ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.8/9-3-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 67

Περίληψη
Μη αποδοχή παραίτησης από μέλος της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών

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 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.6180/26-2-2020 αίτηση, παραίτησης, της υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης, Καλλιόπης
Τζανόγλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σας παρακαλώ να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου για αποδοχή της παραίτησής μου από μέλος
της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών στην οποία ορίστηκα βάση της με
αριθ.20/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής καθώς και από την Επιτροπή για την παραλαβή του
αντικειμένου των συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών διοικητικής φύσης λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και
αδυναμίας παρακολούθησης παραλαβής των συγκεκριμένων αντικειμένων».
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
Τη μη αποδοχή της αριθμ.πρωτ.6180/2020 αίτηση, παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης,
Καλλιόπης Τζανόγλου, από μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Ιωάννης Παπαχρόνης, διότι
όπως δήλωσαν κατά την άποψή τους, πρέπει να γίνει δεκτή η παραίτηση.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 10-3-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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