
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το αριθ.25/10-6-2022 πρακτικό έκτακτης, δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Ξάνθης  
  
Αριθ. Απόφασης 215             Περίληψη 

Ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας, της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια & Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης» 

 
Στην Ξάνθη, σήμερα 10 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:50 – 14:50 ώρα λήξης, 
συνήλθε σε έκτακτη, διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από 
την αριθμ.πρωτ.13544/10-6-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου 
Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 
και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-
266018.06.2021-τεύχος-Β και σύμφωνα με τις διατάξεις τής παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες 
διατάξεις, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος) 
2) Απόστολος Ελευθεριάδης 
3) Ιωάννης Ζερενίδης   

4) Στέφανος Ιγιαννίδης 
5) Σουά Μπεκήρ Ογλού 
6) Εμμανουήλ Φανουράκης 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Δημοσθένης Γεωργιάδης 
2) Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος 

3) Γεώργιος Καλογερής 

(οι οποίοι αν και προσκλήθηκαν, δεν συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση) 
 

Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και αφού 
αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 
60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-
ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, προσαρμοσμένο στις 
προαναφερόμενες διατάξεις, ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθεί για το 
κατεπείγον του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης 
01ο ΘΕΜΑ : Ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια & 

Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης» 
02ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την 
κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
• την εισήγηση του προέδρου,  
• την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 

10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 
Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020 
40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του 
ΥΠΕΣ, την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, 
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β τις διατάξεις της παρ.6 του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 
και ισχύει 

• το περιεχόμενο του θέματος το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την « Ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας, της προμήθειας με 
τίτλο: «Προμήθεια & Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης»» λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
ΑΔΑ: 6ΦΞ8ΩΚ8-ΔΙ3



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.13521/10-6-2022 
εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: -Την από 10-06-2022 αναφορά του Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης - Το Τεύχος Διακήρυξης για τη 
Σύμβαση Προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης» με αρ. πρωτ. 12694/2022 -Τις διατάξεις  του Νόμου 4412/16, όπως ισχύει σήμερα 

Εισηγούμαι για την αποφυγή σύγχυσης και παρανοήσεων κατά την διαδικασία του Διαγωνισμού, 
Την ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια & Εγκατάσταση 
Έξυπνου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης» και την επαναπροκήρυξή της με νέους όρους, που θα 
οριστούν σε νέα συνεδρίαση». 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Την ακύρωση, τής Διαγωνιστικής Διαδικασίας τής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια & Εγκατάσταση 
Έξυπνου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης» και την επαναπροκήρυξή της με νέους όρους, που θα 
οριστούν σε νέα συνεδρίαση τής Οικονομικής Επιτροπής. 
…………………………………………………………………………………………………………..… 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
       Ο Πρόεδρος           Τα μέλη 
Εμμανουήλ Τσέπελης           (Ακολουθούν υπογραφές)   
      (υπογραφή)                                                         

Ακριβές απόσπασμα 
Ξάνθη, 10-6-2022 

Με εντολή Δημάρχου 
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 

Μαρία Άννα Ανδρέου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΦΞ8ΩΚ8-ΔΙ3
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