχής υπηρεσιών, βασικές συνιστώσες του οποίου είναι το 
οικονομικό κόστος (κόστη επενδύσεων, λειτουργίας και συντήρησης των έργων, κόστη 
αφορώντα στη διαχείριση και στη διοίκηση), το περιβαλλοντικό κόστος (κόστος 
προστασίας του περιβάλλοντος από τη χρήση του φυσικού πόρου) και το κόστος των 
φυσικών πόρων (κόστος ευκαιρίας από τη διάθεση του πόρου υπό συνθήκες έλλειψης σε 
επιμέρους χρήσεις σχετιζόμενο με ζητήματα μη αποδοτικής χρήσης αυτού). 

 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά (κατ΄αρχήν απόφαση) προκειμένου να 
εκκινήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την διερεύνηση πληρότητας των κριτηρίων της αριθμ. 
12961/4-9-2019 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού. 
 
 

Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος  και ανέφερε ότι  θορυβήθηκαν οι κάτοικοι 

του οικισμού των Θέρμων ερμηνεύοντας το 5ο θέμα της συνεδρίασης ως προσπάθεια να δοθεί 

το νερό του Ιαματικού πόρου σε ιδιώτη. Καμιά τέτοια πρόθεση δεν έχει ο Δήμος αλλά είναι μια 

καλή ευκαιρία με αφορμή το εν λόγω αίτημα, να συζητήσουμε, να διερευνήσουμε την 

δυνατότητα αξιοποίησης του Ιαματικού πόρου κατόπιν και της πρόσφατης αδειοδότησης του 

υδροθεραπευτηρίου και αυτό θα κάνουμε σήμερα. 

 
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτεινού Φωτεινός 

λέγοντας ότι σήμερα με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  το Συμβούλιο καλείται να λάβει 

κατ΄αρχήν απόφαση  για να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις και δυνατοτήτες αξιοποίησης  του 

Ιαματικού πόρου και όχι να αποφασίσει για την  διανομή προς ιδιώτες. Εφόσον γίνουν όλα όσα 

απαιτούνται και μόνο εφόσον τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης το επιτρέπουν και στον 

ανάλογο χρόνο θα εξεταστούν τέτοια αιτήματα από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Η συζήτηση για την αξιοποίηση δυνατοτήτων εκμετάλλευσης αδειοδοτημένης δομής Ιαματικής 

Πηγής Δήμου Σαμοθράκης  συνδέεται άρρηκτα με την απόφασή μας για την έγκριση 

αναγκαιότητας σύνταξης μελέτης εκτίμησης επάρκειας του ιαματικού πόρου Ιαματικής πηγής 

Ψαρόθερμα καθώς οι υφιστάμενες και κυρίως οι μελλοντικές ανάγκες της Μονάδας Ιαματικής 

Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης  αποτελούν  κριτήριο της δυνατότητας ή  μη διανομής σε 

περισσότερες εγκαταστάσεις, όπως προέκυψε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 

Σας ενημερώνω ότι κατόπιν συζήτησης με τον Γενικό Γραμματέα Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών 

Πηγών Ελλάδας, για την αξιοποίηση της αδειοδοτημένης δομής και του φυσικού ιαματικού και 

λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος διαπιστώνεται η  η ανάγκη σύστασης ομάδας έργου 
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που θα αποτελείται από στελέχη του Δήμου και εξειδικευμένους ιδιώτες ενώ προτίθεται να 

συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και Μέλος 

Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων Υπ. Τουρισμού και προκειμένου να 

διαμορφωθεί μία ολοκληρωμένη πρόταση αξιοποίησης και αναβάθμισης της υπάρχουσας 

υποδομής, να εντοπιστούν και να ιεραρχηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης και  τα 

πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να ληφθούν στην συνέχεια οι σχετικές αποφάσεις 

μας. 

 

Κατόπιν το λόγο πήρε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη λέγοντας πως 

κατόπιν και της αδειοδότησης που δόθηκε πρόσφατα συμφωνεί να διερευνηθεί το θέμα της 

αξιοποίησής του.  

 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπάς Παναγιώτης λέγοντας πως η 

διατύπωση του θέματος ίσως δεν ήταν η ενδεδειγμένη όμως συμφωνεί πως πρέπει να γίνουν 

προσπάθειες διερεύνησης δυνατοτήτων αξιοποίησης διότι αυτό θα ήταν προς την σωστή 

κατεύθυνση και επ’ ωφελεία του τόπου. 

 

Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βίτσας Αθανάσιος και  αναφέρθηκε στις προσπάθειές 

που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για να φτάσουμε σήμερα στην αδειοδότηση του Ιαματικού 

πόρου ξεκινώντας ενέργειες από το έτος 2010 μεσούσης της οικονομικής κρίσης για να 

αποκτηθεί τίτλος ιδιοκτησίας στο Υδροθεραπευτήριο γιατί ακόμα και αυτό τότε δεν υπήρχε 

γεγονός που εμπόδιζε την όποια προσπάθεια αδειοδότησης και βελτίωσης των υποδομών και 

άλλων ενεργειών που ήταν απαραίτητα για μια αξιοπρεπή έστω λειτουργία του 

υδροθεραπευτηρίου. Το 2015 έγινε προσπάθεια διασφάλισης της, μέσω της αναγνώρισης του 

ιαματικού πόρου, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην θετική έκβαση της ποθούμενης 

αδειοδότησης που έχουμε σήμερα. Συμφωνούμε λοιπόν σε μια ενδελεχή μελέτη επάρκειας της 

γεώτρησης αλλά και όλων των απαραίτητων ενεργειών για την αναβάθμιση της μονάδας και 

μετά θα εξετάσουμε την όποια δυνατότητα προκύπτει για παροχή ενός μέρους του νερού της 

ιαματικής πηγής σε ιδιώτες ανάλογα με τα αποτελέσματα των μελετών οι οποίες πρέπει 

πρωτίστως να εκπονηθούν. 
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Στην συνέχεια αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο με την 

πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς από το σύνολο των δεκαεπτά  

(17) παρόντων δημοτικών συμβούλων οι δεκαεπτά  (17) ψήφησαν υπέρ, 

 

            ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
A) Εγκρίνει  την αναγκαιότητα σύνταξης μελέτης εκτίμησης του ιαματικού πόρου Ιαματικής 

πηγής Ψαρόθερμα προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια για τις υφιστάμενες μελλοντικές 

ανάγκες της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης που κρίνει και την δυνατότητα ή  

μη διανομής σε περισσότερες εγκαταστάσεις. 

 

 B) Εγκρίνει  να δρομολογηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες  για την διαμόρφωση 

ολοκληρωμένης πρότασης αξιοποίησης και αναβάθμισης της αδειοδοτημένης Μονάδας Ιαματικής 

Θεραπείας του Δήμου Σαμοθράκης με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 

εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της γεγονός που θα επιτρέψει και την χαρτογράφιση των 

μελλοντικών αναγκών της μονάδας και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για να κριθεί η 

επάρκεια ή μη της αναγνωρισμένης πηγής για διανομή σε περισσότερους χρήστες σε σχέση και 

με τα δεδομένα που θα προκύψουν από την μελέτη εκτίμησης των δυνατοτήτων του φυσικού 

πόρου.  

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου             Τα Μέλη        Ο Γραμματέας  

                                      (Υπογραφές)    Παλκανίκος Ιωάννης  

      Φωτεινού Φωτεινός                    

Ακριβές Απόσπασμα  

                                                        O Δήμαρχος 

 

     Γαλατούμος Νικόλαος 
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