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Από το αριθ.9/18-5-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 134

Περίληψη
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΝΗΣΑΚΙ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Μαΐου 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.20159/14-5-2015 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 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Αγκόρτσας Απόστολος
20) Μποζ Ραμαδάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
21) Ξυνίδης Αθανάσιος
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
22) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
23) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γουναρίδης Στυλιανός
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
7) Δημούδη Χρυσούλα
25) Πούλιος Χρίστος
8) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καρά Αχμέτ
28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Κίρατζη Ερκάν
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
12) Κολλάρος Γεώργιος
30) Τσέπελης Εμμανουήλ
13) Κυριακίδης Αλέξανδρος
31) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Λομβαρδέας Μιχαήλ
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
15) Λύρατζης Πασχάλης
33) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
16) Μιχαλοπούλου Αλίκη
34) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
17) Μούρκας Χρήστος
18) Μπένης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
6) Τοπ Ισμέτ
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Χασάν Ογλού Φερτούν
3) Καλογερής Κρίτων
4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.15135/20-4-2015 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
«Σας αναφέρω ότι, με την με αρ. πρωτ. 610/23-03-15, αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» αιτείται παράταση, έως 29-08-15, για τους λόγους
που αναφέρονται σ’ αυτήν.
Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 29-01-14 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις
29-12-14. Με προηγούμενη απόφασή σας εγκρίθηκε παράταση έως 29-04-2015.
Λόγω των συχνών βροχοπτώσεων (χειμερινή περίοδος) η στάθμη του νερού στην κοίτη του ποταμού
βρίσκεται αρκετά ψηλά, καθώς ο Κόσυνθος (χείμαρρος) συγκεντρώνει και κατεβάζει ορμητικά τα ύδατα και
των πιο απομακρυσμένων περιοχών και η στάθμη του νερού παραμένει σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα
την αδυναμία πρόσβασης για εκτέλεση εργασιών στην κοίτη του ποταμού για τη σταθεροποίηση του πρανούς
και την κατασκευή του ανατολικού ακρόβαθρου (περιοχή Σαμακώβ).
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Η Υπηρεσία μας γνωρίζοντας ότι μέχρι 31-12-2015 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο του έργου και λαμβάνοντας το με αρ. πρωτ. 565/19-01-2015 αίτημα του αναδόχου
για διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για τη σταθεροποίηση του πρανούς και την κατασκευή του ανατολικού
ακρόβαθρου (περιοχή Σαμακώβ), προσανατολίστηκε στην αλλαγή της μεθοδολογίας κατασκευής.
Ήδη η Ομάδα Μελέτης υπέβαλε στην Υπηρεσία μας τροποποίηση της μελέτης, με την οποία, η
σταθεροποίηση του πρανούς και η κατασκευή του ανατολικού ακρόβαθρου, γίνεται εκτελώντας εργασίες
εκτός της κοίτης του ποταμού, χωρίς να επηρεάζονται από τη στάθμη του νερού.
Για τους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία μας αποδέχεται το προαναφερόμενο αίτημα του αναδόχου.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το αρ. πρωτ. 1968/09-04-15 έγγραφό της, διατυπώνει τη σύμφωνη
γνώμη της για παράταση περαίωσης έως τις 29-08-2015.
Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 29-08-15, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς
και α) τις διατάξεις παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 β) Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ.610/23-03-15, γ)
Απόφαση υπ’ αριθμ.266/16-10-13 Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» «με αναθεώρηση» μέχρι 29-08-15,
σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-05-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

