ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.2/19-1-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 3

Περίληψη
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ »

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 19 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.1437/15-1-2015 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 Δρεμσίζη Ιωάννη για να
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 32
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
19) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
20) Μποζ Ραμαδάν
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Ξυνίδης Αθανάσιος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Παρτσαλίδου Δέσποινα
6) Δημούδη Χρυσούλα
23) Πούλιος Χρίστος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Σδρέβανος Μαρίνος
8) Καλογερής Κρίτων
25) Ταρενίδης Παναγιώτης
9) Καμαρίδης Ιπποκράτης
26) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
10) Καρά Αχμέτ
27) Τσεγγελίδης Ιωάννης
11) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
28) Τσέπελης Εμμανουήλ
12) Κίρατζη Ερκάν
29) Τσιακίρογλου Σωτήριος
13) Κυριακίδης Αλέξανδρος
30) Χασάν Ογλού Ορχάν
14) Λομβαρδέας Μιχαήλ
31) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
15) Μιχαλοπούλου Αλίκη
32) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
16) Μούρκας Χρήστος
17) Μπαντάκ Σιαμπάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γουναρίδης Στυλιανός
6) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Παπασταματίου Γεώργιος
3) Ιγιαννίδης Στέφανος
8) Τοπ Ισμέτ
4) Κολλάρος Γεώργιος
9) Χασάν Ογλού Φερτούν
5) Λύρατζης Πασχάλης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, οι Πρόεδροι των
Δημοτικών Κοινοτήτων Κιμμερίων κ. Μπουδούρ Χουσεΐν, Ξάνθης κ. Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά, ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης κ. Σαρόγλου Κων/νος και οι εκπρόσωποι των τοπικών
κοινοτήτων Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Κομνηνών κ. Τοποζίδου Κυριακή
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Θωμάς προσήλθε στη συζήτηση του 9ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.1429/12-1-2015 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του και αναβλήθηκε
προκειμένου να διατυπωθεί σωστά η εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Σας αναφέρω ότι το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής συντάχθηκε και υπογράφηκε σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, που προβλέπουν: N. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18.6.2008 τεύχος Α') «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» Άρθρο 75 Οριστική παραλαβή παρ. 3. Κατά
την οριστική παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή κατάσταση των εργασιών. Άρθρο 73 Προσωρινή παραλαβή

του έργου παρ. 4.«Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το
δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις
ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς να
δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει
διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες
που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων
σχεδίων». [3] Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο
πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, που
πρέπει να αποκατασταθούν, ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατόπιν αυτού, εξάντλησε τις νόμιμες ενέργειες, στις οποίες όφειλε να προβεί,
αφού η Επιτροπή Παραλαβής, εφαρμόζοντας το Νόμο, προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου, στη
σύνταξη του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και στην υπογραφή του.
Το, σύμφωνα με τα παραπάνω, σύννομα συνταχθέν Πρωτόκολλο, ο Νόμος προβλέπει να εγκριθεί από την
Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατόπιν αυτών, παρακαλώ, αφού λάβετε κάθε δυνατή εξήγηση, από το μέλος του δημοτικού συμβουλίου,
που με απόφασή σας ορίσατε να συμμετέχει, ως Πρόεδρος στην εν λόγω Επιτροπή και προκάλεσε με τις
απαντήσεις, που κλήθηκε να δώσει, την απόσυρση του θέματος, στην προηγούμενη συνεδρίασή σας, να
εισηγηθείτε την έγκρισή του».
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη στο αρχείο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους δημοτικούς συμβούλους Πούλιο Χρίστο, Αθανάσιο
Ξυνίδη, Καλογερή Κρίτωνα, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ, Καρά Αχμέτ, Μπένη Δημήτριο, Μπαντάκ Σιαμπάν,
Τσεγγελίδη Ιωάννη, Καμαρίδη Ιπποκράτη και Δημούδη Χρυσούλα οι οποίοι δήλωσαν ότι μετά τη δήλωση
του Προέδρου της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής στη προηγούμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Μούρκα ότι δεν έχει μεταβεί στις 20-11-2014 στο τόπο του έργου γιατί
έχει εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες του Δήμου το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής είναι ψευδές εφ’ όσον
ψευδώς βεβαιώνει ότι α) μετέβη η επιτροπή στον τόπο του έργου β) ότι ελέγχθηκαν κατά το εφικτό οι
ποσότητες και η ποιότητα των εργασιών. Ως εκ τούτου το έγγραφο αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει έννομες
συνέπειες και παραπλανά όχι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τις υπηρεσίες. Κατόπιν τούτων
καταψηφίζουμε το από 20-11-2014 πρωτόκολλο του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Μούρκα Χρήστο ο οποίος
μεταξύ άλλων είπε: «Πρόκειται περί οριστικής άρα της τελικής παραλαβής του έργου το οποίο ιστορικά δεν
είχαμε στοιχεία τότε αλλά θέλω να τονίσω ότι το έργο αυτό εκτελέστηκε και παρελήφθη κανονικά από τον
Δήμο Ξάνθης στις 20-1-2014. Επιτροπή παραλαβής τότε ήταν 2 μηχανικοί του Δήμου με πρόεδρο της
επιτροπής τον κ. Τσεγγελίδη. Να τονίσω ότι ο έλεγχος κατά ποσότητα αν είχε μετρηθεί σωστά δηλαδή
καταμεριστεί, αν είχε γίνει σωστά βάσει των υποδείξεων της μελέτης το έργο, έγινε τότε. Όσο αφορά το θέμα
της παραλαβής ό νόμος λέει ότι σε παρέλευση 15 μηνών από τη στιγμή που γίνεται η παραλαβή του έργου
αυτοδίκαια γίνεται η οριστική παραλαβή. Είναι στο χέρι της τεχνικής υπηρεσίας εάν θα προχωρήσουν στην
οριστική παραλαβή ή αν θα προχωρήσει ο εργολάβος με αίτημα του μέσα σ’ ένα μήνα να γίνει οριστική
παραλαβή του έργου. Η επιτροπή ορθώς παρέλαβε το έργο. Να τονίσω ότι υπάρχει απόσπασμα του δ.σ. στις
19-2-2014 που το θέμα ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο και παρελήφθη κανονικά με παρόντα και τον κ. Μπένη
τότε και μοναδική εξαίρεση τον κ. Βορίδη ο οποίος ψήφισε λευκό. Άρα το έργο έχει παραληφθεί από τον
Δήμο Ξάνθης όσο αφορά το θέμα το ποσοτικό. Όσο αφορά το θέμα του προηγούμενου δ.σ., οφείλω να
ομολογήσω παρουσία όλων ότι αιφνιδιάστηκα. Αιφνιδιάστηκα από την επίθεση γιατί τόσα χρόνια εδώ στο
δ.σ. δεν έχω ξαναδεχτεί τέτοια επίθεση προσωπικά ούτε έχουμε δεχτεί τέτοιες κριτικές για μια παραλαβή
έργου στο τελικό στάδιο. Απόρησα και ο ίδιος αν πραγματικά είναι αυτό το έργο το οποίο γνώριζα ή αν είναι
κάτι διαφορετικό το οποίο δεν το γνώριζα. Ευχαριστώ τη κ. Γκιρτζίκη που ζήτησε την αναβολή του θέματος
και με διευκόλυνε πάνω σ’ αυτό και είχα την ευκαιρία να ελέγξω το ιστορικό του έργου. Αυτό το οποίο
διαπίστωσα είναι αυτό το οποίο γνώριζα. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό παρά το ότι είδα ότι το έργο είχε
παραληφθεί κανονικά από τις αρχές του 2014 είχε περάσει από το δ.σ. και δεν έκανα τίποτα άλλο παρά ν’
αποδεχθώ αυτό το οποίο ψήφισε ο συνάδελφός μου με την επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο. Την ευθύνη
τη παίρνω εγώ πρόεδρε. Πήγα στο μέρος, να σας πω που ακριβώς είναι το έργο, να το ξεκαθαρίσουμε».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ανταμπούφη Νικόλαο ο οποίος
είπε: «Ξεκίνησε και στη προηγούμενη συνεδρίαση το θέμα ως ζήτημα ερμηνείας μιας διατύπωσης αλλά
προφανώς δεν κατέληξε έτσι. Είχε να κάνει με την σαφή αδυναμία του προέδρου της επιτροπής να απαντήσει
στις ερωτήσεις που είχαν να κάνουνε με τη παρουσία του στον συγκεκριμένο έλεγχο. Έτσι λοιπόν αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο ξανασυζητάμε σήμερα το θέμα. Για μένα δεν είναι το σημαντικό το ζήτημα της
διατύπωσης ούτε είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι προηγούμενες προσωρινές παραλαβές είχανε ψηφιστεί
από το σώμα. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η διαδικασία των ελέγχων βήμα το βήμα μέχρι να φτάσουμε στην
οριστική παραλαβή η οποία και κλείνει την υπόθεση. Για μένα το πιο σημαντικό ως έναν άνθρωπο που δεν

έχει τις τεχνικές γνώσεις για ν’ αντιμετωπίσει τα συγκεκριμένα ζητήματα και ως μια δημοτική κίνηση που δεν
έχει τις δυνατότητες να ελέγξει σ’ όλες τις λεπτομέρειες την λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας το πιο
σημαντικό επαναλαμβάνω είναι ότι κλονίστηκε ανεπανόρθωτα η εμπιστοσύνη μας απέναντι στις υπηρεσίες
και τον τρόπο που λειτουργούνε όσο αφορά τις εισηγήσεις τους στα τεχνικά θέματα τα οποία φέρνουν προς
ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο. Η σχέση των περισσότερων δημοτικών συμβούλων τέτοια ήταν. Ήταν
σχέση εμπιστοσύνης. Τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου την εμπιστευόμασταν και με κλειστά μάτια πολλές
φορές, συναινούσαμε, συμφωνούσαμε, ομόφωνα τις περισσότερες φορές στις εισηγήσεις της. δεν είχαμε
άλλωστε λόγο να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό έχω να δηλώσω προσωπικά
αλλά και σαν δημοτική κίνηση κλονίστηκε αυτή η εμπιστοσύνη μας και δεν έχει να κάνει μόνο με τα του
προέδρου γιατί αυτό που συμβαίνει με την επαναφορά ακριβώς της ίδιας εισήγησης με ακριβώς τα ίδια
χαρακτηριστικά και τις ημερομηνίες σημαίνει ότι και η τεχνική υπηρεσία δεν έλαβε υπόψη τη προηγούμενη
συζήτηση εδώ πέρα μέσα και τον λόγο για τον οποίο το θέμα πήγε πίσω. Όλα αυτά βεβαίως μας οδηγούν στο
να καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη έγκριση και να επιφυλαχτούμε από δω και πέρα όχι για τα θέματα που
φέρουν την υπογραφή του κ. Μούρκα γιατί εγώ δεν προσωποποιώ το ζήτημα πιστεύω ότι έχει να κάνει με μια
συνολική δυσλειτουργία η οποία αποκαλύφθηκε σ’ αυτό το θέμα, αλλά σε όλες τις εισηγήσεις που έρχονται
πλέον από τη τεχνική υπηρεσία».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς
και α) τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.3 του Π.Δ.609/85, β) Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, γ) την
αριθμ.44/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Δεν εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ»

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αγκόρτσας Απόστολος, Γιαννώτα Θεοδώρα,
Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, Κίρατζη Ερκάν, Κυριακίδης Αλέξανδρος, Λομβαρδέας Μιχαήλ, Μούρκας
Χρήστος, Μποζ Ραμαδάν, Παρτσαλίδου Δέσποινα, Σδρέβανος Μαρίνος, Ταρενίδης Παναγιώτης, Τσέπελης
Εμμανουήλ, Χασάν Ογλού Ορχάν, Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης και Δρεμσίζης Ιωάννης
Κατά της εισήγησης ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Μπένης Δημήτριος,
Καμαρίδης Ιπποκράτης, Ανταμπούφης Νικόλαος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καλογερής Κρίτωνας, Χουσεϊν Ογλού
Τιμούρ, Καρά Αχμέτ, Μπαντάκ Σιαμπάν, Τσεγγελίδης Ιωάννης, και Δημούδη Χρυσούλα για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Γκιρτζίκη Αλεξία, Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος, Μπογιάρ Αχμέτ
Σελαϊντήν, Τσιακίρογλου Σωτήριος και Μιχαλοπούλου Αλίκη ψήφισαν Λευκό.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-1-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

