ΑΔΑ: ΒΟΧΩΩΚ8-ΤΣΩ
ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΨΖ
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ.1/23-1-2012 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. Απόφασης 4

Πεξίιεςε
Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ.αξ.488/15-7-2009 απφθαζεο ηνπ Γ..
ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο
ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» θαη εμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ λα πξνβεί ζε
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο Πξνεληαμηαθέο Δλέξγεηεο

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 23 Ιαλνπαξίνπ 2012 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 19:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση.20610/19-1-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαη θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ
Υαξάιακπνπ γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ παξφληεο 29
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο) 1) Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Μπέλεο Γεκήηξηνο
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3) Σνπ Ιζκέη
4) Βαζηινχδεο Ηιίαο
4) Υνπζεΐλ Ογινχ Σηκνχξ
5) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
6) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθαλ.
7) Γξεκζίδεο Ισάλλεο
8) Ηιηάδεο Θσκάο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
10) Καινγεξήο Κξίησλ
11) Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
21) Πνχιηνο Υξίζηνο
12) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
22) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
13) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
23) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
14) Μαδαξάθεο πχξνο
24) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
15) Μνχξθαο Υξήζηνο
25) Σζεγγειίδεο Ισάλλεο
16) Μπεθηέο ακπξή
26) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
27) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
28) Φηιίππνπ Φίιηππνο
19) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
29) Φσηηάδεο Νηθφιανο
20) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξφεδξνη ηεο Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο ηαπξνχπνιεο αξφγινπ Κσλζηαληίλνο, Δπκνίξνπ Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο, Κηκκεξίσλ
Μπαληάθ Μπεζήκ, Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο, Γέξαθα Γηαζήξ Ατηάλ
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο αλαθνίλσζε ζην ζψκα φηη κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/10 νξίδνληαη ηα εμήο: «7.Ο πξφεδξνο θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε
αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη φια ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλεη ν δήκαξρνο, ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, θαζψο
θαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην έρεη δηθαίσκα λα
απνθαζίδεη, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε-εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ δεκάξρνπ ή ζπκβνχινπ
επηθεθαιήο δεκνηηθήο παξάηαμεο θαη ρσξίο ζπδήηεζε, κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, φηη έλα ζέκα ην νπνίν δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε είλαη
θαηεπείγνλ, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γη' απηφ κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Καηά πξνηεξαηφηεηα θαη πάληα κεηά ηνλ δήκαξρν
εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά εθινγήο.»
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο εηζεγνχκελνο ηα ζέκαηα ηεο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έηζη
φπσο θαηαξηίζηεθε απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ πνπ πξφηεηλε ν Γήκαξρνο
είλαη ηα εμήο:
1. Κάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ζην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ ζηελ Κνκνηελή ζηηο
27 θαη 28 Ιαλνπαξίνπ 2012
2. Δθκίζζσζε κε δεκνπξαζία δεκνηηθήο θαιιηεξγήζηκεο γεο ηνπ αγξνθηήκαηνο Ισληθνχ ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο Νενρσξίνπ, Γήκνπ Ξάλζεο, γηα ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν έηνπο 2012
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3. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ Ννκνχ Ξάλζεο «Αιεζκφλεηεο
Παηξίδεο»
4. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ.αξ.488/15-7-2009 απφθαζεο ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
5. Πξφηαζε γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηαζηεκάησλ (πέξγθνιεο, αλεκνθξάθηεο θιπ) ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, θξνλψ φηη ζα πξέπεη λα ηεζεί πξψηα απηφ ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε, παξά ην
φηη δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ιφγσ ηεο θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά
Σν Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ
 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,
 ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/10
 ην πεξηερφκελν ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν αλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πξέπεη
λα ζπδεηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα, ιφγσ ηεο θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ.αξ.488/15-7-2009 απφθαζεο ηνπ Γ..
ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» θαη ε νπνία έρεη σο εμήο: Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ. αξ. Τ.Α.
Φ.Β1/Δ5.4/338/6/09/2012 (Πίλαθεο θαηάηαμεο Ι, ζειίδα 6) πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο ηνπ
Γήκνπ Ξάλζεο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 1,000,000 € (ρξεκαηνδφηεζε θαηά 70% απφ ην Δζληθφ
ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 – 2013 θαη θαηά 30% απφ ηελ ηδία ζπκκεηνρή ησλ
Γηθαηνχρσλ, ήηνη 300,000 €) θαζψο θαη ηηο νδεγίεο πνπ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, ην Τ.Π.Δ.Κ.Α.
Δηζεγνχκαζηε: 1) Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ. αξ. 488/15-7-2009 απφθαζεο ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε
πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 300,000 € (ζπκπ. Φ.Π.Α.) απφ ηδίνπο πφξνπο, πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηεο ηδίαο
ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ζην Πξφγξακκα «ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», 2) χκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 569/1212-2011 απφθαζε ηνπ Γ.., έρεη ήδε δεζκεπηεί θαη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012 ην πνζφ ησλ
100,000 €, πνπ αθνξά ζηελ πίζησζε ηνπ έηνπο 2012, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν ππφινηπν
πνζφ (200,000 €) πνπ αθνξά ζηελ πίζησζε ηνπ έηνπο 2013, ζα δεζκεπηεί θαη εγγξαθεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», 3) Σελ
εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Ξάλζεο λα πξνβεί ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο Πξνεληαμηαθέο Δλέξγεηεο
(ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ Απνδνρήο, νξηζκφο Τπεπζχλνπ Πξάμεο, πξνεηνηκαζία θαη ππνγξαθή
Σερληθνχ Γειηίνπ Δγθεθξηκέλεο Πξάμεο, θηι.) Καηφπηλ απηψλ, παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, έρνληαο ππφςε ηελ ελ ιφγσ εηζήγεζε,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αλαιακβάλεη ππνρξέσζε αλάιεςεο δαπάλεο κε αχμνληα αξηζκφ 148 ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ,
ζπλνιηθνχ πνζνχ 100.000,00 € ην νπνίν ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ Κ.Α 02.30.7321.07 κε ηίηιν
«Δλεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ζην Γ. Ξάλζεο (Πξφγξακκα «ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ νηθ έηνπο 2012.
Β) Σελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ππ. αξ.488/15-7-2009 πξνγελέζηεξεο απφθαζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε
πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 300,000 € (ζπκπ. Φ.Π.Α.) απφ ηδίνπο πφξνπο, πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηεο ηδίαο
ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ζην Πξφγξακκα «ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Γ) Γίλεηαη κλεία φηη ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ.569/12-12-2011 πξνγελέζηεξε απφθαζε ηνπ Γ.., έρεη ήδε
δεζκεπηεί θαη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012 ην πνζφ ησλ 100,000 €, πνπ αθνξά ζηελ πίζησζε
ηνπ έηνπο 2012, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη επίζεο φηη ην
ππφινηπν πνζφ 200,000 € πνπ αθνξά ζηελ πίζησζε ηνπ έηνπο 2013, ζα δεζκεπηεί θαη εγγξαθεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Ξάλζεο θ. Μηραήι ηπιηαλίδε θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο
ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, λα πξνβεί ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο Πξνεληαμηαθέο Δλέξγεηεο (ππνγξαθή
ηνπ πκθψλνπ Απνδνρήο, νξηζκφο Τπεπζχλνπ Πξάμεο, πξνεηνηκαζία θαη ππνγξαθή Σερληθνχ Γειηίνπ
Δγθεθξηκέλεο Πξάμεο, θηι.).
………………………………………………………………………………………………………
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ο Πξφεδξνο
Σα κέιε
Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
(Τπνγξαθή)
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ξάλζε 26-1-2012
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία

