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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το αριθ.4/27-3-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 110

Περίληψη
Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Ενεργειακή μελέτη κατά
ΚΕΝΑΚ» Υποέργο 3 του ΤΔΕΠ με τίτλο: «Ολοκληρωμένη
ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου 14ου Δημοτικού
Σχολείου Ξάνθης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β
συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.13472/22-3-2013 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 24
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
15) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
16) Ξυνίδης Αθανάσιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
17) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
18) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βασιλούδης Ηλίας
19) Πατσίδου Δέσποινα
6) Βορίδης Δημήτριος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
21) Πούλιος Χρίστος
8) Ηλιάδης Θωμάς
22) Τσέπελης Εμμανουήλ
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23) Φανουράκης Εμμανουήλ
10) Κολλάρος Γεώργιος
24) Φωτιάδης Νικόλαος
11) Κυριακίδης Αλέξανδρος
12) Μαζαράκης Σπύρος
13) Μούρκας Χρήστος
14) Μπεκτές Σαμπρή
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
6) Τοπ Ισμέτ
2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
7) Τσεγγελίδης Ιωάννης
3) Καλογερής Κρίτων
8) Φιλίππου Φίλιππος
4) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
9) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
5) Ταρενίδης Παναγιώτη
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.12256/14-03-2013
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρω ότι με την αριθ. 332/18-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανατέθηκε η εκπόνηση
της μελέτης του θέματος στο Μαγουλά Λεωνίδα.
Στις 15-1-2013 υπογράφτηκε η αριθμ.2199/15-1-2013 σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης, συνολικού
ποσού 4.908,68 €, εκ των οποίων 3.990,80 €, για εργασίες και 917,88 € , για τη δαπάνη ΦΠΑ.
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Με την αριθμ. 11999/13-3-2013 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε η μελέτη η οποία
περιλαμβάνει : Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (Τεύχος τεχνικής έκθεσης, υπολογισμών και σχεδίων).
Σύμφωνα με την από 13-3-2013 βεβαίωση περαίωσης της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης,
οι εργασίες της μελέτης περαιώθηκαν εμπρόθεσμα.
Κατόπιν αυτών, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.
3316/2005, την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Ενεργειακή Μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ» Υποέργο 3 του
Τ.Δ.Ε.Π με τίτλο «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου 14ου δημοτικού σχολείου
Ξάνθης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Βορίδη Δημήτριο ο οποίος
μεταξύ των άλλων είπε: «.... οφείλω να πω ότι τη παραλαβή του έργου τη κάνει η κ. Μανά, η οποία είναι
τοπογράφος μηχανικός. Πώς μπορεί να γίνει η παραλαβή από τοπογράφο μηχανικό ενώ πρέπει να γίνει από
κάποιον εξειδικευμένο ο οποίος μπορεί να έχει κάτι να προσθέσει».
Απαντώντας η Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας κ.Μανά είπε τα εξής: «Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι
μελέτες εγκρίνονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και παραλαμβάνονται από τη προϊσταμένη αρχή. Για να
εγκριθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία υπάρχει από τον επιβλέποντα μηχανικό η αντίστοιχη εισήγηση προς
την υπηρεσία που λέει ότι η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, έχει τις εγκρίσεις και μ’ αυτό τον τρόπο εγκρίνεται και
παραλαμβάνεται από την προϊσταμένη αρχή».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την αριθμ.πρωτ.12256/14-32013 εισήγηση, καθώς και α) την αριθμ.πρωτ.11999/13-3-2013 έγκριση της μελέτης από τη ΔΤΥΔΞ, β) την
από 13-3-2013 βεβαίωση περαίωσης εργασιών μελέτης της ΔΤΥΔΞ, γ) αριθμ.332/2012 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Ενεργειακή Μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ» Υποέργο 3 του Τ.Δ.Ε.Π
με τίτλο «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου 14ου δημοτικού σχολείου Ξάνθης και
εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ»
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος,
Μαζαράκης Σπύρος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πατσίδου Δέσποινα για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
Ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος ψήφησε Λευκό.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 29-3-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

