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Από το αριθ.4/18-4-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 87

Περίληψη
Έγκριση της με αριθμό 1/2016 απόφασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής Δήμου Ξάνθης και τροποποίηση της με αριθμό 307/2015
προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.13206/14-4-2016 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 35
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
20) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
21) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
22) Μπένης Δημήτριος
4) Βασιλούδης Ηλίας
23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
24) Μποζ Ραμαδάν
6) Γκιρτζίκη Αλεξία
25) Μυλωνάς Γεώργιος
7) Γουναρίδης Στυλιανός
26) Ξυνίδης Αθανάσιος
8) Δημούδη Χρυσούλα
27) Παπαδόπουλος Κυριάκος
9) Ηλιάδης Θωμάς
28) Παρτσαλίδου Δέσποινα
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
29) Σδρέβανος Μαρίνος
11) Ιγιαννίδης Στέφανος
30) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Καμαρίδης Ιπποκράτης
31) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
13) Καρά Αχμέτ
32) Τσέπελης Εμμανουήλ
14) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
33) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κιρατζή Ερκάν
34) Χασάν Ογλού Φερτούν
16) Κολλάρος Γεώργιος
35) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
17) Κυριακίδης Αλέξανδρος
18) Λομβαρδέας Μιχαήλ
19) Λύρατζης Πασχάλης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μιχαλοπούλου Αλίκη
4) Τσεγγελίδης Ιωάννης
2) Παπασταματίου Γεώργιος
5) Τσιακίρογλου Σωτήριος
3) Τόπ Ισμέτ
6) Χασάν Ογλού Ορχάν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.10294/6-4-2016 εισήγηση
της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της με αριθμό 1/2016 απόφασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής Δήμου Ξάνθης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.1/2016 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την τροποποίηση του τεχνικού
προγράμματος του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016 και την ένταξη παρακάτω πράξεων:
1) «Ίδρυση τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου πόλης Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης» με
προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ.
2) «Κατασκευή τεχνικών έργων οδού, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του
Δήμου Ξάνθης» με προϋπολογισμό 740.000,00 ευρώ.
3) «Μελέτες για τη νομιμοποίηση του σχολικού συγκροτήματος των 2ου & 3ου Γυμνασίων Ξάνθης» με
προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ.
4) «Μελέτες για τη νομιμοποίηση του σχολικού συγκροτήματος επί της οδού Δημοκρίτου 27 στην Ξάνθη»
με προϋπολογισμό 180.000,00 ευρώ
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Στη συνέχεια τέθηκαν ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους οι οποίες απαντήθηκαν από την
εισηγήτρια και επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονικό αρχείο που
τηρείται στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Ξάνθης ο οποίος είπε: «όλες οι ερωτήσεις που τέθηκαν είναι εύστοχες
πρέπει να πω. Αλλά μάλλον προκύπτουν ίσως από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερα
συγκεκριμένα έργα τα οποία μπαίνουν ως τροποποίηση στο τεχνικό πρόγραμμα για να μπορέσουν να
δημοπρατηθούν και να υλοποιηθούν. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων προτάσεων.
Καταρχήν ίσως σε επόμενη αναμόρφωση προϋπολογισμού υπάρξει κι άλλο ποσό το οποίο θα χρειαστεί όχι
να πάει στο αποθεματικό αλλά να μεταφραστεί είτε σε έργο είτε σε προμήθεια είτε και σ’ αυτό που είπε ο κ.
Κολλάρος και έχει δίκιο στο να πάει για τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών για το κοινωνικό πρόσωπο του
Δήμου κλπ. Παρότι ο Δήμος εκπονεί ένα τεράστιο έργο όσο αφορά το ΤΕΒΑ το οποίο έχει επιφορτιστεί τη
διαδικασία για όλο το νομό και ήδη πάει καλά όσο αφορά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Σίγουρα
χρειάζονται κι άλλες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Η εκτελεστική επιτροπή έπρεπε να
αποφασίσει αν θα πρότεινε τουλάχιστον μ’ αυτά τα χρήματα που σε πρώτη φάση δεν φαίνονται ότι θα
πήγαιναν στο αποθεματικό ότι θα μπορούσε να προχωρήσει. Η αναγκαιότητα για την ύπαρξη υψομετρικής
μελέτης το γνωρίζετε όλοι γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα κι αν θυμάμαι καλά και μ’ ερώτηση στο ΔΣ
είχε έρθει η δυσκολία της έκδοσης κάποιων αδειών λόγω της μη ύπαρξης αυτή της μελέτης που δεν υπάρχει
στο Δήμο ενώ εντοπίζεται ότι υπάρχει σε άλλους Δήμους. Και βέβαια θα συμφωνήσω με τον κ. Κολλάρο
οποίος είναι και ειδικός εκτιμά ότι αυτό το ποσό το οποίο μπαίνει στην ουσία ίσως είναι πολύ μικρό για ν’
ανταποκριθεί στην ανάγκη όλης της πόλης. Η υπηρεσία δόμησης όμως έκρινε ότι μπορεί να προχωρήσει μ’
αυτό και αν θυμάστε καλά σε παλιότερες τροποποιήσεις τεχνικού προγράμματος μπαίνανε έργα με 1€. Γιατί
λέγαμε ότι είναι απαραίτητο και πρέπει να μπει. Ότι ψάχναμε χρηματοδότηση γι’ αυτό εδώ, εν πάση
περιπτώσει είναι καλό να ενταχθεί να μπορέσουν να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει πράξη αυτό το οποίο
λείπε από την πόλη. Για τις μελέτες για τα σχολεία δεν έχω να πω κάτι. Καταλαβαίνετε όλοι την
αναγκαιότητα όταν δεν μπορεί σήμερα με την αλλαγή της νομοθεσίας να εκπονήσεις ένα έργο σε μια
σχολική μονάδα που ναι μεν έχει μπει στη διαδικασία της υπαγωγής αλλά για να γίνει το έργο θα πρέπει να
εκδοθεί επιπλέον και οικοδομική άδεια. Η αναγκαιότητα στα σχολεία προκύπτει από πέρυσι όσο αφορά την
αναβάθμιση με κουφώματα και την κατανάλωση των πετρελαίων. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι στις
προτεραιότητές μας τα σχολεία και εκτιμώ ότι θα πρέπει να εκδοθεί άδεια. Για την κατασκευή των τεχνικών
έργων και την αποκατάσταση εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ερωτήσεις που γίνονται. Αν θυμάστε καλά
το προηγούμενο διάστημα και ορθώς έτσι έγινε υπήρχαν πολλά ζητήματα όσο αφορά σε σημεία μέσα στην
πόλη αλλά και τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες οι οποίες έχριζαν την περισσότερη φροντίδα του δήμου.
Όλα αυτά λοιπόν τα οποία εντοπίζανε είτε οι αντιδήμαρχοι, είτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες είτε ερχόταν οι
εκπρόσωποι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων αποφασίστηκε από την εκτελεστική επιτροπή για να
μην γίνονται αποσπασματικά να γίνει ένα μεγάλο έργο για τελειώνουμε μ’ αυτές τις μικροπαρεμβάσεις σε
όλη την έκταση του Δήμου. Η προεκτίμηση είναι ότι με βάσει τους πίνακες που έχει η τεχνική υπηρεσία
είναι ότι αυτό το έργο αν έπρεπε να δημοπρατηθεί όλο μαζί, θα ήταν της έκτασης των 740000. Όχι ότι θα
δαπανούσαμε αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν από τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμα από την
προηγούμενη χρονιά καλό είναι να μην πάνε στο αποθεματικό και να πάνε σ ‘ένα έργο το οποίο και αξία θα
έχει αλλά και θα λύσει δεν θα έλεγα το σύνολο των προβλημάτων όσο αφορά τα έργα μέσα στο δήμο αλλά
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όλων αυτών. Για το 4ο Λύκειο. Το 4ο Λύκειο ήδη έχει δημοπρατηθεί η μελέτη και
υπάρχει ανάδοχος. Υπάρχει μια διαδικασία και περιμένουμε την παραλαβή της μελέτης προκειμένου όταν
βγει η πρόσκληση από την περιφέρεια να υποβληθεί η πρόταση γιατί είναι πρώτης προτεραιότητας όσο
αφορά την ανέγερση σχολικών μονάδων στο Δήμο Ξάνθης. Και από την περιφερειακή δ/νση Ξάνθης υπάρχει
έγγραφο στο τμήμα προγραμματισμού για αυτό που σας τώρα αλλά και για το 18 δημοτικό σχολείο και
σήμερα μετά την υπογραφή και του κ. Σκουρλέτη και του κ. Τσιρώνη είναι στο ΣτΕ περιμένουμε να γίνει
πάπυρος. Γιατί κατ’ ανάγκη στο τεχνικό πρόγραμμα; Γιατί αυτές είναι οι αναγκαιότητες και για να γίνουν
αυτά έργα πρέπει να ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα. Θα μπορούσαν να μείνουν αυτά τα χρήματα στο
αποθεματικό θα μπορούσαν να γίνουν κάτι άλλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο και μακάρι στο επόμενο
διάστημα με μία άλλη πιθανή αναμόρφωση προϋπολογισμού να υπάρχουν και άλλα τέτοια χρήματα, εγώ
πάντα ήμουν της άποψης ότι ο Δήμος δεν είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Δεν τοκίζει χρήματα. Πρέπει να
περνάνε αυτά στην κοινωνία είτε με έργα είτε με δράσεις είτε μ’ αυτό που ζητάει ο κόσμος».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Αθανάσιο Ξυνίδης ο οποίος
μεταξύ των άλλων στην τοποθέτησή του είπε: «εδώ είναι το αποκορύφωμα και η επιβεβαίωση μιας
διαδικασίας που ακολουθείται στο Δήμο Ξάνθης και η οποία κατά τη γνώμη μας είναι πέρα για πέρα
παράνομη και παράτυπη και φοβάμαι ότι κάποια στιγμή κάποιοι θα βρεθούνε μπροστά στο να
δικαιολογήσουν αυτή την «τεχνική» των τροποποιήσεων γιατί είναι έξω από κάθε λογική την οποία επιβάλει
ο δημόσιος έλεγχος. Και διευκρινίζω. Στην κατασκευή τεχνικών έργων οδού, αποκατάσταση ζημιών κλπ,
αυτή η ορολογία και αυτό το ποσό θα μπορούσε να μπει στη λογική που εκφράστηκε εάν και εφόσον
μιλούσαμε για τον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου. Εδώ το τεχνικό πρόγραμμα τροποποιείται μόνο
και περιλαμβάνει μόνο συγκεκριμένα έργα. άλλωστε κι εσείς κ. Δήμαρχε στην τοποθέτησή σας μιλήσατε για
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συγκεκριμένα έργα τροποποιήσεις τεχνικού προγράμματος. Δεν έχει δικαίωμα νομίζω η Εκτελεστική κακώς
η εισήγηση αυτή ήρθε και παγίδευσε την Εκτελεστική εάν την παγίδευσε σε μία απόφαση διότι δεν μπορεί
να γίνει τροποποίηση τεχνικού προγράμματος αν δεν είναι το έργο συγκεκριμένο. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε
συγκεκριμένο έργο, όπως κατέθεσε ο κ. Δήμαρχος είναι συνονθύλευμα πολλών έργων μικρών έργων, αυτό
ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλει να εμποδίσει με αυτές τις τροποποιήσεις ο νόμος. Θα το κάνετε το έργο,
οφείλει να γίνει το έργο, οφείλει να γίνει όμως με διαφάνεια και μ’ αυτά που προβλέπει ο νόμος. Γιατί όπου
υπάρχουν πακετάκια και χάνονται μέσα τα επιμέρους έργα δεν μπορούν να ελεγχθούν. Είναι συνέχεια και
συνέπεια αυτής της πρακτικής που ακολουθείτε σε όλα τα έργα και θα βρεθούμε και θα τα πούμε στο μέλλον
γι’ αυτά έργα τα οποία δίνονται χωρίς καμία συγκεκριμένη προδιαγραφή, περνιούνται εγκρίνονται και έλα
εσύ μετά να δικαιολογήσεις εκεί που θα πρέπει τα αδικαιολόγητα γιατί δεν υπάρχει περιγραφή. Για τα τρία
και αυτό δεν υπάρχει προέγκριση. Και το πρόβλημα είναι της υπηρεσίας και επίσης δημιούργησε πρόβλημα
στην Εκτελεστική Επιτροπή κι έρχεται και εδώ. Μιλάτε για προϋπολογισμό. Από τη στιγμή που μου φέρνετε
συγκεκριμένο έργο για τα τρία προηγούμενα αλλά και για το συνονθύλευμα το δύο και χρησιμοποιείτε τη
λέξη προϋπολογισμό, οφείλατε να έχετε προϋπολογισμό έργου. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες απορώ
πως η Εκτελεστική Επιτροπή ψήφισε, απορώ αν θα το ψηφίσετε κι εσείς εμείς πάντως σαν παράταξη δεν
πρόκειται να το ψηφίσουμε συγκεκριμένα και καταγγέλλοντας ότι και η τροποποίηση είναι παράνομη
εφόσον δεν αναφέρεται συγκεκριμένο έργο για το δύο και ο προσδιορισμός των οικονομικών μεγεθών δεν
γίνεται γιατί αναφέρεται σε προϋπολογισμό και ο προϋπολογισμός δεν υπάρχει μέσα στην αίτηση».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Μπένη ο οποίος μεταξύ
των άλλων στην τοποθέτησή του είπε: «Δεν πάμε σε μια τροποποίηση προϋπολογισμού χωρίς να έχουμε
ούτε το βασικό κομμάτι του κόστους της μελέτης από το συγκεκριμένο έργο. Δεν μπορεί να σταθεί σαν
απόφαση, εμείς δεν μπαίνουμε σε τέτοιο κίνδυνο και δεν είναι δίλημμα το θέλουμε ή δεν θέλουμε, όλα
θέλουμε να γίνουν αλλά να γίνουν με νόμιμο τρόπο κι έτσι όπως πρέπει. Γι’ αυτό το λόγο δεν θα το
ψηφίσουμε».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ιπποκράτη Καμαρίδη ο οποίος
μεταξύ των άλλων στην τοποθέτησή του είπε: «από τη στιγμή που ο κ. Δήμαρχος βρήκε εύλογες τις
ερωτήσεις των υπολοίπων συναδέλφων αλλά οι απαντήσεις του δεν μας έπεισαν και όταν πρόκειται για
τέτοια ποσά 750.000 χωρίς προϋπολογισμούς, χωρίς μελέτες, χωρίς τίποτα. Γι’ αυτό το λόγο το
καταψηφίζουμε».
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Ανταμπούφη ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Τα έργα που περιγράφονται όσα περιγράφονται είναι απαραίτητα,
δεν συζητιέται κάτι τέτοιο παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ασάφεια κι εγώ τουλάχιστον δεν
ξεκαθάρισα αυτά που ήθελα κι αυτά που ρώτησα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ψηφίσουμε λευκό στη
συγκεκριμένη πρόταση. Ταυτόχρονα θα ήθελα να επισημάνω ότι και ο τρόπος που ήρθε αυτή εδώ η
εισήγηση με αυτή την ασάφεια και μ’ αυτή την έλλειψη σχεδιασμού και με τα ελλείμματα που εύλογα τα
έχουν βάλει και οι υπόλοιποι συνάδελφοι δείχνει κατά τη γνώμη μου σε μια μικρή εικόνα το τι ακριβώς
γίνεται και με τον συνολικό προϋπολογισμό. Και επαληθεύεται κατά τη γνώμη μου επίσης το επιχείρημα που
περιγράφει μία προχειρότητα στο σχεδιασμό η οποία έχει σαν επακόλουθο τις αλλεπάλληλες μέσα σε όλη τη
χρονιά αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Όλα αυτά είναι λόγοι οι οποίοι
υποστηρίζουν το λευκό σ’ αυτήν εδώ την πρόταση».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Κολλάρο ο οποίος μεταξύ
των άλλων στην τοποθέτησή του είπε: «η θέση μας γενικά ειδικά για τα τεχνικά προγράμματα και τους
προϋπολογισμούς είναι να καταψηφίζουμε να θυμίσω ότι στη συγκεκριμένη συζήτηση που έγινε για το
τεχνικό πρόγραμμα δηλώσαμε παρών. Ότι όλα αυτά τα έργα θα περιμένουμε να τα δούμε να υλοποιούνται
γιατί αλλιώς θα είχαμε κάτι άλλο να προτείνουμε κάποια άλλα έργα που θα έπρεπε να γίνουν. Σήμερα
δυστυχώς αυτό το παρών δεν μπορώ να το δώσω γιατί ο καινούριος κατάλογος δείχνει λίγο απροετοίμαστος
και δεν με πείθει ότι πράγματι, οι ανάγκες της πόλης είναι πολύ μεγαλύτερες αλλά ότι οι 740000 ξέρουμε
περί τίνος συζητάμε. Μ’ αυτή την έννοια καταψηφίζουμε την πρόταση».
Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Ξάνθης ο οποίος είπε: «Η υπηρεσία ισχυρίζεται και αυτό ισχυρίστηκε μέσα
στην Εκτελεστική Επιτροπή ότι για να μπορεί να προχωρήσει μια μελέτη θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι
ενταγμένη στο τεχνικό πρόγραμμα. Και βεβαίως ίσως η έκφραση προϋπολογίζεται θα έπρεπε να
αντικατασταθεί με το προεκτιμείται. Κάποια στιγμή ως επιλογή θα μπορούσε ίσως με 100 ή 200000 ένα έργο
το οποίο όμως αφού θα γίνει η μελέτη τότε θα καθοριστεί το ακριβές ποσό. Επειδή έχει γίνει μια έρευνα όσο
αφορά αυτό που αφορά τη συντήρηση και υπάρχουν αυτά καταγεγραμμένα. Καλό είναι να ξέρουν όλοι οι
συνάδελφοι εδώ πέρα ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν στο
τεχνικό πρόγραμμα».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς
και α) την αριθμ.1/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, β) την 307/2015 προγενέστερης απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη με αριθμό 1/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης και τροποποιεί τη με
αριθμό 307/2015 προγενέστερη απόφασή του η οποία αφορά την Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
Ξάνθης έτους 2016 και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος της, εντάσσει τις παρακάτω πράξεις:
1. «Ίδρυση τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου πόλης Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης» με
προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ.
2. «Κατασκευή τεχνικών έργων οδού, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του
Δήμου Ξάνθης» με προϋπολογισμό 740.000,00 ευρώ.
3. «Μελέτες για τη νομιμοποίηση του σχολικού συγκροτήματος των 2ου & 3ου Γυμνασίων Ξάνθης» με
προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ.
4. «Μελέτες για τη νομιμοποίηση του σχολικού συγκροτήματος επί της οδού Δημοκρίτου 27 στην Ξάνθη»
με προϋπολογισμό 180.000,00 ευρώ.
Κατά τα λοιπά η 307/2015 προγενέστερη απόφασή του ισχύει ως έχει.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ξυνίδης Αθανάσιος, Μπένης Δημήτριος, Καμαρίδης
Ιπποκράτης, Κολλάρος Γεώργιος, Βασιλούδης Ηλίας, Μυλωνάς Γεώργιος, Καρά Αχμέτ, Γουναρίδης
Στυλιανός, Φανουράκης Εμμανουήλ, Μπαντάκ Σιαμπάν και Δημούδη Χρυσούλα για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
Ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Ανταμπούφης ψήφισε Λευκό.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 4-05-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

