ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.4/18-4-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 99

Περίληψη
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως εταίρου σε
υποβολή πρότασης με τίτλο: «Joint Water Resources
management
System
for
Long-term
Efficiency
(WRESTLE)», (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων
Πόρων για Μακροπρόθεσμη Αποδοτικότητα) στο πλαίσιο
του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.13206/14-4-2016 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 35
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
20) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
21) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
22) Μπένης Δημήτριος
4) Βασιλούδης Ηλίας
23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
24) Μποζ Ραμαδάν
6) Γκιρτζίκη Αλεξία
25) Μυλωνάς Γεώργιος
7) Γουναρίδης Στυλιανός
26) Ξυνίδης Αθανάσιος
8) Δημούδη Χρυσούλα
27) Παπαδόπουλος Κυριάκος
9) Ηλιάδης Θωμάς
28) Παρτσαλίδου Δέσποινα
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
29) Σδρέβανος Μαρίνος
11) Ιγιαννίδης Στέφανος
30) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Καμαρίδης Ιπποκράτης
31) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
13) Καρά Αχμέτ
32) Τσέπελης Εμμανουήλ
14) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
33) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κιρατζή Ερκάν
34) Χασάν Ογλού Φερτούν
16) Κολλάρος Γεώργιος
35) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
17) Κυριακίδης Αλέξανδρος
18) Λομβαρδέας Μιχαήλ
19) Λύρατζης Πασχάλης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μιχαλοπούλου Αλίκη
4) Τσεγγελίδης Ιωάννης
2) Παπασταματίου Γεώργιος
5) Τσιακίρογλου Σωτήριος
3) Τόπ Ισμέτ
6) Χασάν Ογλού Ορχάν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Μπαντάκ Σιαμπάν
και Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησαν
οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου και 12ου θέματος αντίστοιχα
και οι δημοτικοί
σύμβουλοι Δημήτριος Μπένης και Στυλιανός Γουναρίδης μετά τη ψήφιση του 21ου θέματος
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζηςο κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου
στο 15 θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο προτάθηκε για συζήτηση μετά τη
ψήφιση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.12633/8-4-2016 εισήγηση του γραφείου
Δημάρχου η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη: 1) συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην υποβολή
πρότασης με τίτλο ««Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency (WRESTLE)»,
(Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδατινων Πόρων για Μακροπρόθεσμη Αποδοτικότητα) στο πλαίσιο της 2ης
Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ–ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, στον
Άξονα Προτεραιότητας 2: «Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή Περιοχή», Επενδυτική
προτεραιότητα 6f: Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος
και της αποδοτικότητας των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, στον τομέα των υδάτων, την προστασία του

εδάφους ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανση», Ειδικό Στόχο 6: «Ενίσχυση της διατήρησης των
υδάτων».
Στο εταιρικό σχήμα προβλέπεται να συμμετέχουν η Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης ως Επικεφαλής εταίρος, ο
Δήμος Ξάνθης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η Κ.Ε.Δ.Ε. καθώς και η Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης ως
συνεργαζόμενος φορέας. Από την πλευρά της Βουλγαρίας θα συμμετέχει η Εταιρία Διαχείρισης Υδάτων του
Μπλαγκόεβγκραντ (Blagoevgrad).
Γενικός στόχος του έργου είναι να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης
διαχείρισης υδάτων. Ο προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε μία ενιαία διασυνοριακή
προσέγγιση συμβάλλοντας στην προσαρμογή έναντι των απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία
Πλαίσιο για τα νερά (Water Framework Directive 2000/60/EC) και ειδικότερα στον τομέα της αποδοτικής
χρήσης. Οι εταίροι του έργου θα εργαστούν από κοινού ώστε να αναλύσουν τις υφιστάμενες συνθήκες στη
διασυνοριακή περιοχή και να αναπτύξουν μία κοινή προσέγγιση με τη μορφή ενός Σχεδίου Δράσης . Το
Σχέδιο Δράσης θα αποτελείται από την εξειδίκευση της κοινής μέσο-βραχυπρόθεσμης στρατηγικής, καθώς
και από μία ενότητα Πολιτικών Κατευθύνσεων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων.
Ταυτόχρονα, οι εταίροι του έργου αναμένεται να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών ώστε να εφαρμόσουν ένα κοινό σύστημα παρακολούθησης της χρήσης των υδάτων ώστε
να ελαχιστοποιηθούν η κακή χρήση και η σπατάλη των υδάτινων πόρων ή οι διαρροές και να καθίσταται
δυνατή η αποτροπή απρόβλεπτων αποτυχιών του υφιστάμενου συστήματος που οδηγούν σε τεράστια
σπατάλη σε ετήσια βάση. Το προτεινόμενο σύστημα, ταυτόχρονα, αυτοματοποιεί τις διαδικασίες μέτρησης
καθώς και την εξυπηρέτηση του πολίτη στις συναλλαγές του. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ενέργειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια για το εμπλεκόμενο προσωπικό και
στελέχη των συμμετεχόντων φορέων.
2) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης να υπογράψει το Συμφωνητικό Συνεργασίας και τα σχετικά
έγγραφα που απαιτεί η πρόσκληση του προγράμματος».
Στη συνέχεια τέθηκαν ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους οι οποίες απαντήθηκαν από τον
εισηγητή και επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονικό αρχείο που
τηρείται στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην υποβολή πρότασης με τίτλο ««Joint Water Resources
management System for Long-term Efficiency (WRESTLE)», (Κοινό
Σύστημα Διαχείρισης Υδατινων
Πόρων για Μακροπρόθεσμη Αποδοτικότητα) στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος
Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ–ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2:
«Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή Περιοχή», Επενδυτική προτεραιότητα 6f:
Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της
αποδοτικότητας των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, στον τομέα των υδάτων, την προστασία του
εδάφους ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανση», Ειδικό Στόχο 6: «Ενίσχυση της διατήρησης των
υδάτων
Στο εταιρικό σχήμα προβλέπεται να συμμετέχουν η Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης ως Επικεφαλής
εταίρος, ο Δήμος Ξάνθης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η Κ.Ε.Δ.Ε. καθώς και η Δ.Ε.Υ.Α.
Ξάνθης ως συνεργαζόμενος φορέας. Από την πλευρά της Βουλγαρίας θα συμμετέχει η Εταιρία
Διαχείρισης Υδάτων του Μπλαγκόεβγκραντ (Blagoevgrad)..
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του προκειμένου να υπογράψει το Συμφωνητικό Συνεργασίας και τα
σχετικά έγγραφα που απαιτεί η πρόσκληση του προγράμματος.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αθανάσιος Ξυνίδης, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Ανταμπούφης
Νικόλαος, Καρά Αχμέτ, Βασιλούδης Ηλίας, Φανουράκης Εμμανουήλ, Μυλωνάς Γεώργιος και Δημούδη
Χρυσούλα διότι όπως δήλωσαν δεν υποβλήθηκαν οι σχετικές προτάσεις των εταίρων μαζί με την εισήγηση.
…………………………………………………………………………………………………........................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 19-04-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα

