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Από το αριθ.8/9-3-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 58

Περίληψη
Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση
διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο
συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.7056/5-32020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, προκειμένου να
συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, και τα αναπληρωματικά μέλη, ο επικεφαλής της παράταξης
«Ξάνθη για Όλους», Σάββας Μελισσόπουλος και Θωμάς Ηλιάδης
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.7005/6-3-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 την 140.ΔΤΥ/12-12-2019 αίτηση
και την 145.ΔΤΥ/10-01-2020 συμπληρωματική αίτηση για παράταση του αναδόχου την από 27-02-2020
αναφορά της α/α προϊσταμένης της διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης το γεγονός ότι η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στο αρ. πρωτ. 999/25-02-20 έγγραφό της διατυπώνει σύμφωνη γνώμη, για
χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 30-06-2020 «με αναθεώρηση» για τις
εργασίες που προβλέπονται στη Β' Αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και «χωρίς αναθεώρηση και με
ποινικές ρήτρες» για τις υπόλοιπες εργασίες.
Εισηγούμαι
Θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως τις 30-06-2020 «με αναθεώρηση» για τις
εργασίες που προβλέπονται στη Β' Αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και «χωρίς αναθεώρηση και με
ποινικές ρήτρες» για τις υπόλοιπες εργασίες του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ A.M.E.A.».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ
ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ A.M.E.A.» έως τις 3006-2020 «με αναθεώρηση» για τις εργασίες που προβλέπονται στη Β' Αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας
και «χωρίς αναθεώρηση και με ποινικές ρήτρες» για τις υπόλοιπες εργασίες του εν λόγω έργου.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, διότι όπως δήλωσε, δεν συμφωνεί
με την εν λόγω παράταση.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 10-3-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

