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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                          

Aρ. Πρωτ.:   4119/5-9-2022                             

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 11ης/30-7-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σαμοθράκης. 

Στη Σαμοθράκη σήμερα 30-7-2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00  πραγματοποιήθηκε 

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου  σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 

του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 

(Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, ύστερα από  την υπ. 

αρ. πρωτ.:3599/30-7-2022 πρόσκληση της 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: 1ο «Περί αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση έκρυθμων φαινομένων στην νήσο Σαμοθράκη μετά τα  

επεισόδια της 29ης-7-2022 στην Καμαριώτισσα» . 

  

 
Αρίθμ. Απόφαση: 109 

Από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και μέχρι την λήξη της, ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων, οι 

κάτωθι  δημοτικοί σύμβουλοι ήταν παρόντες:  

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βασιλειάδου Σωτηρία- Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου  

 

2. Γρηγόραινας Ιωάννης -    »      »  

3.   Γιαταγάννη Κων/να -             »      »   

4. Κυλίμος Νικόλαιος-          »      »  

5. Τερζή Αναστασία-           »      »      

6.Παλκανίκος Ιωάννης-      »       »  

7. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »      »  
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8. Βίτσας Αθανάσιος-          »      »  

9. Πρόξενος Χρήστος-       »      »        

10. Τόλιου Βασιλική-         »       »        

11. Φωτεινού Σαράντος-   »        

12. Καραμήτσου Γιαννέλου- Κατερίνα  

13. . Παπάς Παναγιώτης -       »    »      

14. Αντωνίου Ιωάννης -          »    »  

15.Φωτεινού Φώτιος-          »       »      

 16. Γλήνιας Ιωάννης  

17.Αντωνάκη Μόραλη Χρυσάνθη-Μέλος ΔΣ       

  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος και η 

υπάλληλος του Δήμου Παπανικολάου Χριστίνα κλάδου ΔΕ  Διοικητικού Α’  για την 

τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Στην συνεδρίαση προεδρεύει η  Προέδρος ΔΣ Σαμοθράκης Βασιλειάδου Σωτηρία. 

Η Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε το 2ο θέμα της συνεδρίασης ως εξής: Με αφορμή τα γεγονότα που 

συνέβησαν στον οικισμό της Καμαριώτισσας στις 29-7-2022 με καταστάσεις 

πρωτόγνωρες για το νησί όπου μια ομάδα επισκεπτών του νησιού προκάλεσαν φθορές 

σε όχημα του Λιμενικού Σώματος καθώς διαδήλωναν στην παραλιακή οδό. Για το λόγο 

αυτό συγκαλέσαμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και προσκλήθηκαν στην παρούσα 

συνεδρίαση ο Διοικητής του ΑΤ Σαμοθράκης, ο Διοικητής του Λιμενικού τμήματος 

Σαμοθράκης, ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, ο υπεύθυνος Δασονομείου 

Σαμοθράκης καθώς και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Σαμοθράκης, ο Σύλλογος 

Ενοικιαζόμενων δωματίων Θέρμων και ο Πολιτιστικός σύλλογος Θέρμων προκειμένου να 

αποφασίσουμε για την λήψη μέτρων. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος που καταδίκασε το γεγονός πράγμα στο 

οποίο συμφώνησαν όλοι οι παρόντες. Κατά την διάρκεια των συμβάντων ενημερώθηκε 

το ΑΤ Σαμοθράκης όπως και οι λοιπές υπηρεσίες όπως προβλέπει ο νόμος. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Κος Βίτσας Αθανάσιος ο οποίος ζήτησε να ενισχυθούν 

όλες οι σχετικές υπηρεσίες με επιπλέον οχήματα και προσωπικό προκειμένου να 

αντιμετωπίζουμε καλύτερα τέτοιου είδους καταστάσεις άποψη με την οποία  

συμφώνησαν όλοι 

Κατόπιν τούτου τα μέτρα και κινήσεις που προτείνει ως αντιπολίτευση  είναι τα 

παρακάτω: 

1. Να αιτηθεί ο Δήμος να παραμείνουν τα άτομα που ενίσχυσαν σε προσωπικό τα 

σώματα ασφαλείας του νησιού για το καλοκαίρι  για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα στο νησί. 

2. Αντικατάσταση οχημάτων των σωμάτων ασφαλείας του νησιού. 
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3. Να υπάρχει αυξημένη επιτήρηση από τα σώματα ασφαλείας της παρούσας 

κατάστασης  

4. Να παρακολουθούνται οι αναρτήσεις στα διάφορα μέσα ενημέρωσης για το 

προσεχές διάστημα. 

Όλοι συμφώνησαν με αυτά και επιπλέον ο Δήμαρχος πρότεινε  

1.Να ζητήσει ο Δήμος Σαμοθράκης από τους αρμόδιους να ενισχύονται με 

προσωπικό τα σώματα ασφαλείας του νησιού από Μάιο έως τέλος του 

καλοκαιριού. 

2.Η διαπίστωση 4.000 ατόμων να σταλεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς 

και σε Υπουργούς Βουλευτές. 

3.Να παραμείνουν τα άτομα που ενίσχυσαν με προσωπικό τα σώματα ασφαλείας 

του νησιού για το καλοκαίρι  για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο νησί. 

4.Να υπάρχει αυξημένη επιτήρηση από τα σώματα ασφαλείας της παρούσας 

κατάστασης σ όλο το νησί. 

5.Να αιτηθούμε ενίσχυση με περισσότερα οχήματα σε όλα τα σώματα 

ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κατάσταση τώρα. 

 

 

. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης,  

                           

                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

1.Αίτημα προς τους αρμόδιους να ενισχύονται με προσωπικό τα σώματα 

ασφαλείας του νησιού από Μάιο έως τέλος του καλοκαιριού. 

2.Η διαπίστωση 4.000 ατόμων να σταλεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς 

και σε Υπουργούς Βουλευτές. 

3.Να παραμείνουν τα άτομα που ενίσχυσαν με προσωπικό τα σώματα ασφαλείας 

του νησιού για το καλοκαίρι  για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο νησί. 

4.Να υπάρχει αυξημένη επιτήρηση από τα σώματα ασφαλείας της παρούσας 

κατάστασης σ όλο το νησί. 

5.Ενίσχυση με περισσότερα οχήματα σε όλα τα σώματα ασφαλείας  προκειμένου 

να αντιμετωπιστεί καλύτερα η παρούσα κατάσταση . 

6.Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων των σωμάτων ασφαλείας του νησιού. 

7.Να παρακολουθούνται οι αναρτήσεις στα διάφορα μέσα ενημέρωσης για το 

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

      Βασιλειάδου Σωτηρία                                                   Παλκανίκος Ιωάννης 
     Ακριβές Απόσπασμα 
           Ο Δήμαρχος 
 
     Γαλατούμος Νικόλαος 
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