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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην αξηζ.13/18-7-2011 πξαθηηθό ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. Απόφασης 423

Πεξίιεςε
Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο κειέηεο
κε ηίηιν: «Μειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ζηελ
πεξηνρή Λεπθνύ Πύξγνπ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο»

ηελ Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό θαηάζηεκα, ζήκεξα 18 Ηνπιίνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
ύζηεξα από ηελ αξηζ.πξση. 41353/14-7-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζύκθσλα κε ην Νόκν ζην θαζέλα από ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη
θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρόπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα
λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 33 δεκνηηθώλ πκβνύισλ, βξέζεθαλ παξόληεο 28
δεκνηηθνί ζύκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο (Πξόεδξνο)
1) Γηαγηδόγινπ Κσλζηαληίλνο
2) Αγθόξηζαο Απόζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνύθεο Νηθόιανο
3) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
4) Αρκέη Ογινύ Υνπζεΐλ
4) ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
5) Βαζηινύδεο Ζιίαο
5) Φηιίππνπ Φίιηππνο
6) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηελ ζπλεδξίαζε αλ
7) Γξεκζίδεο Ησάλλεο
θαη λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.
8) Ζιηάδεο Θσκάο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
10) Καξαγηαλλίδνπ –Παηζαηδή νθία
21) Πνύιηνο Υξίζηνο
11) Κνιιάξνο Γεώξγηνο
22) Σαξελίδεο Παλαγηώηεο
12) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
23) Σνπ Ηζκέη
13) Μαδαξάθεο πύξνο
24) Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
14) Μνύξθαο Υξήζηνο
25) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
15) Μπεθηέο ακπξή
26) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
16) Μπέλεο Γεκήηξηνο
27) Φσηηάδεο Νηθόιανο
17) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
28) Υνπζεΐλ Ογινύ Σηκνύξ
18) Παλαγησηίδεο Γξεγόξεο
19) Παπαδόπνπινο Κπξηάθνο
20) Παπαζηακαηίνπ Γεώξγηνο
(ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο)
θαη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Δπκνίξνπ, Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο θαη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ
Γαθλώλα ηδεξόπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθύηνπ εξαθηάο Γηακαληήο θαη Κνκλελώλ Απνζηνιίδεο Φώηηνο.
Γίλεηαη κλεία όηη ν δ.ζ. Αληακπνύθεο Νηθόιανο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε ζην 35ν Θέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
Ο Πξόεδξνο Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη εηζεγνύκελνο ην 60ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αξηζκ.πξση.
31112/7-6-2011 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ε νπνία έρεη σο εμήο: ζαο αλαθέξσ όηη κε
ηελ από 5-5-2011 αίηεζή ηνπ, ν Υξήζηνο Παπαραξάιακπνο, αλάδνρνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε
ηίηιν: «Μειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ζηελ πεξηνρή Λεπθνύ Πύξγνπ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο» αηηείηαη
παξάηαζε πεξαίσζεο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ. Ζ ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 06-04-11
θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 απηήο ε πξνζεζκία εθπόλεζεο ηεο κειέηεο, είλαη ηξηάληα (30) εκέξεο, από ηα
αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ε εκεξνκελία ιήμεο ήηαλ ζηηο 06-05-11. Με ηελ παξάηαζε πνπ δεηείηαη ε λέα
εκεξνκελία ιήμεο είλαη ζηηο 06-07-11. Δπεηδή πξάγκαηη γηα ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο απαηηείηαη ε
ελζσκάησζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ έξεπλαο πεξί ελεξγόηεηαο ηνπ ξήγκαηνο Ξάλζεο-Κνκνηελήο, ε νπνία
δηεμάγεηαη από ην Ηλζηηηνύην Σερληθήο εηζκνινγίαο θαη Αληηζεηζκηθώλ Καηαζθεπώλ θαη ε Τπεξεζία καο
ελώ ππνρξενύηαη λα ηα εμαζθαιίζεη ζην κειεηεηή δελ ηα έρεη επί ηνπ παξόληνο ζηε δηάζεζή ηεο, δελ είλαη
δπλαηόλ λα νινθιεξσζεί ε κειέηε ρσξίο απηό λα νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. Καηόπηλ απηώλ
παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε γηα παξάηαζε πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο θαηά δύν κήλεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 27
ηνπ Νόκνπ 3316/05.Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά
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ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, έρνληαο ππόςε θαη ηελ ππ’ αξηζ. 17/09-03-11
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο
ζηελ πεξηνρή Λεπθνύ Πύξγνπ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο» θαηά δύν κήλεο, δειαδή έσο 06-07-2011, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 27 ηνπ Νόκνπ 3316/05.
……………………………………………………………………………………………………………
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
Ο Πξόεδξνο
Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο
(Τπνγξαθή)

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 21-7-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία

Σα κέιε
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)

