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Από το αριθ.4/27-3-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 63

Περίληψη
Έγκριση οριστικής παραλαβής των υλικών που περιέχονται στο
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της με αρ.πρωτ.13580/1804-2016 σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την 12155/23-3-2017 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)
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
19) Μπένης Δημήτριος
3) Βασιλούδης Ηλίας
20) Μποζ Ραμαδάν
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Μυλωνάς Γεώργιος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Ξυνίδης Αθανάσιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
23) Παπαδόπουλος Κυριάκος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
28) Τσαρεκτσή Τζενάν
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
13) Κιρατζη Ερκάν
30) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Κολλάρος Γεώργιος
31) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
33) Χασάν Ογλού Φερτούν
17) Λύρατζης Πασχάλης
34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
6) Πυρνάρη Ειρήνη
2) Γουναρίδης Στυλιανός
7) Τσέπελης Εμμανουήλ
3) Μούρκας Χρήστος
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Τσεγγελίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση οριστικά κατά
τη συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.12132/23-2-2017 εισήγηση του
τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 376 παρ.1 και 2 α και γ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/0808-2016), σύμφωνα με τις οποίες «1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες
συμβάσεις, καθώς και σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου
Ι (άρθρα 3 έως 221), καθώς και σε όλες τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων,
σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
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νόμου. 2.α.Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε
κατά το χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379,…….. γ. Συμβάσεις της παρ. 1, οι
οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται, σύμφωνα με το
καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους», 2) Το με αριθμό πρωτ. 13580/18-04-2016 ιδιωτικό
συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ξάνθης και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» το οποίο αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών
Δήμου Ξάνθης», κατόπιν της διενέργειας μειοδοτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και της
κατακύρωσης της παραπάνω προμήθειας στην εν λόγω εταιρεία, με συνολικό ποσό 311.154,94€, 3) Τις
διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1,3,5,7 και 11 της απόφασης του ΥπΕσ.11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ 185 Β’)» σύμφωνα με τις οποίες: «1. Η
παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που
ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της…… 3. Κατά τη διαδικασία
παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος
διενεργείται με ένα ή όλους τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το υλικό: α) Με μακροσκοπικό έλεγχο, β)
Με χημική ή μηχανική εξέταση, γ) Με πρακτική δοκιμασία….. 5. Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή,
διαφωνίας μέλους της επιτροπής παραλαβής ή σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από
τους όρους της σύμβασης αλλά ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό
πρωτόκολλο, αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι
απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωματεύσεις, τίθενται υπόψη του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο πριν αποφασίσει οριστικά, μπορεί να ζητήσει
να εξετασθεί το προϊόν από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από
κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια…… 7. Μετά την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
επί των περιπτώσεων της παρ. 5 του παρόντος συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης
από την αρμόδια πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής ή από τη δευτεροβάθμια, αν συγκροτήθηκε
τέτοια……11. Τα μέλη των επιτροπών παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε
διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την
υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους, 4) Τη με αριθμό 404/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με την οποία ορίστηκαν υπάλληλοι του Δήμου ως μέλη σε
Επιτροπές παραλαβής προμηθειών που διενεργούνταν σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και που αφορούσαν το
έτος 2016 και τη με αριθμό 346/13-12-2016 απόφαση επίσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, με την
οποία αντικαταστάθηκαν ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής για τις
προμήθειες που αφορούσαν την Τεχνική Υπηρεσία [ειδικότερα τον εξοπλισμό μονάδων ειδικής αγωγής
(Ειδικά Σχολεία) και τα όργανα παιδικών χαρών], 5) Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, που περιέχεται
στη με αριθμό Π19/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την συγκεκριμένη
προμήθεια, στο άρθρο 6 της οποίας διευκρινίζεται ότι: «Οι περιγραφές των παιχνιδιών είναι ενδεικτικές και
όχι δεσμευτικές, αρκεί να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ1176:2008 και να
ελέγχεται και πιστοποιείται η καταλληλόλητα και συμμόρφωσή τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές»,
6) Το με αριθμό πρωτ.38134/05-10-2016 έγγραφο της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», καθώς και οι
βεβαιώσεις ελέγχου των παιδικών χαρών, 7) Το με αριθμό πρωτ.45161/24-11-2016 έγγραφο της εταιρείας
«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με το οποίο ζητούν να ενημερωθούν σχετικά με τον προγραμματισμό της
υπηρεσίας ως προς τη διαδικασία παραλαβής, ώστε να παραστούν σε αυτή, 8) Τα με αριθμό πρωτ.41102/0112-2016, 48906/19-12-2016 και 1356/13-01-2017 έγγραφα της Επιτροπής Παραλαβής, 9) Το από 15-02-2017
Πρωτόκολλο Μακροσκοπικού Ελέγχου της Επιτροπής Παραλαβής το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ.πρωτ:7368/17-02-2017 έγγραφο, 10) Το από 17-02-2017 Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής, το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών με το με αριθμ.πρωτ:9523/06-03-2017 έγγραφο, 11) Πίνακας περιγραφής υλικών που
τοποθετήθηκαν στις παιδικές χαρές.
Στις 06-03-2017 διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από την Επιτροπή που είναι αρμόδια για την
παραλαβή υλικών που αφορούν την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου
Ξάνθης» το από 17-02-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. Ειδικότερα, το εν λόγω πρωτόκολλο
αφορά εξοπλισμό παιδικών χαρών που παραδόθηκε από τη εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατόπιν της
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διενέργειας μειοδοτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και της κατακύρωσης της παραπάνω
προμήθειας στην εν λόγω εταιρεία.
Η συγκεκριμένη Επιτροπή παραλαβής συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 404/2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με την οποία ορίστηκαν υπάλληλοι του Δήμου, ως μέλη σε Επιτροπές
παραλαβής προμηθειών που διενεργούνταν σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και που αφορούσαν το έτος 2016.
Με τη με αριθμό 346/13-12-2016 απόφαση επίσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, αντικαταστάθηκαν το
τακτικό μέλος της Επιτροπής Μακρή Ελένη από τον Παυλίδη Σάββα και το αναπληρωματικό μέλος της
Επιτροπής Καμπούρη Σουλτάνα από την Γεωργίου Μαρία. Πρόεδρος της Επιτροπής έχει οριστεί ο Λάππας
Ιωάννης.
Το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο υπογράφεται από τους Λάππα Ιωάννη, Παυλίδη Σάββα και Χιώτη
Κυριακή. Διευκρινίζεται ότι το μέλος της Επιτροπής, Παυλίδης Σάββας υπογράφει το Πρωτόκολλο με
επιφύλαξη, καθώς δεν συμφωνεί με τις παρατηρήσεις των άλλων δύο και επειδή έχει ήδη υπογράψει
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής για όλα τα υλικά της προμήθειας, με την αιτιολογία ότι όλα τα
παραδοθέντα υλικά πληρούν τους όρους της σύμβασης. Ενώ τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής προέβησαν σε
προσωρινή παραλαβή των ειδών διατυπώνοντας επιφυλάξεις και γνωματεύσεις, οι οποίες αναλυτικά
παρατίθενται στο υπό εξέταση πρωτόκολλο.
Σημειώνεται ότι ο Πίνακας περιγραφής υλικών που τοποθετήθηκαν στις παιδικές χαρές αποστάλθηκε
στην υπηρεσία μας, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
μετά από την παραλαβή από αυτήν του Προσωρινού Πρωτοκόλλου Παραλαβής.
Κατόπιν όλων των παραπάνω θέτουμε υπόψη του Συμβουλίου σας το Πρωτόκολλο Προσωρινής
Παραλαβής υλικών της με αρ.πρωτ.13580/18-04-2016 σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης» και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασής σας
σχετικά με την έγκριση ή μη του εν λόγω πρωτοκόλλου».
Στη συνέχεια τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από συμβούλους προς τα μέλη της αρμόδια
Επιτροπής παραλαβής κ. Λάππα και κ. Παυλίδη.
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο
αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Αθανάσιο Ξυνίδη ο οποίος στην
τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Δεν ξέρω αν έχετε δει συνάδελφοι ένα πολύ ωραίο έργο που υπάρχει με
πρωταγωνιστές τον Φιλιππίδη και τον Χαϊκάλη, που ερευνούν έναν φόνο και κάθε φορά που ανακαλύπτουν
ένα νέο στοιχείο λέει μια απίστευτη ατάκα ο Φιλιππίδης, εγώ τώρα παιδιά χάθηκα. Με αυτήν την εργολαβία,
με αυτό το έργο, έχω χαθεί πραγματικά. Κάθε φορά που το συζητάμε είναι ένα απίστευτο επεισόδιο
αμφισβήτησης της λογικής, της νομιμότητας, των πάντων. Έρχεται μία εισήγηση η οποία λέει και μάλιστα
μου είπε ο Δήμαρχος, στην αρχή προβληματίστηκα, λέω μήπως εντέλει είναι αυτό, να αποδεχτούμε το
πρωτόκολλο με τις παρατηρήσεις ρε παιδιά, εντάξει τι μας ζητάνε, παρατηρήσεις έχουμε καμιά αντίρρηση για
αυτό; Γιατί να μην το πάρουμε να τελειώνουμε να κλείσει αυτό το αγκάθι. Και πραγματικά δεν έχω κανένα
πρόβλημα και χαίρομαι πάρα πολύ που έμαθα κιόλας ότι λειτουργούν 2 παιδικές χαρές από τον Οκτώβριο,
κάτι που καθιστά εκ των προτέρων παράνομη την πράξη σήμερα, να έρθουμε να πιστοποιήσουμε την
παραλαβή με την έναρξη λειτουργίας. Βέβαια είδα τον Θωμά ότι λογικά αντέδρασε σου λέει πότε
λειτούργησαν και δεν το ξέρω αλλά εφόσον το βεβαιώνει ο κ. Παυλίδης που ήταν στην επιτροπή υποθέτω ότι
κάτι ξέρει. Λοιπόν. Νομίζω ότι μιλήσατε αρκετά και μας βοηθήσατε πάρα πολύ, μη βοηθήσετε άλλο, γιατί αν
πραγματικά λειτουργούν χωρίς επάρκεια παραλαβής και εμείς αφήνουμε από τον Οκτώβριο αυτές να
λειτουργούν, αυτό είναι μια αιχμή προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ότι παρανομεί και φέρνει τον κίνδυνο για
ό,τι πάθει κανείς εκεί μέσα. Δεν είναι απλά το λέτε, όταν έρχεστε και λέτε εδώ ότι λειτουργεί έστω και άτυπα
με ανοιχτές τις πόρτες από τον Οκτώβριο, είναι μία ευθεία αιχμή παρανομίας προς τις υπηρεσίες και προς τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο, θα το δείτε μετά. Σαφώς όμως και το πρόβλημα αυτό διογκώνεται. Δεύτερον. Έρχεται
η επιτροπή εδώ. Διαφωνία. Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές; Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Υπάρχουν
αποκλείσεις; Δεν υπάρχουν αποκλείσεις. Είναι πάνω από το 1% και θα με κοιτάτε και θα λέτε και τι σημασία
έχει το 1% τώρα γιατί κολλήσατε εκεί; Θα σας πω γιατί. Παραβάσεις υπάρχουν στο νόμο. Έρχεται η επιτροπή
και εδώ είναι ευθύνη και των δυο πλευρών. Γιατί δεν ξέρω Γιάννη, αν το εντοπίσατε, εγώ δεν το βρήκα μέσα.
Δηλαδή αυτό το γεγονός που έρχεται ο κ. Παυλίδης και κάνει παραλαβή του δαπέδου στον Βατό, εσείς δεν
αναφέρετε ότι δεν παρελήφθησαν αυτά, εκτός αν δεν το είδα εγώ. Όταν έχετε μία συγκεκριμένη προμήθεια
και εσείς έρχεστε και λέτε να παραλάβω, εμείς το ελάχιστο που περιμένουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, είναι
να μας πείτε παιδιά, παραλάβαμε αυτά και αυτά και αυτά, σωστά με τις αποκλείσεις τους με τα προβλήματα
τους, αλλά τα 300 τετραγωνικά του δαπέδου, δεν τα έχουμε παραλάβει που προβλέπεται στη μελέτη
αντιλαμβάνεστε ότι εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχουμε μία λίστα τι προβλεπόταν και τι
παραλήφθηκε και να τραβάμε γραμμούλες. Μες την παραλαβή σας για μια συγκεκριμένη εργολαβία πρέπει
να μας πείτε αυτά παραλάβαμε, αυτά δεν παραλάβαμε. Και 300 τετραγωνικά είναι πολύ σοβαρό, αν ας πούμε
ο κ. Παυλίδης δεν είχε αναφέρει για την παράτυπη, παράνομη παραλαβή στην αποθήκη του κ. Βατού, τότε
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πραγματικά μπορεί και μην το εντοπίζαμε. Σωστά; Και δεν είναι μικρό. Έχει επίσης μία σημασία γιατί αυτά
τα 300 τετραγωνικά εκεί μέσα , να ενημερώσω τους συναδέλφους, δεν μπορούν να παραληφθούν κατά τη
μέθοδο που λέει ο κ. Παυλίδης. Γιατί ο ΕΚΠΟΤΑ προβλέπει εκ των ουκ άνευ να υπάρχουν τα σχετικά
έγγραφα αποστολής και παραλαβής και σωστά λέει ο κ. Λάππας ότι εφόσον και εγώ δεν είχα τέτοια πράγματα
ακόμη και αν τα είχα στην αποθήκη μου, θεωρείται ότι δεν τα έχω παραλάβει. Άρα λοιπόν επιπλέον
προκύπτει ότι για αυτήν την απίστευτη εργολαβία, υπάρχουν και υλικά τα οποία δεν έχουν παραληφθεί. Δεν
τα έχει παραδώσει η περίφημη εταιρεία. Είδα με έκπληξη αυτό το έγγραφο. Πραγματικά με έκπληξη. Μου το
‘δωσε ο κ. Παυλίδης, μας το έδωσε όλους εφόσον κατατέθηκε και λέει τι; Στις 17-7 του 2013 συνάδελφοι,
δηλαδή προ πάσης θα μπορούσε να γίνει δεν είναι κακό, έρχεται λοιπόν και πιστοποιεί η ΕΒΕΤΑΜ προς την
ΠΑΡΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ και ο κ. Παυλίδης το θεώρησε αυτό λυδία λίθο, θεμέλιο της ορθότητας και της
εγκυρότητας και της απόλυτης ασφάλειας και επάρκειας των μηχανημάτων, ότι υπάρχει αυτό το έγγραφο
κύριοι που πιστοποιεί όλα τα αυτά τα έγγραφα, όλα αυτά τα μηχανήματα είναι σύμφωνα με τους ΕΛΟΤ
κανονισμούς. Άρα εφόσον είναι, τι ψάχνετε να βρείτε τώρα λίγο μικρότερο, λίγο μεγαλύτερο στο
σχεδιάγραμμα το οικόπεδο ήθελε λίγο μείωση, αρκούν. Ακόμα και αν θα δεχτώ αυτήν την παρατήρηση,
σήμερα έχουμε Μάρτιο του 17. Σήμερα εμείς παραλαμβάνουμε την επάρκεια τους. Ξέρετε πότε έχει ισχύ
αυτό το έγγραφο, μέχρι πότε; 16-7 του 2016, ισχύει. Λέει λοιπόν το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται
σύμφωνα με το γενικό κανονισμό πιστοποίησης προϊόντων της ΕΒΕΤΑΜ, τον ειδικό κανονισμό
πιστοποίησης εξοπλισμών διέπεται από τους όρους αντίστοιχης σύμβασης μετά της ΕΒΕΤΑΜ και της
επιχείρησης ΠΑΡΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ισχύει μέχρι 16-7 του 16. Πότε συντάξατε την επιτροπή σας κ. Λάππα,
αυτό το πρακτικό σας; Με τις παρατηρήσεις κ.λ.π; Άρα λοιπόν με βάση το πρωτόκολλο αυτό, με βάση την
πιστοποίηση, καμία πιστοποίηση μηχανημάτων στις 17-2 του 17 δεν ισχύει. Και ακούστε τώρα γιατί έχουν
σημασία αυτά. Θα μπορούσαμε να πούμε εντάξει ρε παιδιά τώρα έχουμε κάποιες αποκλείσεις εδώ ο κόσμος
καίγεται πρέπει να παραλάβουμε να ανοίξουν οι παιδικές χαρές να μην ακούμε και μουρμούρα και
χρεωνόμαστε και εμείς, ακούστε και τι έγινε τώρα στη σύμβαση, επειδή έτυχε να είμαι στην εκδίκαση τότε
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, στην εκδίκαση της ένστασης. Ήρθε λοιπόν στην Οικονομική Επιτροπή για
να συζητήσουμε για την ένσταση που έκανε η αποκλεισθείσα εταιρεία. Ξέρετε ποια ήταν η αιτιολογία που
αποκλείσαμε την δεύτερη εταιρεία; Ακούστε. Πρώτον, οι διαστάσεις των οργάνων που προσφέρονται στο
όργανο των τεχνικών προδιαγραφών 1.1 έως 8 και 1.10 έχουν απόκλιση μεγαλύτερη από 1% που ορίζεται ως
όριο απόκλισης από τις τεχνικές προδιαγραφές διακήρυξης επί ποινής ακυρότητας. Εδώ λοιπόν σήμερα,
αποδεικνύεται ότι η ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ έχει τους ίδιους όρους απόκλισης με την εταιρεία που αποκλείσαμε.
Δεύτερον, τα φωτιστικά που προσφέρονται στο άρθρο των τεχνικών προδιαγραφών 2.9 και 2.10 είναι
διαφορετικού σχήματος από αυτό που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές διακήρυξης, δεύτερος λόγος
που απορρίπτεται η ένσταση. Τι συνδέει με την ΠΑΡΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ; Άλλα φωτιστικά, άλλου σχήματος. Ο κ.
Παυλίδης λέει δεν έχει σημασία εδώ όμως έκρινε τοποθετήθηκε η Οικονομική Επιτροπή και είπε κύριοι για
μας αυτά είναι ουσιώδη και αποκλείουμε έναν ενδιαφερόμενο, ο οποίος δεν θυμάμαι αν είχε μικρότερο
τίμημα, ουαί και αλίμονο αν είχε μικρότερο τίμημα και τρίτον, στο είδος καλάθι απορριμμάτων που
προσφέρετε στο άρθρο των τεχνικών προδιαγραφών 2.5, δεν υπάρχουν οι προσφερόμενες τεχνικές
προδιαγραφές. Ούτε αυτό τον ενδιαφέρει τον κ. Παυλίδη τι σημασία έχει αν τετράγωνο, αν έχει τασάκι από
πάνω ή δεν έχει, εδώ όμως για αυτόν τον λόγο εμείς αποκλείσαμε έναν. Θυμάστε τότε στη συζήτηση όσοι
ήσασταν, κ. Δήμαρχε δεν ξέρω αν το θυμάστε, τι είπανε; Τα μέλη τότε που έκαναν τον διαγωνισμό; Ότι τους
είπε η εταιρεία αυτή η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε., προσέξτε μην δούμε παραλαβή με αποκλείσεις
και διαφορές σαν αυτές που μας αποκλείσατε γιατί μας ζημιώσατε και έχετε ευθύνη όλοι σας γιατί
παραβαίνετε τα καθήκοντα σας. Ενώ λοιπόν η Οικονομική ήρθε και είπε στον ΤΟΛΟΥΔΗ και στο
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ σε κόβω γιατί έχεις 1% απόκλιση, έχεις διαφορετικά φωτιστικά και έχεις διαφορετικά
τασάκια, σήμερα έρχεται εδώ και θέλουν να παραλάβουμε αυτό το έργο με αποκλίσεις πάνω από το 1%, με
αποκλείσεις διαφορετικότητας στα φωτιστικά και διαφορετικά στα τασάκια, αφήνω όλα τα άλλα. Εάν εσείς
θέλετε να το κάνετε κάντε το, εγώ το ελάχιστο που έπρεπε να κάνω σαν πρόσωπο είναι να μείνω σοβαρός σε
αυτό που ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή και να θυμίσω ποιοί το ψηφίσαμε; Ο κ. Δήμαρχος, ο κ.
Χατζηευφραιμίδης, ο κ. Τριανταφυλλίδης, ο κ. Ερκάν, η κ. Γκιρτζίκη, ο κ. Αγκόρτσας, ο υποφαινόμενος, ο
Τόπ Ισμέτ έφυγε και ο Σιαμπάν Μπαντάκ. Αυτοί λοιπόν κρίναμε ότι αυτές οι παραβιάσεις είναι έγκλημα
καθοσιώσεως τέρμα. Δεν μπορούν να γίνουν να γίνουν δεκτές. Και το ήξερε ο εργολάβος της
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ο οποίος μας έχει γράψει και αυτός, ίσως από κάποιους πήρε αέρα στα παλιά του των
υποδημάτων του εδώ και καιρό. Εγώ λοιπόν απέναντι στη συνείδηση μου, δεν μπορώ να βγω και να ψηφίσω
κάτι άλλο από αυτό , όποιος θέλει ας το κάνει. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί σαν Δήμος, ότι αυτές οι παραβιάσεις
είναι ουσιωδέστατες και δεν μπορεί να τις παραβλέψει καμία αναφορά του κ. Παυλίδη. Εάν δεν υπήρχε
αντίδικος, εάν δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος, εάν δεν υπήρχανε θέματα, ομολογώ ότι ειλικρινά σας λέω,
θα σας κατηγορούσα ότι τα κάνατε μπάχαλο, σαν υπηρεσίες και σαν όχι υπηρεσία αρχική, σαν όλη την
λειτουργία που είχαμε από την αρχή το πώς παρακολουθήθηκε η όχι αυτή η όλη διαδικασία παρ’ όλο που
πράγματι δεν υπάρχει επιτροπή παραλαβής αλλά θα σας έλεγα να τελειώνει αυτό το καρκίνωμα των παιδικών
χαρών, δεν μπορούν να είναι όλα παράνομα, δεν μπορεί η πόλη να στερείται κάτι, ελάτε να το περάσουμε.
Αλλά όχι έτσι ρε συνάδελφοι , όχι έτσι…»
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Δημήτριο Μπένη ο οποίος στην
τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Αν βάλουμε τα πράγματα από μία αρχή προσπαθώντας να βρεθούμε
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λίγο σε αυτό το πραγματικό χάσιμο που περιέγραψε και ο κ. Ξυνίδης. Το πρώτο σημείο που θα πρέπει να
σημειώσετε όλοι είναι αυτό που ανέπτυξε και δεν θα το ξανά αναπτύξω, ότι υπήρξε ένας αποκλεισμός, για
συγκεκριμένους λόγους. Αυτοί οι λόγοι, αυτήν τη στιγμή πάνε να γίνουν γαργάρα γι’ αυτόν που έχει
παραδώσει το έργο. Αυτό πως θα ξεπεραστεί είναι ένα ερώτημα και πολύ μεγάλο και θα πρέπει όλοι να το
σκεφτούν. Το δεύτερο κομμάτι που θα θέλω να σας θυμίσω είναι ότι για το συγκεκριμένο έργο, είχαμε μια
πολύ μεγάλη συνεδρίαση πάλι εδώ, με την βεβαίωση του κ. Δημάρχου ο οποίος απεδείχθη τελικά ότι
πλανήθηκε και εκείνος από την κ. Φάκα τότε, ότι όλα είναι τακτοποιημένα, ότι όλα είναι στην θέση τους,
πάλι υπηρεσιακός παράγων, πάλι μηχανικός του Δήμου η κ. Φάκα. Ο κ. Καμαρίδης την επόμενη μέρα έκανε
έλεγχο, δεν υπήρχε τίποτα στην θέση του. Τότε θα σας θυμίσω υπήρχε και ένα θέμα το αν αυτή η εταιρεία
μπορεί να συνεχίσει γιατί είναι έκπτωτη και μόνο για την παράταση και για εκείνη την απόφαση που πάρθηκε
η οποία πάλι δεν ήταν σωστή η απόφαση. Άρα υπάρχει ένα θέμα κι εκεί. Τα λέω με τη σειρά γιατί τίποτε
πραγματικά δεν πήγε καλά μ’ αυτήν την εταιρεία, τίποτα δεν πήγε καλά με αυτό το έργο και απορώ γιατί
συνεχίζεται και πάει να κλείσει με το χειρότερο τρόπο. Το τρίτο σημείο μετά την εκείνη την επεισοδιακή
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ότι ερχόμαστε σήμερα με ένα πρωτόκολλο. Το οποίο γίνεται
από τρείς υπαλλήλους του Δήμου όπου έχουμε το εξής. Οι δύο και ο Πρόεδρος μαζί, έχουν κάποιες
παρατηρήσεις στο συγκεκριμένο έργο, έρχεται όμως ο κ. Παυλίδης, οδοστρωτήρας και λέει δεν συμβαίνει
τίποτα από όλα αυτά που λένε οι δύο συνάδελφοι εγώ είδα τα πάντα, έλεγξα τα πάντα, είναι όλα εντάξει και
τελείωσε. Εμείς λοιπόν όλοι ερχόμαστε να δεχθούμε τι; Την άποψη των δύο και του Προέδρου ή την άποψη
τώρα του κ. Παυλίδη που λέει εγώ τα έκανα όλα και δεν υπάρχει και μάλιστα μέμφεται και κάποιους γιατί δεν
πήγαν να δουν γιατί δεν πήγαν να κάνουν, που δεν μπορώ να καταλάβω πού πραγματικά θα σταθεί ότι έγινε
παραλαβή σε αποθήκη μεταφορικής και ας μην αναφέρουμε το όνομα του ανθρώπου γιατί δεν φταίει και σε
τίποτα. Έγινε παραλαβή υλικού σε αποθήκη μεταφορικής, γίνανε πράγματα και δεχθήκαμε αποκλείσεις πολύ
μεγαλύτερες, γίνανε πράγματα τα οποία δεν τα λέμε εμείς, τα λεν τα δύο μέλη της επιτροπής και ο ένας είναι
ο Πρόεδρος. Εσείς λοιπόν τι θα κάνετε σήμερα, θα πάρετε την άποψη του κ. Παυλίδη που έρχεται θα
σκουπίσει όλους, όλα δεν ξέρω γιατί είναι δικοί του οι λόγοι θα εξηγηθούν αργότερα ή…. και θα πετάξουμε
στα σκουπίδια αυτό που λέει η επιτροπή; Δηλαδή όλες αυτές οι παρατηρήσεις που είναι παρατηρήσεις μη
παραλαβής πλέον, μην αποδοχής του έργου της οριστικής παραλαβής, τι θα γίνει θα το ξεπεράσουμε έτσι;
Όποιος θα το ψηφίσει θα το ξεπεράσει. Ερχόμαστε όμως στο τελευταίο σημείο που θέλω να επισημάνω και
είναι το σημαντικότερο. Ότι τελικά, όπως βλέπετε, θα πρέπει κάποια στιγμή, αντιλαμβανόμενοι όλοι το ρόλο
μας εδώ μέσα, δεν μπορεί να υπακούμε σε μια κομματική πειθαρχεία, ανόητη τις περισσότερες φορές.
Παραβλέποντας κανόνες και Νόμους μόνο και μόνο για να πούμε ότι συντασσόμεθα. Εάν θέλετε κύριοι να
έχετε προσφορά και να παράγετε έργο, θα πρέπει να δώσετε μια ηχηρή απάντηση σήμερα σε αυτόν τον τρόπο
και σε αυτήν την λειτουργία και να πείτε όχι και να μην παρανομήσετε. Διότι εάν περάσει και αυτό που
μπορεί να περάσει από εδώ, από παρακάτω δεν θα περάσει με τίποτε, εάν περάσει και αυτό, τότε δίνουμε την
εικόνα ότι θέλουμε κάνουμε, πλειοψηφία είμαστε και κάνουμε ότι θέλουμε. Με αυτόν τον τρόπο ναι,
μπορείτε να κάνετε ότι θέλετε αλλά μην ξεχνάτε υπάρχει κόσμος που βλέπει και κόσμος που ακούει και
κόσμος που θέλει απαντήσεις γι’ αυτά που λέγονται εδώ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ψηφίσουμε
ένα τέτοιο πρωτόκολλο κι αν θέλετε και έτσι, εγώ αυτό που σας αρέσει κιόλας θα σας πω συντάσσομαι με
την πλειοψηφία της επιτροπής και θέλω να δω πραγματικά τι θα ψηφίσετε ειδικά εσείς του τεχνικού τμήματος
που έχετε και μια ιδιαίτερη συζήτηση γιατί τα ξέρετε δεν σας αφορά τίποτε από αυτό, θα ήθελα να δω τι θα
απαντήσετε σε αυτήν υπηρεσία».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Ιπποκράτη Καμαρίδη ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα ρε παιδιά κι αυτά τα πράγματα
ξεκίνησαν ήδη από την ημέρα που είχαμε πει τότε ότι δεν πρέπει να πληρωθεί αυτό το έργο κι αυτό το
συμφωνητικό, θυμόσαστε με τη λήξη της ημερομηνίας. Εκεί βρεθήκαμε λίγο μπόσικοι θα λέγαμε με μία
έκφραση γιατί ήρθε ο κ. Δήμαρχος και μας είπε στο λόγο της τιμής μου έχουν τελειώσει όλα, όλα έχουν
παραληφθεί γιατί έτσι του είπε κάποια, υπηρεσιακή παράγον. Βέβαια ήρθε εδώ η υπηρεσιακή παράγον και η
οποία έλεγε πάλι τα γνωστά ήξεις αφίξεις, δεν φταίω εγώ φταίει η αδερφή μου και όλα αυτά. Αποτέλεσμα
είναι ότι από αυτήν την ιστορία, προκύπτει ένα πράγμα, ότι δεν πρέπει να πληρωθούν με βάση το
συμφωνητικό αυτά τα οποία προβλέπονται γιατί προβλέπονται από την ίδια την σύμβαση. Η ίδια η σύμβαση
λέει για τότε, ότι αν δεν είναι έτοιμη, δεν παραληφθεί εκπίπτει. Οι νομικοί εδώ είναι, εγώ δεν ξέρω μπορεί να
κάνω και λάθος. Δεν εξέπεσε προχωράει η υπόθεση, ερχόμαστε σήμερα και τι ακούμε εκτός από αυτό το
πολύ ωραίο το οποίο είναι εντάξει κλασικό κόλπο τώρα, εμείς είμαστε νεοσσοί αλλά τώρα εσείς παλιές
καραβάνες, άλλα μας λέει ο ένας, άλλα θέλουμε εμείς αλλά από αυτόν που εμείς θέλουμε παραλαμβάνουμε
αυτά που άλλος μας έδινε και όπως λέει ο Ξυνίδης μην τυχόν και αποδειχθεί ότι μας τα έδινε και μικρότερο
τίμημα γιατί εκεί…. τους νομικούς της συμπολίτευσης ρωτάω επειδή παιδιά…. θα μου πείτε εντάξει εσείς
έχετε γραμμή οργανώνετε δεν καταλαβαίνετε τίποτα από αυτά, είστε…Εδώ ακούσαμε το πολύ ωραίο από τον
κ. Λάππα πολύ σωστό. Ότι αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχω παραλάβει εγώ, είναι σαν μην υπάρχουν. Το
ακούσατε και εσείς, το άκουσα κι εγώ. Από την άλλη μεριά έρχεται ο κ. Παυλίδης και λέει έχω υπογράψει
τρείς και τέσσερις πώς το λένε επιτροπές όχι, παραλαβές, όχι τελικές, πρωτόκολλο παραλαβής, τελικό
πρωτόκολλο παραλαβής, ψάχνουμε τον ρωτήσαμε βέβαια πως συντάσσονται τα πρωτόκολλα για να
καταλάβουμε και εμείς οι αδαείς, δεν καταλάβαμε γιατί συνεχίζουμε να είμαστε αδαείς και βρισκόμαστε
τώρα σε ένα τετραγωνάκι το οποίο τι λέει; Αυτή η υπόθεση έπρεπε να έχει λήξη ήδη εδώ και τέσσερις μήνες
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και να μην πληρωθεί όπως η σύμβαση η ίδια προβλέπει. Δεν ξέρω για ποιους λόγους υπερπροστατεύεται η
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, αυτό το ξέρετε εσείς και ενώ ο κ. Λάππας πολύ σωστά ο άνθρωπος λέει, ρε παιδιά εάν
κάτι δεν το έχω παραλάβει με υπογραφή δεν υπάρχει. Κι όταν λείπουν κομμάτια, εσείς μας φέρνετε εδώ
πρωτόκολλα παραλαβής. Δηλαδή πραγματικά είναι εδώ παππάς εκεί παππάς τα πράγματα. Ερχόμαστε μετά
και το πιο ωραίο από όλα είναι, εκεί που πήγε να το σώσει ο κ. Παυλίδης και μας έφεραν ένα χαρτί και λέει
κοιτάξτε να δείτε μη μιλάτε γιατί έχω το χαρτί από την ΕΒΕΤΑΜ το οποίο τι λέει, το οποίο λέει ότι όλα είναι
καλά, όλα είναι καλά αλλά αυτό το πράγμα το λέει το 2013. Και προβλέπεται ότι αυτό το όλα είναι καλά
ισχύει μέχρι τον 7ο του 16. Και εν γνώσει σας ότι έχει λήξει ακόμα κι αυτό το χαρτί μετά από αυτήν την
ημερομηνία εσείς θέλετε να πληρώσετε και λέγατε με την κ. Φάκα ότι τα πήραμε και τα παραλάβαμε. Ρε
παιδιά κοιταχτείτε λίγο στον καθρέφτη και ψηφίστε το τι να σας πω».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Νικόλαο Ανταμπούφη ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πρόκειται για μια αποτυχία. Το
ζήτημα των παιδικών χαρών έτσι όπως εξελίχθηκε εδώ και αρκετά χρόνια, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα κι ένα
ζήτημα που απασχολεί μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας, έγινε μια προσπάθεια για να ακολουθηθούν οι
προδιαγραφές και η νομοθεσία αλλά φαίνεται ότι η δομή του δήμου μας είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως. Δεν
μπορεί να ακολουθήσει προδιαγραφές, νομοθεσία και διαδικασίες, όταν αλλάζουν. Προχωράει κατά πως
έμαθε. Αυτό που έχουμε μπροστά μας σήμερα, είναι μία ξεκάθαρη εικόνα γύρω από το ότι επιμένουν
αντιλήψεις και νοοτροπίες μέσα στο δήμο και στο πολιτικό προσωπικό και στους πολιτικούς αν θέλετε
προϊσταμένους και τους αιρετούς αλλά και σε ένα μέρος των υπηρεσιακών παραγόντων εκείνες οι αντιλήψεις
που συνολικά έχουν φέρει το δήμο μας σε αυτή τη θέση. Αυτό είναι μια γενική διαπίστωση δικιά μας.
Δεύτερον. Σταχυολογώ κάποια πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου που άκουσα όχι από γκρίνιες και κριτικές
αλλά από τους ίδιους τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ειπώθηκε ότι μέλη της επιτροπής δεν μέτρησαν σωστά.
Εγώ λέω λοιπόν το εξής απλό. Εάν πιστεύουμε, εάν δηλώνουμε μάλλον ότι δεν μέτρησαν σωστά τα μέλη της
επιτροπής, πρώτον, το καταγράφουμε και γραπτά για να είμαστε εντάξει εμείς που μετρήσαμε σωστά και
δεύτερον το θεωρούμε και ουσιαστικό λόγο για να μην υπογράψουμε καμιά παραλαβή. Με τη δήλωση δεν
μέτρησαν σωστά τα μέλη της επιτροπής, αυτοαναιρείται η ίδια η επιτροπή. Αυτό μου λέει εμένα η δήλωση
που έγινε. Μου λέει ότι η επιτροπή για χίλιους δυο λόγους, δεν έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει.
Ακούσαμε επίσης και τη διαμάχη γύρω από το 1%, είναι από πάνω, είναι από κάτω, λοιπόν. το 1% έχει το
εξής χαρακτηριστικό για να συνεισφέρω λίγο κι εγώ στην κουβέντα. Είναι ποσοστό. Και το ποσοστό είναι
ουδέτερο από μονάδα μέτρησης. Δουλεύει σε οποιαδήποτε κλίμακα. Άρα λοιπόν το 1% είναι μια σαφέστατη
ένδειξη και η υπέρβαση του 1% είναι άκρως μετρήσιμη και απόλυτα συγκεκριμένη. Ακούσαμε και κάτι άλλο.
Θα το πω ευγενικά. Ότι υπήρχε η προτροπή αντιδημάρχου για να τελειώνουμε. Και το είπα ευγενικά. Γιατί
θα μπορούσε κανένας να το χαρακτηρίσει και διαφορετικά. Τι σημαίνει αυτό τώρα; Ότι θα πρέπει η δουλειά
να γίνει αλλιώς δηλαδή στην παραλαβή για να τελειώνουνε; Τι σημαίνει το για να τελειώνουνε; Πολύ σωστά
επισημάνθηκε ότι αυτή η διαδικασία από την αρχή τελικά είχε προβλήματα. Ξεκίνησαν τα προβλήματα από
τον τρόπο με τον οποίο εκδικάστηκε η ένσταση της ανταγωνιστικής εταιρίας στην ΟΕ, φτάσανε τα
προβλήματα να μας απασχολήσουν το Νοέμβρη που πέρασε με το εκπρόθεσμο από τη μεριά της εταιρίας και
τις ενστάσεις που εκφράστηκαν, φτάσαμε να λέμε ότι τέλη Δεκεμβρίου κάποιοι έχουν υπογράψει ολίγον
προσωρινή παραλαβή, κάποιοι άλλοι έχουν υπογράψει ολίγον οριστική παραλαβή, οι μεν δεν αναγνωρίζουν
τους δε και όλο αυτό εδώ το πράγμα έρχεται σήμερα τέλη Μαρτίου να μας πείσει ότι είναι όλα καλώς
καμωμένα και πρέπει να τα εγκρίνουμε; Μόνον αυτά και χωρίς να μπω στην ουσία της υπόθεσης και να
ελέγξω μία-μία τις προδιαγραφές και του τι πραγματικά έγινε, γιατί μία υπόσταση έχω και δεν μπορώ να είμαι
ταυτόχρονα σε πολλά μέρη και σε πολλά θέματα, μόνον αυτά λοιπόν που ανέφερα, μας κάνουν να
καταψηφίσουμε την έγκριση που έρχεται και καλούμε και το σώμα ανάλογα να συμπεριφερθεί».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Κολλάρο ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Κ. Πρόεδρε, να κάνω χρήση του δικαιώματος του 7λέπτου που
λέει ο κανονισμός και σας παρακαλώ η ευθυμία σε τέτοια ζητήματα ας λείπει. Δεν το λέω προσωπικά σε εσάς
αλλά αφήστε με να πω αυτά που θέλω. Γίνεται μια συζήτηση σήμερα και όλοι μας έχουμε ανέβει στις
τσουλήθρες και τσουλάμε, στις κούνιες κουνιόμαστε, στις τραμπάλες κάνουμε τραμπάλα, μηλαράκι είναι το
κύριο που κάνουμε απ’ ότι κατάλαβα, τριγυρνάμε γύρω από το ζήτημα και δεν απαντάμε σ’ αυτό που ζητάει
ο ξανθιώτικος λαός. Για να το πω στα ίσια. Έχουμε τις κούνιες κλειστές πόσο καιρό και εκείνο που μας καίει
είναι αν το Κ114 ή το Κ118 έχουνε διαφορές. Και σας ρωτάω εσάς, όποιον θέλει εδώ μέσα. Ποια διαφορά
του Κ114 με το Κ118; Ακούστε λοιπόν πώς έμπλεξα εγώ με τα ΕΝ της European norms που δεν ισχύουν
γενικά αλλά ισχύουν στην ΕΕ γιατί οι Αμερικάνοι έχουν άλλες προδιαγραφές, ο ΕΛΟΤ έχει μισές-μισές.
Λοιπόν ακούστε. Ψάχνοντας να βρω προδιαγραφή για ένα όργανο που έχουμε στο εργαστήριο και για το πώς
θα συμπυκνώσουμε κάποια δοκίμια με πήρανε στην ΕΝ31570-1. Μπαίνω λοιπόν εκεί μέσα και μπείτε κι
εσείς σ’ αυτές εδώ που μας έχουνε δώσει και μου λέει για το σκελετό θα πας στην ΕΝ313-2, για τη βάση θα
πας εκεί και μου αραδιάζει όλη η προδιαγραφή άλλες προδιαγραφές. Τις παίρνω εγώ αυτές. Πάω στην ΕΝ, το
έχετε δει, επειδή είπε ο Θανάσης, μια ωραία ταινία, δείτε και τον Αστεριξ όταν τον τρέλαιναν από όροφο σε
όροφο. Λοιπόν η γραφειοκρατία που υπάρχει με τις προδιαγραφές δίνει δίκιο και στην πλειοψηφία και στη
μειοψηφία αυτής της επιτροπής. Είναι πώς θα το δεις. Εμείς λοιπόν ή θα το δούμε με τη μεριά των ανθρώπων
που λένε πότε επιτέλους ρε δάσκαλε στα παπάκια θα πάνε τα παιδιά; Και να σας το πω αλλιώς. Το φωτιστικό
που απορρίψαμε στην πρώτη φάση είχε έννομο συμφέρον η εταιρία και δεν το έκανε. Να το αφήσουμε στην

ΑΔΑ: ΨΥΧΩΩΚ8-ΥΞΥ

άκρη. Δεν έχει πλέον…υπάρχουν δικηγόροι, εγώ είμαι μηχανικός να σας το πούνε. Σήμερα επομένως
ένσταση σε εκείνη τη φάση για εμένα δεν υπάρχει. Υπάρχει συνεχίζω να λέω η ανάγκη ο κόσμος να πάει να
κάνει κούνια. Να σας πω ακόμα κάτι. Επειδή το συγκεκριμένο με βασάνισε και δεν στηρίζομαι σ’ αυτά που
ακούσαμε απόψε. Έχω φωτογραφίες αν θέλετε τις στέλνω, είμαι συνηθισμένος πώς στέλνουν email, παίρνετε
τακτικά από μένα, από χώρες ευρωπαϊκές. Όχι Σουαζιλάνδη η οποία μπορεί να είναι και μεγάλο κράτος,
στέλνει και εκπροσώπους της στο συνέδριο του ΚΚΕ. Αλλά να σας δείξω εκεί πέρα κούνιες, τραμπάλες κτλ,
τα οποία δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές, κι όμως αποτελούν attraction τουριστική για την περιοχή και τις
δείχνουν. Με κινδύνους, με ένα σωρό ζητήματα. Να πω ακόμα κάτι που εδώ πραγματικά το ακούω απόψε και
θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί θα το ξανάχουμε και για άλλα θέματα στο δήμο. Τι θα πει 1% απόκλιση; Το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τα φωτιστικά κάνει μέτρηση των lumen. Δηλαδή της φωτεινότητας. Για
όσοι είναι μηχανικούς καταλαβαίνουν τι λέω. Δεν λέει αν θα είναι δίφωτο, τρίφωτο, πεντάφωτο. Μπορεί να
σας βάλω εγώ 6 λάμπες και να φέγγουν λιγότερο από μία. Επομένως εκείνο που με καίει είναι. Θα βλέπουνε
τα παιδάκια αν δεν κλείνει η παιδική να μην σπάνε τα πόδια τους; Αν ναι, παίρνω αυτά τα φωτιστικά και ας
κάνει ένσταση όποιος θέλει. Τα δοχεία για τα απορρίμματα θα παίρνουν τα πατατάκια, τι άλλο σκουπίδια
έχουν τα παιδιά; Εάν τα παίρνουν και είναι στρογγυλό δεν με νοιάζει να γίνει να γίνει τετράγωνο. Ούτε
κόκκινος, ούτε πράσινος, άλλωστε ο δήμος εδώ έχει με τα 8μηνα τώρα, στέλνει και τα βάφει. Η τελική μου
κουβέντα. Υπάρχει μια τεράστια υποκρισία με το νόμο ο οποίος με αφορμή ένα ατύχημα στον Άλιμο, το
θυμάστε όλοι, αντί να τιμωρήσει αυτούς τους παρκατζήδες που αφήναν τα παιδάκια να ανεβαίνουν και να τα
παίρνει ο αέρας να σκοτώνονται, τιμώρησε όλη την ελληνική κοινωνία κλείνοντας τις παιδικές χαρές.
Είμαστε με το νόμο αναγκαστικά πλέον αυτόν, μη το παραξηλώσουμε να τον υπερβούμε κιόλας. Λέει κάποια
πράγματα, έγινε η διακήρυξη, μας φέρανε προδιαγραφές, το στήσανε κατά την άποψή μου… (δεν ακούγεται
καθαρά)….δεν είναι μέρος της συζήτησης απόψε, γιατί δεν είναι ούτε στα τιμολόγια, ούτε στην παραλαβή
ούτε πουθενά. Ο Βατός μπορεί να έχει 100000στρ …. Πού είναι; Δεν είναι. Συγνώμη. Εγώ στην παραλαβή
βλέπω τετραγωνικά. Και επομένως την υποκρισία του νόμου σας την ξανατονίζω, αυτό το έγγραφο που μας
έφερε απόψε ο κ. Παυλίδης, μου άρεσε για 3 λόγους, ένα είναι ότι στη σελίδα 11 με έναν τρόπο συμμετέχω
στα δημοτικά πράγματα, τελευταία γραμμή, (δεν ακούγεται καθαρά)..με Κολλάρο, υπάρχουν σφάλματα όπως
το (δεν ακούγεται καθαρά) που θέλει 2 μ πάνω στον παρακείμενο και υπερσυντέλικο, αστειεύομαι, αλλά είναι
ένα χαρτί που αν κάτσει κανείς εκ των υστέρων (δεν ακούγεται καθαρά)…να το ψάξει θα δει ότι η ουσία των
πραγμάτων καλύπτονται με το Κ114 με χίλιους διαφορετικούς τρόπους. Το θέμα είναι ότι την υπογραφή δεν
θα τη βάλει ούτε ο κ. Παυλίδης, ούτε ο κ. Λάππας που τους στήνουμε εδώ ένα κατηγορητήριο, θα το βάλει ο
αρμόδιος να πει προδιαγραφές, η ΕΒΕΤΑΜ πώς τη λένε. Αυτή. Το είπε; Και σας είπα πώς το λέει. Προσέξτε.
Δεν είναι τυχαία η διατύπωσή της, ούτε είναι τζάμπα γκριζαρισμένη. Λέει αυτό που είδα, αυτό πιστοποιώ και
τίποτα άλλο. Μην έρθετε μετά να μου πείτε στην αυλή έχω μια κούνια ίδια με της παιδικής χαράς πες μου ότι
είναι εντάξει. Φιλάει τα νώτα της αλλά υπογράφει. Εγώ λοιπόν μ’ αυτές τις υπογραφές και επειδή στην
προηγούμενη συνεδρίαση ήταν η μεγάλη μας απόφαση, τον σταματάμε αυτόν τον άνθρωπο; Σταματάμε να
τον πληρώνουμε γιατί είναι εκπρόθεσμός δεν έκανε καλά τη δουλειά; Όταν ξεπέρασε εκείνο, σας το είχα
επισημάνει από τότε και ευτυχώς τα γραπτά μένουν πλέον πάμε για παραλαβή. Με τον έναν ή τον άλλον
τρόπο. Και δεν λέει κανένα μέλος της επιτροπής προσέξτε το λίγο γιατί είναι συνάδελφοί μου και οφείλω να
τους προστατεύω, κανένας δεν λέει μην παραλάβετε. Λέει είσαστε πλειοψηφία, κάντε ότι καταλαβαίνετε.
Είσαστε υπεύθυνοι απέναντι στις οικογένειες. Δεν είναι χαζοί, αλλά δεν είναι τόσο τρομερό, ούτε το ότι
επισημαίνουνε πράγματα, ούτε ότι εντάξει, το όλα είναι καλά εγώ δεν είπα ποτέ …δεν βάζω το χέρι μου στη
φωτιά αλλά απόψε….».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο ο
οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Η αλήθεια είναι ότι έχει αργήσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ο δήμος να παρέχει
στην κοινωνία και στους πολίτες, στα παιδιά μας και στις μαμάδες και στους παππούδες, αυτό το οποίο είχε
υποχρέωση πολλά χρόνια. Το αυτονόητο. Παιδικές χαρές, κούνιες και τραμπάλες. Και βέβαια κανέναν δεν
ενδιαφέρει εάν ο κάδος απορριμμάτων έχει σταχτοδοχείο από πάνω ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει. Όμως
θέλω να πω και το άλλο. Σήμερα τι έχουμε; Έχουμε ένα πρακτικό μιας επιτροπής, της οποίας πρώτη φορά
έχει έρθει στο ΔΣ και εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της επιτροπής για τη δουλειά που
έχουνε κάνει βάσει της σύμβασης. Ήταν πάρα πολύ αυστηροί, μα πάρα πολύ αυστηροί, καταγράψανε και το
παραμικρό, ότι ακριβώς έβλεπαν και παρότι είχαν διαφωνία και θα μπορούσαν να συνεννοηθούν να μην
έχουν καμία διαφωνία αν θέλετε. Όμως καταγράφτηκαν και έχουν έρθει εδώ. Μου κάνει εντύπωση επίσης το
εξής. Ότι αυτή η επιτροπή, τα δύο μέλη της επιτροπής, έκρινε ότι κάποια πράγματα τα οποία βρίσκονταν σε
αποθήκες αλλά όχι στο δήμο και δεν τοποθετήθηκαν οφείλουμε να μην τα παραλάβουμε κι αυτό κατέγραψαν
μέσα. Και αυτά λοιπόν δεν θα παραληφθούν. Εάν δηλαδή ήρθανε περισσότερα υλικά τα οποία τελικά δεν
χρειάστηκαν για τις συγκεκριμένες παιδικές χαρές τις οποίες αύριο παίρνει ο δήμος, τότε αυτά, όχι μόνο δεν
θα παραληφθούν αλλά ούτε και θα πληρωθούν. Ταυτόχρονα βλέπω στο πρακτικό, γιατί λέω ότι μου άρεσε η
δουλειά που έγινε για πρώτη φορά, βλέπω στο πρακτικό ότι ακόμα και στο τεχνικό μέρος για κάποια
κολωνάκια προστατευτικά τα οποία δεν τοποθετήθηκαν γιατί δεν θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στις
συγκεκριμένες παιδικές χαρές όπως ήταν η μελέτη, ακόμα και στο τεχνικό κομμάτι, τα τσιμέντα που θα
πέφταν για να πακτωθούν εκείνα, ακόμα κι αυτά η επιτροπή είπε ότι αυτά τα αφαιρώ και δεν τα πληρώνω.
Επίσης εκτιμώ ότι η πιστοποίηση της ΕΒΕΤΑΜ είναι …αφού είναι ο φορέας ο οποίος πιστοποιεί, είναι πάνω
από κάθε διαδικασία αν θέλετε κρίσης και ελέγχου δική μας. Προβλέπεται από τη διαδικασία και είχε μπει
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στη διακήρυξη ότι αυτοί θα παραδώσουν και θα πιστοποιήσουν. Η εταιρία, η αρμόδια να πιστοποιήσει,
πιστοποίησε από ότι φαίνεται και το λέει και η επιτροπή με βάση τα όργανα όπως τοποθετήθηκαν και άρα
αυτά έχουν τα πιστοποιητικά ασφαλείας τα οποία προβλέπονται. Εγώ να σας πω ότι ούτε με τη μία εταιρία
είμαι, ούτε με τη δεύτερη κι αν υπήρχε και τρίτη ούτε με την τρίτη. Εγώ είμαι μ’ αυτή την κοινωνία που θέλει
αύριο παιδικές χαρές. Τώρα εάν είναι τετράγωνος ο κάδος ή είναι δίφωτο ή είναι μονόφωτο, ειλικρινά σας
λέω, μου φαίνονται πολύ αναλυτικά τα όσα λέγονται στο πρακτικό. Εντοπίζονται όμως στο πρακτικό και
εμείς καλούμαστε να εγκρίνουμε αυτό το πρακτικό με ότι εντοπίζουν οι μηχανικοί. Αυτοί για το οποίο τους
βάλαμε να κάνουν. Ο ένας το βλέπει έτσι, ο άλλος το βλέπει αλλιώς. Το ζητούμενο είναι ότι αύριο θα έχουμε
παιδικές χαρές ή δεν θα ‘χουμε; Και να σας πω και κάτι; Εγώ θα ήθελα σήμερα να συζητάμε μια καινούρια
μελέτη για ακόμα 6 παιδικές χαρές. Εμείς δεν μπορούμε να παραλάβουμε δυο χρόνια τώρα τις ίδιες
υπάρχουσες! Αυτό που έρχεται στο ΔΣ, είναι η εισήγηση της υπηρεσίας, για την έγκριση του πρακτικού με
τις παρατηρήσεις που έχει. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι, έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής
υλικών της με αριθμ.πρωτ.13580/18-4-2016 σύμβαση. Έρχεται λοιπόν ένα πρωτόκολλο και εμείς καλούμαστε
είτε να το εγκρίνουμε είτε να μην το εγκρίνουμε. Είναι ξεκάθαρο. Το πρωτόκολλο έρχεται με παρατηρήσεις
κι εμείς λοιπόν αποδεχόμαστε και τις παρατηρήσεις και τελείωσε. Αλλά στο τέλος δεν παίρνουμε και το
μέρος είτε του ενός αναδόχου είτε του άλλου αναδόχου. Εμείς έχουμε ένα έργο να παραδώσουμε κι αυτό
είναι οι παιδικές χαρές αύριο στην κοινωνία».
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 1) Τις διατάξεις του άρθρου 376 παρ.1 και 2 α και γ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016),
σύμφωνα με τις οποίες «1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις,
καθώς και σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 3
έως 221), καθώς και σε όλες τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων,
σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου. 2.α.Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε
κατά το χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379,…….. γ. Συμβάσεις της παρ. 1, οι
οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται, σύμφωνα με το
καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους», 2) Το με αριθμό πρωτ. 13580/18-04-2016 ιδιωτικό
συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ξάνθης και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» το οποίο αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών
Δήμου Ξάνθης», κατόπιν της διενέργειας μειοδοτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και της
κατακύρωσης της παραπάνω προμήθειας στην εν λόγω εταιρεία, με συνολικό ποσό 311.154,94€, 3) Τις
διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1,3,5,7 και 11 της απόφασης του ΥπΕσ.11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ 185 Β’)» σύμφωνα με τις οποίες: «1. Η
παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που
ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της…… 3. Κατά τη διαδικασία
παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος
διενεργείται με ένα ή όλους τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το υλικό: α) Με μακροσκοπικό έλεγχο, β)
Με χημική ή μηχανική εξέταση, γ) Με πρακτική δοκιμασία….. 5. Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή,
διαφωνίας μέλους της επιτροπής παραλαβής ή σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από
τους όρους της σύμβασης αλλά ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό
πρωτόκολλο, αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι
απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωματεύσεις, τίθενται υπόψη του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο πριν αποφασίσει οριστικά, μπορεί να ζητήσει
να εξετασθεί το προϊόν από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από
κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια…… 7. Μετά την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
επί των περιπτώσεων της παρ. 5 του παρόντος συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης
από την αρμόδια πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής ή από τη δευτεροβάθμια, αν συγκροτήθηκε
τέτοια……11. Τα μέλη των επιτροπών παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε
διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την
υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους, 4) Τη με αριθμό 404/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με την οποία ορίστηκαν υπάλληλοι του Δήμου ως μέλη σε
Επιτροπές παραλαβής προμηθειών που διενεργούνταν σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και που αφορούσαν το
έτος 2016 και τη με αριθμό 346/13-12-2016 απόφαση επίσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, με την
οποία αντικαταστάθηκαν ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής για τις
προμήθειες που αφορούσαν την Τεχνική Υπηρεσία [ειδικότερα τον εξοπλισμό μονάδων ειδικής αγωγής
(Ειδικά Σχολεία) και τα όργανα παιδικών χαρών], 5) Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, που περιέχεται
στη με αριθμό Π19/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την συγκεκριμένη
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προμήθεια, στο άρθρο 6 της οποίας διευκρινίζεται ότι: «Οι περιγραφές των παιχνιδιών είναι ενδεικτικές και
όχι δεσμευτικές, αρκεί να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ1176:2008 και να
ελέγχεται και πιστοποιείται η καταλληλόλητα και συμμόρφωσή τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές»,
6) Το με αριθμό πρωτ. 38134/05-10-2016 έγγραφο της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», καθώς και οι
βεβαιώσεις ελέγχου των παιδικών χαρών, 7) Το με αριθμό πρωτ. 45161/24-11-2016 έγγραφο της εταιρείας
«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με το οποίο ζητούν να ενημερωθούν σχετικά με τον προγραμματισμό της
υπηρεσίας ως προς τη διαδικασία παραλαβής, ώστε να παραστούν σε αυτή, 8) Τα με αριθμό πρωτ.41102/0112-2016, 48906/19-12-2016 και 1356/13-01-2017 έγγραφα της Επιτροπής Παραλαβής, 9) Το από 15-022017 Πρωτόκολλο Μακροσκοπικού Ελέγχου της Επιτροπής Παραλαβής το οποίο διαβιβάστηκε στη
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ.πρωτ:7368/17-02-2017 έγγραφο, 10) Το από 17-02-2017
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής, το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών με το με αριθμ.πρωτ:9523/06-03-2017 έγγραφο, 11) Πίνακας περιγραφής υλικών
που τοποθετήθηκαν στις παιδικές χαρές
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την οριστική παραλαβή των υλικών που περιέχονται στο πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής της με αρ.πρωτ.13580/18-04-2016 σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης» πλην των υλικών που δεν παραδόθηκαν σε αποθήκες του Δήμου
Ξάνθης και δεν παρελήφθησαν από την αρμόδια Επιτροπή και συγκεκριμένα: δάπεδα πτώσεως διαφόρων
διατομών 10 cm γκρίζα – 61 m2, 10 cm πράσινα – 83 m2, 10 cm κόκκινα – 7,50m2, 4cm κόκκινα – 163m2,
διαφόρων διατομών – 20m2 συνολικά 334,50m2, 4-ιστοί φωτισμού και 4 –φωτιστικά σώματα κορυφής
παραδοσιακού τύπου και η μη πραγματοποίηση τοποθέτησης των 10 εμποδίων χυτοσιδήρου που
παρελήφθησαν σε αποθήκη του Δήμου Ξάνθης.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αθανάσιος Ξυνίδης, Δημήτριος Μπένης, Ιπποκράτης
Καμαρίδης, Νικόλαος Ανταμπούφης, Βασιλούδης Ηλίας, Μυλωνάς Γεώργιος, Καρά Αχμέτ, Τσαρεκτσή
Τζενάν, Εμμανουήλ Φανουράκης, Δημούδη Χρυσούλα για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος
της παρούσης απόφασης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τσιακίρογλου Σωτήριος, Μιχαλοπούλου Αλίκη, Γκιρτζίκη Αλεξία, και
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος ψήφισαν Λευκό.
................................................................................................................................................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
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Ξάνθη 13-4-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου

