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Από το αριθ.1/12-1-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 1

Περίληψη
Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της
πράξης από το πράσινο ταμείο του έργου: «Ανάπτυξη – Επέκταση
Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε
κοινόχρηστα σημεία του Δ. Ξάνθης» και εξουσιοδότηση Δημάρχου
Ξάνθης

Στην Ξάνθη, σήμερα 12 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.277/8-12021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 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, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
5. Μελισσόπουλος Σάββας
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
Παπαδόπουλος Κυριάκος
2.
Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο για
την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Σάββας Μελισσόπουλος
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.126/5-1-2021 εισήγηση του Δημάρχου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψιν: 1. την από 05/01/2021 αναφορά της Θεραπίδου Όλγας, Αν. Προϊσταμένης του
τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Ξάνθης.
Εισηγούμαι Θετικά
1. Την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης από το πράσινο ταμείο
του έργου «Ανάπτυξη- Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων
σε κοινόχρηστα σημεία του Δ. Ξάνθης» ποσού ένταξης 212.106,40€ (ποσοστό 80% του συνολικού
προϋπολογισμού)
2. Την εξουσιοδότηση του K. Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, ως νόμιμου εκπροσώπου του
Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο δημοτικός σύμβουλος Σάββας Μελισσόπουλος, ψήφισε Λευκό.
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
Α) Την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης από το πράσινο
ταμείο του έργου «Ανάπτυξη- Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής
Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δ. Ξάνθης» ποσού ένταξης 212.106,40€ (ποσοστό 80%
του συνολικού προϋπολογισμού)
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,
τον νόμιμο αναπληρωτή του, για τις περαιτέρω ενέργειες
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, διότι όπως δήλωσε κατά την
άποψή του, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν μέχρι τώρα, υπάρχουν φωτογραφικές διατάξεις και θα
μπορούσε ο δήμος, να εντάξει και δεύτερο πρόγραμμα ή τουλάχιστον να καταθέσει και δεύτερη πρόταση,
όσον αφορά τις παιδικές χαρές ή αναπλάσεις που έχει ανάγκη ο δήμος αυτή τη στιγμή.
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 13-1-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

