ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.13/18-7-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 394

Περίληψη
Έγκριση συνεργασίας, Πολυτεχνικής Σχολής
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Δήμου
Ξάνθης και ορισμός Επιτροπής για την σύνταξη
υποβολής Μνημονίου προς το δημοτικό συμβούλιο.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα
19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 41353/14-7-2011 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
Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες
28 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
2) Καλογερής Κρίτων
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
3) Πατσίδου Δέσποινα
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
4) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
5) Βασιλούδης Ηλίας
5) Φιλίππου Φίλιππος
6) Βορίδης Δημήτριος
που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
και νόμιμα προσκλήθηκαν.
8) Ηλιάδης Θωμάς
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
10) Καραγιαννίδου –Πατσατζή Σοφία
21) Πούλιος Χρίστος
11) Κολλάρος Γεώργιος
22) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
23) Τοπ Ισμέτ
13) Μαζαράκης Σπύρος
24) Τσεγγελίδης Ιωάννης
14) Μούρκας Χρήστος
25) Τσέπελης Εμμανουήλ
15) Μπεκτές Σαμπρή
26) Φανουράκης Εμμανουήλ
16) Μπένης Δημήτριος
27) Φωτιάδης Νικόλαος
17) Ξυνίδης Αθανάσιος
28) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
(Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, Ανδρεάδης Αναστάσιος και των Τοπικών
Κοινοτήτων Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής και Κομνηνών
Αποστολίδης Φώτιος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμενος το 31ο της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου έθεσε
υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ. 40607/11-7-2011 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μούρκα
Χρήστου η οποία αφορά την έγκριση υποβολής Μνημονίου συνεργασίας Πολυτεχνικής Σχολής,
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής: έχοντας διαπιστώσει
α) ότι θέματα ενέργειας και γενικότερα διαχείρισης πόρων με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας
σε δημοτικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια κ.α. διαχείριση υδάτινων πόρων, καθώς
και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως μικρά υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά
πάρκα, μονάδες συμπαραγωγής με χρήση βιομάζας, β) ότι θέματα περιβάλλοντος στο πλαίσιο
ανάπτυξης της πόλης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης ( sustainable cities)
όπως ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση κατάλληλου διαχειριστικού συστήματος σε θέματα
ποιότητας περιβαλλοντικών παραμέτρων, διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης,
περιβαλλοντικής αγωγής και πληροφόρησης των δημοτών έχουν καταστεί μείζονος σημασίας καθώς
και γ) ότι σε κάθε υπεύθυνο φορέα επιβάλλεται να ξεφύγει πλέον από τις διακηρύξεις και

ανταποκρινόμενος στο λαϊκό αίτημα να περάσει στη δράση για να προστατευθούν, αναβαθμιστούν
και τελικώς βελτιωθούν οι συνθήκες και η ποιότητα ζωής των πολιτών του, Προτείνουμε:
-Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συντονίσουμε τη δράση μας για να προωθήσουμε θέματα,
έργα ή υπηρεσίες που αφορούν την περιβαλλοντική και ενεργειακή αναβάθμιση της πόλης της
Ξάνθης προκειμένου οι δημότες της να ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον
-Να 03C3εδιάσουμε αναπτύξουμε και τελικώς διεκδικήσουμε μέσω ευρωπαϊκών ή/ και εθνικών
προγραμμάτων την χρήση και εξάπλωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στις δομές και
υπηρεσίες του Δήμου (κτίρια, αντλιοστάσια, υδραγωγεία κλπ.)
-Να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, όπως παλιά πόλη, ιστορικό/ εμπορικό κέντρο
Ξάνθης, παραδοσιακοί ορεινοί οικισμοί κλπ.
-Να έχουμε ενεργό και διεκδικητική παρουσία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων
-Να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση των δημοτών και στην κινητοποίησή τους για τα θέματα
περιβάλλοντος, ενέργειας και διαχείρισης πόρων.
Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε:
Α) Να ανταποκριθεί ο φορέας μας θετικά στην υπογραφή του συγκεκριμένου μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ της Πολυτεχνικής Σχολής, Δημοκρίτειου πανεπιστημίου Θράκης και Δήμου
Ξάνθης.
Β) Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί για το προαναφερθέν Μνημονίου Συνεργασίας.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε την
ανάγκη συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ξάνθης με την Πολυτεχνική Σχολή, του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης αλλά δεν συμφώνησε ως προς την διατύπωση του κειμένου του Μνημονίου
Συνεργασίας. Κατόπιν αυτού ο εισηγητής απέσυρε το συγκεκριμένο μνημόνιο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Tη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ξάνθης με την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
Β) Ορίζει διαπαραταξιακή Επιτροπή προκειμένου, να αποτυπωθεί το πλαίσιο συνεργασίας και να
αναδιατυπωθεί το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας, η οποία θα απαρτίζεται από τους δ.σ.
Μούρκα Χρήστο ως Πρόεδρο της επιτροπής, Μπένη Δημήτριο, Πούλιο Χρίστο με αναπληρωτή
του τον Βορίδη Δημήτριο, Κολλάρο Γεώργιο, καθώς και τον Παυλίδη Πέτρο του τμήματος
Προγραμματισμού του Δήμου, έναν εκπρόσωπο από το Δ.Π.Θ. και έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ.
Γ) Το θέμα να επανέλθει για συζήτηση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-7-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Αμπατζή Ευθυμία

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

