ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.13/1-6-2020 πρακτικό τακτικής, διά περιφοράς, συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 56

Περίληψη
Δωρεά υγειονομικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού στο
Κέντρο Υγείας Ξάνθης

Στην Ξάνθη, σήμερα 1 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 17:00 – 19:00 ώρα λήξης, συνήλθε
σε τακτική, διά περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.12092/28-5-2020 έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό
την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/3328229-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις
προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 36
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
19. Μελισσόπουλος Σάββας
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
20. Μπαντάκ Σιαμπάν
3. Ασκαρίδης Ηλίας
21. Μπεκήρ Ογλού Σουά
4. Βογιατζής Κωνσταντίνος
22. Παπά Σοφία
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
23. Παπαδάκης Θεοφάνης
6. Γουναρίδης Στυλιανός
24. Παπαδόπουλος Βασίλειος
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
25. Παπαδόπουλος Κυριάκος
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
26. Παπαχρόνης Ιωάννης
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
27. Παυλίδου Ελισάβετ
10. Ζερενίδης Ιωάννης
28. Σαββίδης Ματθαίος
11. Ηλιάδης Θωμάς
29. Σπανίδης Μιχαήλ
12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
30. Σταυρακάρας Παναγιώτης
13. Ιγιαννίδης Στέφανος
31. Ταρενίδης Παναγιώτης
14. Καλογερής Γεώργιος
32. Τοπ Σινάν
15. Καμαρίδης Ιπποκράτης
33. Τσακιρίδης Αφεντούλης
16. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
34. Τσαρεκτσή Τζενάν
17. Καφφετζής Κωνσταντίνος
35. Φανουράκης Εμμανουήλ
18. Λύρατζης Πασχάλης
36. Χαριτωνίδου Ειρήνη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανταμπούφης Νικόλαος
4. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
2. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
5. Χασάν Ογλού Φερτούν
3. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης, του Δημοτικού
Συμβουλίου, έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.10751/135-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. Την από 13/4/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ84 τ.Α) «Άρθρο εικοστό όγδοο Διανομή
υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 1. Για
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος του
κορωνοϊού COVID19, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού μπορούν να προμηθεύονται σύμφωνα με την περ.α της
παρ.3 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55), όπως αυτή κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α76) και να διανέμουν κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό και ενδεδειγμένα
μέσα ατομικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID19, σε
δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 (Α314)
καθώς και σε ΝΠΔΔ και ιδιωτικού δικαίου, της περδ της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν4270/2014 (Α143), που
εδρεύουν εντός της περιφέρειάς τους. για την προμήθεια και διανομή απαιτείται έγγραφο αίτημα του
αρμόδιου οργάνου του φορέα, από το οποίο προκύπτει τεκμηριωμένα η ανάγκη. 2. Η ισχύς τηςπαρ.1
ανατρέχει στην έναρξη ισχύος της από 11-3-2020 ΠΝΠ». Και τις διατάξεις του ΚΔΔ για «Δωρεές

Δημοτικών κινητών πραγμάτων. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών
παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, προς το Δημόσιο, ΟΤΑ, επιχειρήσεις
ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που
συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της
περιοχής. (παρ.4 άρθρο 19 Ν.3463/2006)». 2) το αίτημα για δωρεά από τον Δήμο Ξάνθης του Κέντρου
Υγείας».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σάββας Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη
Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Καλογερής, σύμφωνα με την από 1-62020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν διότι: «δεν μας έχει γίνει μέχρι σήμερα μια ολοκληρωμένη,
και αναλυτική ενημέρωση σε σχέση με τις δωρεές που έλαβε ή παραχώρησε ο Δήμος Ξάνθης την περίοδο
του COVID-19».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιωάννης Παπαχρόνης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης,
Αφεντούλη Τσακιρίδης, Βασίλειο Παπαδόπουλος και Μιχαήλ Σπανίδης, σύμφωνα με την από 1-6-2020
ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν διότι: «α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την
τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους να υποβάλλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και
ουσιώδη συμπεράσματα και β) γιατί ενώ είμαι απόλυτα σύμφωνος με την δωρεά ειδών υγειονομικού
υλικού προς το Κ.Υ Ξάνθης δεν υπάρχει η αναφορά του επακριβούς συνολικού κόστους του υγειονομικού
υλικού (τιμολόγια), τα πιστοποιητικά CE καθώς επίσης και η αναφορά του τρόπου και του χρόνου
απόκτησης αυτού του υλικού από πλευράς Δήμου Ξάνθης στην σχετική εισήγηση που μας αποστείλατε.
Επίσης στην εισήγηση δεν αναφέρεται και πρέπει να επανεξετασθεί η επιπλέον δωρεά μεγαλύτερων
ποσοτήτων μασκών και αντισηπτικών υγρών και επιπροσθέτως στολών προστασίας και ασπίδων
προστασίας προσώπου μετά από την εκ νέου συνεννόηση και επικοινωνία με το Κ.Υ Ξάνθης, υλικών που
είναι αναγκαία και απαραίτητα για την ορθή λειτουργία αυτής της σημαντικής δομής Υγείας του τοπικού
πληθυσμού και την αποτροπή διασποράς της λοίμωξης COVID-19».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά και Κωνσταντίνος Καφφετζής, σύμφωνα
με την από 1-6-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν διότι: «δεν μας έχει γίνει μέχρι σήμερα μια
ολοκληρωμένη, και αναλυτική ενημέρωση σε σχέση με τις δωρεές που έλαβε ή παραχώρησε ο Δήμος
Ξάνθης την περίοδο του COVID-19.».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Απορρίπτει το αίτημα του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, για δωρεά από τον Δήμο Ξάνθης, υγειονομικού
υλικού και λοιπού εξοπλισμού.
Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Αμβροσιάδης Παναγιώτης, Ασκαρίδης
Ηλίας, Ελευθεριάδης Απόστολος, Ζερενίδης Ιωάννης Καμαρίδης Ιπποκράτης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ,
Μπαντάκ Σιαμπάν, Μπεκήρ Ογλού Σουά, Μπούτος Ιωάννης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Χαράλαμπος
Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Στέφανος Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος
Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός Γουναρίδης, Αναστάσιος Θεοδωρίδης και
Βογιατζής Κωνσταντίνος.
Κατά της εισήγησης, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σάββας Μελισσόπουλος, Παναγιώτης
Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος
Καλογερής, Ιωάννης Παπαχρόνης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Αφεντούλης
Τσακιρίδης, Βασίλειο Παπαδόπουλος και Μιχαήλ Σπανίδης, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά και
Κωνσταντίνος Καφφετζής για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-6-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA ANNA ANDREOU
Ημερομηνία: 2020.06.04 11:52:56 EEST

