
                                                                   ΑΔΑ: ΨΗΕΧΩ1Λ-ΤΛΠ  

                                                                        

                                                                  AΠΟΣΠΑΣΜΑ  

                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4784/23-9-2019  

                                                                              

Από το πρακτικό της 24ης /20-9-2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σαμοθράκης.  

Στη Σαμοθράκη σήμερα 20-9-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. το 

Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 

αρίθμ. πρωτ.: 4677/16-9-2019 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 στο κατωτέρω θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης.  

                                           
 

ΘEMA: 2ο «Αίτημα για τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ. 253.2/137341/Α5 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων περί 
καθορισμού δικαιούχων ειδικού ποσοστού για τη  εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μαθητών και 
αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν 
πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και η οποίοι υπέβαλαν αίτηση 
δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον 
Ιούνιο  του 2018, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3637/27-8-2018». 
 

     Αρίθμ. Απόφαση: 227 
 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Φωτεινού Φωτεινός–Πρόεδρος  Δημ 

Σύμβουλίου  

1. – Χανός Γεώργιος        – Δημ .Σύμβουλος 

2. Αντωνίου Ιωάννης-       2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος    

3. Βίτσας Αθανάσιος         

 

 

 

4. Σαράντος Γεώργιος    

5. Γιαταγάνη Κων/να    

6. Τερζή Αναστασία   

7. Πρόξενος Χρήστος      

8. Παλκανίκος Ιωάννης     
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9. Παπάς Παναγιώτης   

10. Γλήνιας Στελιος              

11. Γρηγόραινας Ιωάννης  

12. Κυλίμος Νικόλαος          

13Αντωνάκη Μόραλη Χρυσάνθη 

 

14. Καραμήτσου Κατερίνα (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

15.Σαράντος Φωτεινός  

 

 
 
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος και η 
υπάλληλος του Δήμου Βραχιώλια Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών της  
συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση Προεδρεύει ο  κ. Φωτεινού Φώτης.  
     Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κ. Φωτεινού Φώτης   
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος  
ανέφερε ότι μετά την αποστολή της πρόσκλησης της σημερινής συνεδρίασης, 
προέκυψε το κάτωθι θέμα που δεν είναι δυνατόν να αναβληθεί διότι είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για τους πλημμυροπαθείς μαθητές και αποφοίτους του ΓΕΛ Σαμοθράκης 
του Δήμου Σαμοθράκης και κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν για την 
συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης. 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου κ. Γαλατούμου 
Νικολάου  συμφώνησε  ομόφωνα ότι πρόκειται για επείγον θέμα, και αποφασίστηκε 
να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση 
  Κατά την  συζήτηση της υπόθεσης ο πρώην Δήμαρχος κ. Βίτσας ζήτησε να 
συνοδευτεί η παρούσα απόφαση με τα έγγραφα που απέστειλε το 2018  για το ίδιο 
θέμα στο Υπουργείο Παιδείας και να γραφεί στα Πρακτικά ότι ο πρώην Υπουργός 
Παιδείας κ. Γαβρόγλου  είπε ψέματα, κατά την συζήτηση του θέματος στην Βουλή 
μετά την επερώτηση του κ. Δημοσχάκη όσον αφορά την αποστολή στοιχείων που 
ζητήθηκαν από τον Δήμο Σαμοθράκης να αποστείλει στο Υπουργείο. 
 
 
                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  Να ζητηθεί η τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ. 253.2/137341/Α5 απόφασης του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού δικαιούχων ειδικού 
ποσοστού για τη  εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών 
που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και η οποίοι υπέβαλαν αίτηση 
δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο  
του 2018, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3637/27-8-2018, με σκοπό να 
ευεργετηθούν τα παιδιά  από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
 

 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     Τα Μέλη          O Γραμματέας 
    Φωτεινού Φωτεινός                 (Υπογραφές)                  ΠΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
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                                                Ακριβές Απόσπασμα 
       Ο Δήμαρχος 
 

               Γαλατούμος Νικόλαος 
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