ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.8/9-3-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 57

Περίληψη
Διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών για προμήθειες, υπηρεσίες και
εργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.7056/5-32020 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 και τα αναπληρωματικά μέλη, ο επικεφαλής της παράταξης
«Ξάνθη για Όλους», Σάββας Μελισσόπουλος και Θωμάς Ηλιάδης
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.7095/5-3-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα 2. Τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Νόμου 4623/2019 3. Τα
χρηματικά όρια για που ισχύουν, σήμερα, για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών: α) μέχρι 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) απευθείας ανάθεση, β) μέχρι 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
συνοπτικός διαγωνισμός και γ) άνω των 60.000 ευρώ ανοιχτός διαγωνισμός.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης για τον τρόπο διενέργειας και επιλογής των
διαδικασιών, σε συνδυασμό με τα χρηματικά όρια που ισχύουν σήμερα, για το σύνολο των προμηθειών και
υπηρεσιών του οικονομικού έτους 2020».
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.
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
Τον τρόπο διενέργειας και επιλογής των διαδικασιών, σε συνδυασμό με τα χρηματικά όρια που
ισχύουν σήμερα, για το σύνολο των προμηθειών και υπηρεσιών - που είναι εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό ή θα εγγραφούν με αναμόρφωση - του οικονομικού έτους 2020, και μόνο εφόσον πρόκειται
για τη μοναδική κατ’ έτος προμήθεια ή υπηρεσία όμοιων ή ομοειδών αντικειμένων ή για περισσότερες
εφόσον το άθροισμά τους δεν ξεπερνά τα παρακάτω χρηματικά όρια ως εξής:
α) προϋπολογισμού μελέτης μέχρι 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με απευθείας ανάθεση,
β) προϋπολογισμού μελέτης από 20.001 ευρώ μέχρι 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με συνοπτικό
διαγωνισμό και
γ) προϋπολογισμού μελέτης άνω των 60.000 ευρώ με ανοιχτό διαγωνισμό
εκτός εάν άλλως αποφασίσει η οικονομική επιτροπή για την ανάθεση συγκεκριμένης προμήθειας ή
υπηρεσίας.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Ιωάννης Παπαχρόνης,
Κυριάκος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Σταυρακάρας, διότι όπως δήλωσαν, κατά την άποψή τους, η
διαδικασία αυτή, ήδη προβλέπεται από τον νόμο.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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