
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2681/15-6-2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                      

Από το πρακτικό της 11ης/5-6-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης. 

Στη Σαμοθράκη σήμερα 5-6-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00  πραγματοποιήθηκε τακτική 

συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, 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.: 2401/29-5-2020 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.                                       

 ΘEMA: 18o    «Περί αιτήματος επαγγελματιών για πεζοδρόμηση οδού στον οικισμό 

Καμαριώτισσα» 

 Αρίθμ. Απόφαση: 139 
  
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. Συμβουλίου   

1.Πρόξενος Χρήστος- Δημ. Σύμβουλος 

2. Φωτεινού Σαράντος - Δημ. Σύμβουλος  

3. Βασιλειάδου Σωτηρία-     »       »  

4. Γλήνιας Ιωάννης  -         »       » 
 

5. Γρηγόραινας Ιωάννης-    »       »    

6. Καραμήτσου – Γιαννέλου Κατερίνα - »      »  

7. Κυλίμος Νικόλαος -         »       »  

8. Παλκανίκος Ιωάννης -     »       »  

9. Σαράντος Γεώργιος -       »      »  

10. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-  »      »  

11. Παπάς Παναγιώτης-         »      »  

12. Τερζή Αναστασία -          »      » 
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13. Βίτσας Αθανάσιος-          »      »  

14. Αντωνίου Ιωάννης-         »      »  

15. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  »   » 
 

16. Γιαταγάνη Κων/να –       »      » Δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα 

 

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

Δήμου Παρσέλια Ιουλία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού για την τήρηση των πρακτικών της 

συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτεινού Φωτεινός αφού διαπίστωσε την απαρτία 

εισηγήθηκε ως εξής: 

Σας γνωρίζω ότι με την από 5/6/2020 αίτησή τους με αριθμό πρωτ.: 2549/5-6-2020 

εισερχομένου  οι επαγγελματίες  κ.κ. Παλκανίκος Μανώλης, Κοντόπουλος Θεόδωρος, 

Παλαμαρούδας Λάσκαρης, Μακρής Παναγιώτης, Λαζάρου Στέργιος, Συκά Ειρήνη, Μαυρογιάννης 

Άγγελος, Ματσάς Χρήστος, Τσιριγώτη Άννα, Γιαννέλος Γιάννης, Γιαννέλος Μιχάλης, Σαλαμανής 

Φωτεινός, Κύρκος Μαργαρίτης, Παρμέζοβα Μαρίνα και Καλακίκος Πέτρος  αιτούνται να γίνει 

πεζοδρόμηση κατά τους θερινούς μήνες του δρόμου  από το κατάστημα του κυρίου Καλακίκου 

Πέτρου έως και το Λιμεναρχείο από τις 20.00 μ.μ. έως 1.30 π.μ.  

Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος και ανέφερε τα εξής: 

Προεκλογική  δέσμευση της δημοτικής αρχής είναι να πεζοδρομήσουμε την παραθαλάσσια οδό 

στον οικισμό Καμαριώτισσα και καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 

 

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 
Εγκρίνει κατά αρχήν την πεζοδρόμηση κατά τους θερινούς μήνες του δρόμου στον οικισμό 

Καμαριώτισσας από το κατάστημα του κυρίου Καλακίκου Πέτρου έως και το Λιμεναρχείο κατά 

τους θερινούς μήνες από τις 21.00 μ.μ. έως 1.30 π.μ. και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί 

σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι από την παράταξη της μειοψηφίας  ¨Δημοτικό Ενωτικό Κίνημα 

Συνεργασίας¨ οι κ.κ. Βίτσας Αθανάσιος, Αντωνίου Ιωάννης, Γιαταγάνη Κων/να, Παπάς 

Παναγιώτης, Σαράντος Γεώργιος και Σκαρλατίδης Αθανάσιος, με την προϋπόθεση ενός 

ΑΔΑ: 6Π2ΡΩ1Λ-Υ17



επεξεργασμένου σχεδίου επί του οποίου δεν θα υπάρχουν αντιρρήσεις από κανένα επαγγελματία  

και να γίνει επανέλεγχος των χώρων που είναι μισθωμένοι. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     Τα Μέλη          O Γραμματέας 

      Φωτεινού Φωτεινός                           (Υπογραφές)      Παλκανίκος Ιωάννης  

     Ακριβές Απόσπασμα 

       Ο Δήμαρχος 

 

               Γαλατούμος Νικόλαος 
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