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Από το αριθ.1/30-1-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 15

Περίληψη
Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου
Αμοιρίδης» για τη διοργάνωση Γενικής Έκθεσης

«Φίλιππος

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 30 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.3180/26-1-2017 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) Αγκόρτσας Απόστολος
20) Μπένης Δημήτριος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
21) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
4) Βασιλούδης Ηλίας
22) Μποζ Ραμαδάν
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
23) Μυλωνάς Γεώργιος
6) Γκιρτζίκη Αλεξία
24) Ξυνίδης Αθανάσιος
7) Δημούδη Χρυσούλα
25) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Ηλιάδης Θωμάς
26) Πυρνάρη Ειρήνη
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
27) Σδρέβανος Μαρίνος
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
30) Τσέπελης Εμμανουήλ
13) Κιρατζή Ερκάν
31) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Κολλάρος Γεώργιος
32) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
33) Χασάν Ογλού Φερτούν
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
17) Λύρατζης Πασχάλης
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γουναρίδης Στυλιανός
2) Ιγιαννίδης Στέφανος
6) Τσαρεκτσή Τζενάν
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
7) Χασάν Ογλού Ορχάν
4) Παρτσαλίδου Δέσποινα
5) Ταρενίδης Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπουδούρ Χουσεϊν και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Ξάνθης κ. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Βασιλούδης αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση
πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.2120/17-1-2017 εισήγηση της
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤ.:1) Το άρθρο 94 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης - Πρόσθετες αρμοδιότητες
δήμων, 2) Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ.2 του Ν.3463/2006, 3) Την από 21-11-2016 αίτηση του
Επιμελητηρίου Ξάνθης, 4) Το από 21-12-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς, σύμφωνα με το οποίο η έκθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την
Τετάρτη 22 έως και την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 (συμπεριλαμβανομένων των ημερών τοποθέτησης και
απομάκρυνσης περιπτέρων, τοποθέτηση, αφαίρεση ταπί – μετακίνηση μπασκετών κ.λ.π).
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Το Επιμελητήριο Ξάνθης πρόκειται να διοργανώσει υπό την αιγίδα του, Έκθεση γενικού
ενδιαφέροντος από την Τετάρτη 22 έως και την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017. Η έκθεση, σύμφωνα με το
αίτημα του, θα συγκεντρώσει εκθέτες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής της
Βορείου Ελλάδος. Στην έκθεση θα συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες θα καταβάλλουν αντίτιμο χρήσης
περιπτέρου σε εξειδικευμένη εταιρία διοργάνωσης και κατασκευής εκθέσεων. Η εταιρεία προτίθεται να
καταβάλει σχετικό τίμημα για την παραχώρηση του χώρου καθώς και σχετική εγγύηση για την ακριβή
εκπλήρωση των όρων παραχώρησης.
Επισημαίνουμε ότι o φορέας είναι υπεύθυνος επίσης για την ασφάλεια του κτιρίου, των εκθετών και
των επισκεπτών κατά την διάρκεια διοργάνωσης της έκθεσης. Για τη Γενική Έκθεση 2016 (28-3 έως 5-42016) καταβλήθηκε το ποσό των 1500€ (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ είσπραξης αρ.2410Ξ /30-03-2016) και εγγυητική
επιστολή ύψους 2.000€ πριν την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης σχετικά με
α) την παραχώρηση ή μη του κλειστού Γυμναστηρίου «Φ.Αμοιρίδης» στο Επιμελητήριο Ξάνθης,
προκειμένου να διοργανωθεί υπό την αιγίδα του Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος από την Τετάρτη 22 έως
και την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017.
β) τον ορισμό του ποσού εκμίσθωσης
γ)την εξουσιοδότηση υπογραφής του Δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, του ιδιωτικού
συμφωνητικού μίσθωσης.
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται
στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Αθανάσιο Ξυνίδη ο οποίος στην
τοποθέτησή του είπε: «Εδώ έχουμε σαν δεδομένο και το λέω για να καταγραφεί στα πρακτικά παρακαλώ ότι
πρέπει και οφείλει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να ελέγξει ποιος ευθύνεται για την απόδοση της εγγυητικής
ενώ δεν έπρεπε να δοθεί στην διοργανώτρια εταιρία διότι παρέβη όπως σωστά είπε και ο κ. Ανταμπούφης
σαφέστατα τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε. Θυμίζω ότι εδώ δεν ήταν απλά ότι δεν καθάρισε ή δεν έκανε,
παρόλο που της απαγορεύτηκε ρητά να μην υπάρξει παρέμβαση πάνω στο συγκεκριμένο χώρο της
συγκεκριμένης εισόδου γιατί από κάτω είναι μετασχηματιστές και οποιαδήποτε παρέμβαση δημιουργούσε
κίνδυνο να μπουν νερά και να πλημμυρίσει και να καταστραφεί όλο το σύστημα οι κύριοι μας γράψανε στα
παλιά τους τα παπούτσια και θέσανε σε κίνδυνο για τις μέρες της έκθεσης και για τις όποιες μέρες μετά, σε
μεγάλο κίνδυνο ολόκληρη την εγκατάσταση, την πανάκριβη αυτού του κτηρίου. Αυτός ο οποίος δεν ήταν
εκεί και τα λέω καθαρά για να γραφούν μ’ αυτή τη σειρά γραμματεία παρακαλώ, αυτός λοιπόν ο υπεύθυνος
που δεν ήταν εκεί, που ορίσαμε συγκεκριμένο υπεύθυνο στη συνεδρίαση τότε για να παρακολουθήσει την
ορθή τήρηση και την προστασία του χώρου γιατί και σε προηγούμενη διοργάνωση είχαμε προβλήματα,
παρενέβη το καθήκον του εφόσον τους άφησε να κάνουν αυτές τις εργασίες. Αυτός ο οποίος αποφάσισε την
απόδοση της εγγυητικής επιστολής παρόλο που υπήρχαν παραβάσεις παρενέβη το καθήκον του και ζημίωσε
επίσης το δήμο. Αυτές είναι ενέργειες οι οποίες δεν αίρονται με αποκατάσταση και με χαμόγελο και γενικό
επιχειρηματολόγιο του κ. αντιδημάρχου. Η διακινδύνευση δεν αποκαθίσταται με τίποτα. Η καθαριότητα
μπορεί να αποκατασταθεί. Η διακινδύνευση αυτού του πανάκριβου περιουσιακού στοιχείου του δήμου δεν
αίρεται με τίποτα. Εκείνο που μπορεί να αρθεί είναι το δεν βαριέσαι των υπεύθυνων που μπήκαν για να
προστατεύσουν. Και εδώ έχω συγκεκριμένη πρόταση η οποία είναι βασική για να προστατεύσουμε κι εμείς
τους εαυτούς μας. Εδώ κύριοι το επιμελητήριο έρχεται και μας κάνει ένα έγγραφο και λέει παρακαλώ να
μας παραχωρήσετε όπως και τα προηγούμενα χρόνια το χώρο του κλειστού γυμναστηρίου που έχετε στη
δικαιοδοσία σας. Και η σύμβαση που έρχεται είναι με εταιρία. Δεν είναι με το επιμελητήριο. Το
επιμελητήριο φεύγει από μέσα από όποια ευθύνη και εμείς πρέπει να επιλέξουμε με απευθείας σύμβαση
παράνομη κι εδώ λέω και για τον εαυτό μου ότι είναι απαράδεκτο αν υπογράφτηκε και πέρυσι και δεν το
πήραμε μυρωδιά, έχω κι εγώ ευθύνη και όλοι μας αν κάναμε το ίδιο πράγμα, ότι υπογράφεται σύμβαση
απευθείας με ιδιωτική επιχείρηση που έχει σκοπό το κέρδος. Χωρίς πλειοδοτικό διαγωνισμό. Αυτό το
συμφωνητικό είναι παράνομο και κ. Δήμαρχε για την προστασία σας ή αν υπογράψει άλλος αντί του
δημάρχου πρέπει να ξέρει ότι εδώ είναι εκτεθειμένος. Όσο αφορά δε τη συγκεκριμένη επιχείρηση, τη
συγκεκριμένη εταιρία, ακόμα κι αν κρίνετε ότι πρέπει να δοθεί σε ιδιώτη και όχι στο επιμελητήριο δεν
μπορεί πλέον να δοθεί σ’ αυτή την εταιρία η οποία ζημίωσε την εγκατάσταση του δήμου με οποιονδήποτε
άλλον εκτός απ’ αυτή την εταιρία. Θέλετε να υπογράψετε; Υπογράψετε. Εμείς δεν πρόκειται να
υπογράψουμε μ’ αυτήν την εταιρία διότι είναι η δεύτερη φορά που συζητάμε εδώ μέσα ότι σε προηγούμενη
διοργάνωση έκανε ζημιά. Ελπίζω οι παλιότεροι να το θυμάστε. Τη συζήτηση που είχε γίνει και για εκείνη τη
διοργάνωση. Και προς Θεού μην υπογράψετε σύμβαση με την εταιρία. Θέλει το επιμελητήριο να κάνει
σύμβαση; Να αναλάβει τις δεσμεύσεις του; Όλα αυτά;»
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ιπποκράτη Καμαρίδη ο οποίος
στην τοποθέτησή του είπε: «Για μένα το θέμα επειδή φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι επιτέλους σ’
αυτή τη χώρα και σ’ αυτό το δήμο κάποιος πρέπει να έχει κάποιες ευθύνες και αυτές οι ευθύνες να
αποδίδονται και επειδή έχουμε κουραστεί να παίρνουμε τα χαρτιά και από τη στιγμή που δεν βρίσκουμε
απάντηση να τα πηγαίνουμε στο απέναντι κτήριο, εδώ θέλω κι εγώ να καταγραφεί το εξής πολύ απλό.
Υπάρχει ένα συμφωνητικό το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει μια έκθεση των
υπηρεσιών που λένε ότι δεν τηρήθηκαν τα του συμφωνητικού και παρόλα αυτά έρχεται η αντιδημαρχεία, οι
υπηρεσίες δεν ξέρω ποιος είναι και επιστρέφει τα χρήματα ενώ προβλέπεται ότι έπρεπε να εκπέσουν υπέρ
του δήμου. Εδώ είναι σαφέστατη η εις βάρος του δήμου λειτουργία του αντιδημάρχου ή οποιουδήποτε
εξαρτάται από αυτόν και το αποφάσισε, και ο μόνος δρόμος που ακολουθείται είναι ένας και
συγκεκριμένος. Ή θα βρείτε εσείς τον υπεύθυνο ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, όχι με
λόγια, ή αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε την πεπατημένη».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Σωτήριο Τσιακίρογλου ο οποίος
στην τοποθέτησή του είπε: «Όσο αφορά τη συγκεκριμένη μίσθωση προς το επιμελητήριο έχουμε να πούμε
το εξής ότι και να καταπέσει η εγγυητικής επιστολή 2000€ είναι ουσιαστικά αμελητέο ποσό όσο αφορά τη
ζημιά που θα πάθαινε ο δήμος εάν το νερό έμπαινε μέσα στους μετασχηματιστές και οτιδήποτε άλλο. Αυτό
πρέπει να δώσουμε κι αν ΄θέλουμε να διαφυλάξουμε την περιουσία του δήμου είναι ο αρμόδιος ή οι
αρμόδιοι υπάλληλοι που επιτηρούν το συγκεκριμένο γυμναστήριο να είναι παρόντες με εκπρόσωπο του
επιμελητηρίου διότι θεωρώ ότι η σύμβαση πρέπει να γίνει με το επιμελητήριο, εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ
μόνο εάν γίνει σύμβαση με το επιμελητήριο μα είναι και οι δυο παρόντες ούτως ώστε εάν ανατεθεί σε
κάποια ιδιωτική εταιρία να μπορεί ο υπάλληλος του δήμου να απευθύνεται στο επιμελητήριο γιατί αυτόν
έχουμε εκμισθωτή ούτως ώστε να ακολουθηθούν οι συμφωνηθέντες όροι. Υπό αυτούς τους όρους
συμφωνούμε κι εμείς προκειμένου να γίνει η έκθεση, βεβαίως προτεραιότητα να έχουν οι ξανθιώτες, αυτό
είναι γνωστό, είναι μία έκθεση η οποία γίνεται προκειμένου να προάγει το επιχειρείν και είναι μία έκθεση η
οποία θεωρούμε στις δύσκολες μέρες που ζούμε πιθανό να δώσει κάποιο κύκλο εργασιών σε κάποιες
επιχειρήσεις οι οποίες θα βρεθούν εκεί πέρα»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Μπένη ο οποίος στην
τοποθέτησή του είπε: «Ή θα είμαστε απόλυτοι λοιπόν και θα ξέρουμε τι δίνουμε και τι κοστίζει αυτό το
πράγμα και η δικιά μου η πρόταση είναι η εξής για να μην λέμε ότι μόνο λέμε και λέμε και λέμε. Καταρχάς
πριν γίνει ο,τιδήποτε έργο μέσα στο κέντρο όταν το παίρνει η εταιρία, γιατί το παίρνει η εταιρία, δεν το
παίρνει το επιμελητήριο, ούτε χάρη κάνουμε στο επιμελητήριο. Τώρα πλέον είναι μια εταιρία, είναι καθαρά
επαγγελματικά το κομμάτι, ξέρουν τι κάνουν, έχουν κι άλλες εκθέσεις. Πριν μπει λοιπόν ο οποιοσδήποτε
μέσα θα πρέπει να ξέρει από εμάς πού επιτρέπεται να καρφώσει και πού δεν επιτρέπεται να καρφώσει. Το
ότι σήμερα λες εσύ στο ΔΣ κάρφωσε εκεί και είχαμε κίνδυνο θα τον αποτρέψεις από την άλλη φορά; Όχι.
Θα πρέπει εσύ σαν αντιδήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών να είναι εκείνη την ημέρα που θα
έρθουν οι κύριοι αυτοί και θα τους πει εδώ δεν θα πειράξετε, εκεί δεν θα πειράξετε, έχετε δικαίωμα να
κάνετε αυτό κι αυτό κι αυτό. Και γι’ αυτό το λόγο εμείς σας έχουμε και μια εγγυητική. Το αν γίνουν αυτά τα
πράγματα κι αυτό προφανώς λέει κι ο συνάδελφος, αυτό που σας λέει για τον κίνδυνο, από τη στιγμή που θα
το κάνει και θα πάρουμε υγρασία, θα γίνει ο πίνακας, θα έχει πρόβλημα κτλ, δεν προλαβαίνουμε ΄τίποτα και
τα 2000…εγώ θα σας έλεγα ότι κρατήσαμε και τα 2000 θα ήσασταν ικανοποιημένοι; Όχι. Δηλαδή αυτό που
θέλω να πω και 3000 να έχουμε την εγγύηση και 4000 αν δεν είμαστε εκεί, ο αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος, ο
προϊστάμενος και να πει κύριοι μέχρι εδώ αυτό δεν θα το κάνετε και τελείωσε. Κι αν δεν θέλετε δεν θα το
πάρετε. Δεν έχει άλλη αυτή. Διότι κάποιος και τα 3000 μπορεί να τα θεωρεί και τίποτε. Σου λέει δεν
βαριέσαι εγώ θα κάνω τη δουλειά μου και ό,τι θέλει ας γίνει. Θα πάω μετά και θα δω τι θα κάνω. Άρα
ξεκινάμε από δικό μας θέμα. Τι προτείνω λοιπόν. πριν μπουν μέσα να πηγαίνει με εντολή ο αντιδήμαρχος
και να θέτει τα όρια. Ούτε επιμελητήριο, σύλλογοι ό,τι, ό,τι …να θέτει τα μέτρα. Κύριοι, η νότια είσοδος
δεν λειτουργεί. Τελειώσαμε. Κλείστε την»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Ανταμπούφη ο οποίος στην
τοποθέτησή του είπε: «Πρώτα απ’ όλα να πω ότι έτσι όπως είναι η εισήγηση για το θέμα εμείς το
καταψηφίζουμε. Οι λόγοι για τους οποίους καταψηφίζουμε έχουνε να κάνουν και με το περιεχόμενο της
ίδιας της σύμβασης, του συμφωνητικού, συγνώμη, και με το γεγονός ότι είναι ένα συμφωνητικό μεταξύ
δήμου και εταιρίας, δεν εμφανίζεται σ’ αυτήν εδώ τη σχέση καθόλου το επιμελητήριο, ενώ στην
πραγματικότητα εμφανίζεται ως διοργανωτής ή ότι έχουμε μια έκθεση υπό την αιγίδα του, έτσι λοιπόν
υποστηρίζουμε την άμεση εμπλοκή του επιμελητηρίου από κει και μετά να κάνω μία παρατήρηση, θα είχε
πιστεύω δικαίωμα ό δήμος Ξάνθης να παρέμβει και στο περιεχόμενο της ίδιας της έκθεσης, αυτό που λέμε
για τις τοπικές επιχειρήσεις εάν ήταν κάποιος από τους συνδιοργανωτές θα μπορούσαμε να το δούμε κι
αυτό, το οποίο ενδεχομένως να έλυνε και αρκετά προβλήματα οικονομικής φύσης, συνεπώς, εάν υπάρχει
βούληση να αλλαχθεί, θα μπορέσουμε να ξαναδούμε την τελική πρόταση για να ψηφίσουμε, διαφορετικά
έτσι όπως είναι η εισήγηση το καταψηφίζουμε».
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Κολλάρο ο οποίος στην
τοποθέτησή του είπε: «Πρέπει να πούμε ότι οι επιχειρηματίες της πόλης είναι ευχαριστημένοι με τις
προηγούμενες εκθέσεις. Ένα το κρατούμενο. Άρα θα πρέπει να διευκολύνουμε την πιθανή διεξαγωγή του
και φέτος. Έχει δίκιο όμως ο κ. Τσιακίρογλου όταν λέει ότι δεν μπορεί ο δήμος να κάνει συνεννόηση με μια
εταιρία ακόμα και την καλύτερη και επομένως νομίζω ότι σήμερα η διαδικασία πρέπει να οδηγήσει το θέμα
σε μια αναβολή ώστε να έρθει με μια διατύπωση που την ευθύνη θα την έχει το επιμελητήριο και όχι μια
εταιρία που δεν την ξέρουμε και τότε δεν χρειάζεται καν ο αντιδήμαρχος να τρέχει να δει εάν άναψαν τα
φώτα, αν καρφώσανε τα καρφιά εκεί που πρέπει, θα ελεγχθεί με καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι θα
δυσκολευτεί το ΕΒΕ να μας φέρει καινούρια πρόταση. Δεν είμαι μάντης κακών, αλλά νομίζω ότι θα
αναζητήσει άλλο τρόπο να κάνει την έκθεση αν καταλάβει ότι εμείς ομόφωνα σχεδόν διαπιστώνουμε δεν
γίνεται να έρθουμε σε συμφωνία με έναν ιδιώτη που δεν τήρησε και στο παρελθόν αυτά που έπρεπε. Να
ζητήσουμε ν’ αναβληθεί το θέμα μήπως και έρθει η πρόταση από το επιμελητήριο σαν δικό του αίτημα,
όπως; Είπε και ο κ. Τσιακίρογλου και άλλοι που μίλησαν νωρίτερα για να μην οδηγηθούμε κατευθείαν στην
καταψήφιση γιατί αλλιώς ποιος λογικός άνθρωπος θα υπερψηφίσει κάτι που οδηγεί σε αδιέξοδο την όλη
κατάσταση. Πάντως ξαναλέω ότι η άποψη ότι όλα τα κάνουν οι αντιδήμαρχοι και πρέπει να είναι απίκο, δεν
είναι μια καλή άποψη. Μπορεί να κατηγορεί ανθρώπους κτλ αλλά έχουμε και διαδικασίες υπηρεσιών που
δεν μπορείς να τις βάλεις στην άκρη. Εντάξει, ο αντιδήμαρχος μπορεί να περάσει μπορεί και να μην
περάσει. Δεν μπορεί να κάθεται 8 ώρες εκεί να δει αν καρφώνουν ή ανοίγουν την πίσω πόρτα»
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο ο
οποίος είπε: «Για 4η φορά γίνεται αυτή η γενική έκθεση στο δήμο της Ξάνθης. Νομίζω ότι κανείς δεν
διαφωνεί ότι είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά καλό θα έλεγα και εξυπηρετεί όχι μόνο τον εμπορικό κόσμο
της πόλης αλλά εξυπηρετεί θα έλεγα και τους πολίτες οι οποίοι στα πόδια τους μέσα μπορούν να δουν και
να ενδιαφερθούν για τα προϊόντα που αναφέρεται στην γενική έκθεση που γίνεται. Υπήρχε επίσης κι ένα
αίτημα από το ΕΒΕ προς το δήμο Ξάνθης προκειμένου να παραχωρηθεί. Εκτιμώ λοιπόν ότι σήμερα το ΔΣ
θα πρέπει να κάνει δεκτό το αίτημα του επιμελητηρίου, δεν ξέρει καμιά εταιρία το ΔΣ άρα λοιπόν, εκτιμώ
ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα του επιμελητηρίου όσο αφορά την παραχώρηση και να γραφτεί μέσα
στην απόφαση ότι για τις λειτουργικές δαπάνες ή για τις φθορές θα καταβάλλει το αντίτιμο των 1500€ και
την εγγυητική επιστολή των 2000. Η παραχώρηση θα γίνει στο επιμελητήριο. Για το πώς θα διοργανώσει το
επιμελητήριο την έκθεση είναι μία ευθύνη την οποία την έχει το επιμελητήριο, εμείς παραχωρούμε στο
επιμελητήριο και δεν παραχωρούμε ούτε μισθώνουμε σε καμιά εταιρία. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι
υπάρχει το αίτημα από το εμπορικό επιμελητήριο, προκειμένου να παραχωρηθεί το Αμοιρίδειο, εμείς αυτό
το αίτημα θα ικανοποιήσουμε, δεν υπάρχει αίτημα από καμία εταιρία στο δήμο. Δεν ξέρω καμιά εταιρία
εγώ. Αλλά και τις όποιες φθορές ή εν πάση περιπτώσει όπως λέει και η σύμβαση μέσα, θα πρέπει αμελλητί
να τακτοποιούνται, να γίνονται από αυτόν ο οποίος έχει τη χρήση. Αυτό που αιτείται σήμερα από το ΔΣ
είναι η παραχώρηση στο ΕΒΕ για να προχωρήσει στη διαδικασία. Εκτιμώ λοιπόν ότι η απόφαση του ΔΣ θα
πρέπει αυτή να είναι και βλέπω ότι και αυτή είναι η εισήγηση της υπηρεσίας. Να παραχωρηθεί στο ΕΒΕ γι’
αυτό το διάστημα το Αμοιρείδιο».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
1) Το άρθρο 94 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης - Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων, 2) Τις
διατάξεις του άρθρου 192 παρ.2 του Ν.3463/2006, 3) Την από 21-11-2016 αίτηση του Επιμελητηρίου
Ξάνθης, 4) Το από 21-12-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Την κατά χρήση παραχώρηση, από Τετάρτη 22 έως και την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017
(συμπεριλαμβανομένων των ημερών τοποθέτησης και απομάκρυνσης περιπτέρων, τοποθέτηση,
αφαίρεση ταπί – μετακίνηση μπασκετών κ.λ.π) του Κλειστού Γυμναστηρίου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ» στο Επιμελητήριο Ξάνθης, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως χώρος πραγματοποίησης της
Έκθεσης γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος με την προϋπόθεση ότι το Επιμελητήριο Ξάνθης θα λάβει
κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας του κτηρίου του Κλειστού Γυμναστηρίου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ» και της ασφάλειας των εκθετών και των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της έκθεσης
καθώς επίσης αναλαμβάνει να καταβληθεί το τίμημα των 1500€ για την εν λόγω παραχώρηση και
εγγυητική επιστολή 2000€ για τυχόν καταστροφές που θα προκύψουν.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του για την υπογραφή του συμφωνητικού και οποιουδήποτε άλλου
σχετικού με την υπόθεση εγγράφου.
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Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αθανάσιος Ξυνίδης, Δημήτριος Μπένης, Τσιακίρογλου
Σωτήριος, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Ανταμπούφης Νικόλαος, Γεώργιος Κολλάρος, Δημούδη Χρυσούλα,
Καρά Αχμέτ, Μιχαλοπούλου Αλίκη, Μυλωνάς Γεώργιος, Τσεγγελίδης Ιωάννης και Φανουράκης
Εμμανουήλ για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Απόστολος Αγκόρτσας και Ειρήνη Πυρνάρη ψήφισαν Λευκό.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 20-2-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

