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Από το αριθ.2/16-2-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 43

Περίληψη
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή στη
διοργάνωση εκδήλωσης για τη δράση «Καταναλώνουμε ό,τι
παράγουμε»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.5012/12-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μούρκας Χρήστος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
20) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Βασιλούδης Ηλίας
21) Μπένης Δημήτριος
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
22) Μποζ Ραμαδάν
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
23) Μυλωνάς Γεώργιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
24) Ξυνίδης Αθανάσιος
7) Ηλιάδης Θωμάς
25) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
26) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
27) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
29) Τσιακίρογλου Σωτήριος
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
30) Τόπ Ισμέτ
13) Κιρατζή Ερκάν
31) Τσεγγελίδης Ιωάννης
14) Κολλάρος Γεώργιος
32) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
33) Χασάν Ογλού Ορχάν
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
34) Χασάν Ογλού Φερτούν
17) Λύρατζης Πασχάλης
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
5) Παπασταματίου Γεώργιος
2) Γουναρίδης Στυλιανός
6) Τσέπελης Εμμανουήλ
3) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
7) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
4) Παρτσαλίδου Δέσποινα
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Κυριακίδης Αλέξανδρος, Τοπ Ισμέτ και Τσεγγελίδης Ιωάννης
αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος και ο δημοτικός σύμβουλος
Ανταμπούφης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.4376/8-2-2016 εισήγηση του
τμήματος Εξυπηρέτησης Δημάρχου η οποία έχει ως εξής:
«Η ΓΣΕΒΕΕ και το Κίνημα πολιτών «Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε», ως μη κερδοσκοπική εταιρία, σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης, θα πραγματοποιήσουν
την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016, εκδήλωση με θέμα «Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε».
Αρωγοί στην όλοι προσπάθεια θα είναι το Επιμελητήριο Ξάνθης, ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης, η Ιερά
Μητρόπολη Ξάνθης και η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.
Η εκδήλωση έχει ως στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας, την μείωση της ανεργίας και βέβαια να
μπει «φρένο» στο κλείσιμο των καταστημάτων και επιχειρήσεων τοπικά, καθώς και να στηριχθούν ο
εσωτερικός Τουρισμός, οι Αγρότες, οι Παραγωγοί, οι Επαγγελματίες, οι Έμποροι, οι Βιοτέχνες και γενικά η
Ελληνική Επιχειρηματικότητα.
Στα περίπτερα που θα στηθούν με προϊόντα από τις τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες θα συμμετάσχουν
δωρεάν, έχουν ως στόχο να προβάλλουν και να διαφημίσουν με τον δικό τους τρόπο τα προϊόντα τους στο
κοινό. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν θα υπάρξει καμία εμπορική συναλλαγή.

ΑΔΑ: ΩΘΑΤΩΚ8-ΘΨ4
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ή μη της
συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στην παραπάνω δράση ως συνδιοργανωτή, προκειμένου να καλυφθεί μέρος
των δαπανών που απαιτούνται για την όλη διοργάνωση.
Σε περίπτωση έγκρισης, παρακαλούμε να εγκρίνετε την ανάληψη υποχρέωσης ποσού 1.500,00€, για την
κάλυψη δαπανών σχεδιασμού και εκτύπωσης αφισών της εν λόγω δράσης, η οποία θα βαρύνει την πίστωση
του Κ.Α.: 02.00.6434.01 με τίτλο «λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2016.
Τα ανωτέρω πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.3463/2006,
Άρθρο 158, Παρ.3».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση καθώς
και α) Το από 21-1-16, και με αριθ. πρωτ.: 463 έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών βιοτεχνών &
Εμπόρων Ξάνθης και Περιφέρειας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Αναλαμβάνει υποχρέωση ανάληψης δαπάνης με αύξοντα αριθμό 282 στο Μητρώο Δεσμεύσεων,
συνολικού ποσού 1500€ το οποίο θα βαρύνει την πίστωση των Κ.Α. 02.00.6434.01 με τίτλο «λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου.
Β) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στα πλαίσια της εκδήλωσης με θέμα
«Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 με
το ποσό 1500€ προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών (σχεδιασμός και εκτύπωση αφισών) που
απαιτούνται για την όλη διοργάνωση.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Κολλάρος ο οποίος δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με το ποσό
της εν λόγω συνδιοργάνωσης.
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Σωτήριος Τσιακίρογλου εξαιρείται σύμφωνα με το άρθρο 99 του
Ν.3463/2006.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 29-2-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
α.α.
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

