
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2682/15-6-2020 

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: 19o    «Περί εξέτασης αιτήσεως  επαγγελματιών για επανακαθορισμό χώρου 

στάθμευσης ταξί στο οικισμό Καμαριώτισσα» 

 Αρίθμ. Απόφαση: 140 
 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 -          »       » 
 

13. Βίτσας Αθανάσιος-          »       »  
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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.: 2545/5-6-2020 

εισερχομένου  οι επαγγελματίες  κ.κ. Παλαμαρούδας Λάσκαρης, Λάζαρης Γεώργιος, Μακρής 

Παναγιώτης, Συκά Ειρήνη αιτούνται με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός τους την 

απαγόρευση της δημιουργίας πιάτσας ταξί έμπροσθεν των καταστημάτων τους για τους  λόγους  

που επικαλούνται στο ιστορικό της αιτήσεώς τους όπως επισυνάπτεται της παρούσας και την 

παύση της υφιστάμενης διατάραξης της λειτουργίας των καταστημάτων τους αλλιώς σε 

αντίθετη περίπτωση δηλώνουν ότι θα προβούν σε δικαστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων και 

της αναζήτησης της βλάβης στην οποία έχουν υποστεί. 

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

 

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γαλατούμο Νικόλαο να καλέσει τους ιδιοκτήτες ταξί και να 

συζητηθεί η στάθμευσή τους στην στάση των λεωφορείων. 

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη της μειοψηφίας 

¨Δημοτικό Ενωτικό Κίνημα Συνεργασίας¨ κ. Βίτσας Αθανάσιος ο οποίος τάσσεται υπέρ της 

αρίθμ.: 151/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί γνωμοδότησης σχετικά με το 

αίτημα τεσσάρων ιδιοκτητών ταξί για δημιουργία χώρου στάθμευσης (πιάτσα ταξί) στον οικισμό 

Καμαριώτισσας¨.  
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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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