ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.8/9-3-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 64

Περίληψη
Έγκριση συνδιοργάνωσης σε εκδήλωση με την Ελληνική Ομοσπονδία
Πετοσφαίρισης

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
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι, Κυριάκος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Σταυρακάρας,
αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 6ου θέματος
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.6804/4-3-2020 εισήγηση του Δημάρχου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) την αναφορά με αριθμ.πρωτ.6803/4-3-2020 της Ελισάβετ Μήτσου,
προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος εξυπηρέτησης Δημάρχου Δήμου Ξάνθης, κλάδου ΤΕ
Διοικητικού/Λογιστικού με βαθμό Α,
Εισηγούμαι θετικά: για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης και την οικονομική κάλυψη μέρους των
δαπανών της, ήτοι ποσού 20.000€».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, έχει καταγραφεί σε
ηλεκτρονική μορφή, που τηρείται στο αρχείο του γραφείου, της Οικονομικής Επιτροπής.
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Παπαχρόνη, ο οποίος
εξέφρασε την επιφύλαξή του, διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του, θεωρεί ότι η Οικονομική Επιτροπή,
είναι αναρμόδιο όργανο για την έγκριση τού εν λόγω θέματος.
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, ο
οποίος μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του, δήλωσε: «…και τα δύο θέματα, δεν τα πάτε στο ΔΣ, ξέρετε ότι
δεν υπάρχει απόφαση γι’ αυτό, για να ’ρθει στην ΟΕ, το ΔΣ θα πρέπει να το παραπέμψει, επίσης, τα
αντισταθμιστικά οφέλη, στα οποία αναφέρεστε, δεν είναι εφικτά, γι’ αυτόν τον λόγο και στο 9 θέμα και στο
10, για τους ίδιους λόγους, τα καταψηφίζουμε».
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Παπαχρόνη, ο οποίος
μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του, δήλωσε: «Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, ότι εγώ δεν θα ήθελα να μπω
στη διαδικασία να μας κατηγορήσουν για νέο «Αβδηριτισμό». Θα μας κοροϊδεύουν κατά τη δικιά μου
προσωπική άποψη κι οι πέτρες. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, στο συγκεκριμένο θέμα, να ψηφίσω κατά, γιατί
δεν θέλω να γίνει περίγελος η πόλη μου».
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
Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τη συμμετοχή τού Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή, στη διοργάνωση
εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, στις 26-28 Ιουνίου 2020, με συνολικό ποσό
20.000€.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Ιωάννης Παπαχρόνης, για τους
λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος, της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
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