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Από το αριθ.6/18-2-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 45

Περίληψη
Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής
Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Ν.4412/2016
και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.35/2019 προγενέστερης απόφασής
της

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.4808/14-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου
Ξάνθης, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
κανένας
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, ο επικεφαλής της παράταξης «Ξάνθη για Όλους», Σάββας
Μελισσόπουλος και το αναπληρωματικό μέλος Θωμάς Ηλιάδης
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, αποχώρησε κατά τη
συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.1204/15-11-2020 αίτηση παραίτησης του Πεπονίδη Κυριάκου, η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλώ, όπως δεχθείτε την παραίτηση μου από την θέση του Προέδρου της επιτροπής Διεξαγωγής
Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών ν. 4412/2016, στην οποία τοποθετήθηκα με την με αριθμ.126/2207-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τους παρακάτω λόγους: 1. Λόγω της πρόσφατης
μετακίνησής μου σε άλλη οργανική μονάδα, σύμφωνα με την με αριθ. 37/2020 Απόφαση του Δημάρχου
Ξάνθης και λόγω του ότι το αντικείμενο του νέου Τμήματος μου είναι εντελώς άγνωστο (δεν υπήρξε
προηγούμενη ενασχόλησή μου σε παρεμφερή αντικείμενο) και για να μπορέσω να ανταποκριθώ σωστά στα
νέα καθήκοντά μου, θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος εκπαίδευσης και μελέτης. Θεωρώ ότι εάν συνεχιστούν και
οι εργασίες που προκύπτουν από τις διενέργειες των διαγωνισμών, θα υπάρξει μεγάλος φόρτος εργασίας και
δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ πλήρως στα καθήκοντά μου. 2. Προσωπικά θέματα και θέματα υγείας με
αναγκάζουν να μην μπορώ να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις και με την συγκέντρωση που απαιτεί η
ιδιότητα του Προέδρου της συγκεκριμένης Επιτροπής.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες» .
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Αποδέχεται την αριθμ.πρωτ.1204/15-11-2020 αίτηση, παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου
Πεπονίδη Κυριάκου, από τη θέση του Προέδρου της επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών &
Αξιολόγησης Προσφορών ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.
Β) Τροποποιεί την αριθμ.35/2019 προγενέστερη απόφασή της, η οποία αφορά την «Συγκρότηση της
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις συμβάσεις προμηθειών και
τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2019,
σύμφωνα με το Ν.4412/2016» και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος της, στη θέση του
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παραιτηθέντος υπαλλήλου Κυριάκου Πεπονίδη, από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, ορίζει τον
Βαρελτζίδη Αθανάσιο.
Κατά τα λοιπά η αριθμ.35/2019 προγενέστερη απόφασή του ισχύει ως έχει, η οποία μετά και την ανωτέρω
τροποποίηση έχει ως εξής:
Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις συμβάσεις
προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους
2019, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 αποτελούμενη από τους δημοτικούς υπαλλήλους ως τακτικά μέλη α)
Βαρελτζίδη Αθανάσιο ως Πρόεδρο, β) Τζανόγλου Καλλιόπη και γ) Γουναρίδη Γεώργιο με αντίστοιχα
αναπληρωματικά τους: α) Πεπονίδη Κυριάκο, β) Ελευθέριο Αποστολίδη και γ) Ευριπίδη Αλεξόπουλο.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κυριάκος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Σταυρακάρας,
διότι όπως δήλωσαν, δεν συμφωνούν με την εν λόγω παραίτηση.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 19-2-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

