ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.9/24-3-2020 πρακτικό, τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 77

Περίληψη
Μη αποδοχή παραίτησης από τακτικό μέλος & Πρόεδρος, της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων για συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών

Στην Ξάνθη, σήμερα 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς
συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.8559/20-3-2020 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.18318/13-32020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις,
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
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης τής
Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
την αριθμ.πρωτ.8529/17-3-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η
οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Η αριθμ.πρωτ.7089/5-3-2020 αίτηση της υπαλλήλου του Δήμου, Δέσποινας Βασιλούδη
Έχοντας υπόψη, το ανωτέρω σχετικό,
Εισηγούμαι τη μη αποδοχή της παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης, από τακτικό μέλος &
Πρόεδρο, της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με
την από 24-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «καταψηφίζουν, την εισήγηση του αντιδημάρχου, διότι α) οι
λόγοι που επικαλείται η αιτούσα, είναι βάσιμοι, αληθείς και προς το συμφέρον της υπηρεσίας και β), η
εισήγηση του αντιδημάρχου είναι αυθαίρετη και αναιτιολόγητη, είναι δε, η 2η κατά σειρά αίτηση
παραίτησης υπαλλήλου (1η της κ. Τζανόγλου) που ο εισηγητής εισηγείται ότι δεν γίνεται αποδεκτή.
Πρόκειται δε, για δύο εξαίρετες και ακέραιες υπαλλήλους, για τις οποίες η ίδια η δημοτική αρχή τις έχει
επιφορτίσει με πλείστες πολύ σημαντικές αρμοδιότητες και ταυτοχρόνως τις ανέθεσε και τις επιτροπές του
τμήματος προμηθειών. Επιπροσθέτως, αποτελεί τουλάχιστον περίεργη αυτή η πρακτική δε, «στάση - θέση»
της Δημοτικής Αρχής που δεν μας βρίσκει σύμφωνους ούτε εμάς, αλλά εκτιμούμε ούτε τον Σύλλογο των
Δημοτικών Υπαλλήλων. Και προτείνουν, να γίνει δεκτή η αίτηση της υπαλλήλου και να οριστεί άλλος
υπάλληλος».
Ο δημοτικός σύμβουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, σύμφωνα με την από 24-3-2020 ηλεκτρονική
δήλωσή του: «ζητά να κληθεί συμπληρωματικά η υπάλληλος, να καταθέσει γραπτά τους λόγους για τους
οποίους επικαλείται φόρτο εργασίας. Το θέμα δεν είναι επείγον, δεν είναι μέσα σε αυτά που είναι απόλυτης
ανάγκης και προτεραιότητας και για το λόγο αυτό καταθέτουμε πρόταση και ζητούμε να αποσυρθεί το θέμα
και να εισαχθεί εκ νέου προς συζήτηση σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις».
Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Παπαχρόνης, σύμφωνα με την από 24-3-2020 ηλεκτρονική
δήλωσή του, ψηφίζει Λευκό.
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 από 5-3-2020 αίτηση, παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης, Δέσποινας
Βασιλούδη, από τακτικό μέλος & Πρόεδρο, της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για συμβάσεις
προμηθειών και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, για
τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 26-3-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA ANNA ANDREOU
Ημερομηνία: 2020.03.27 10:45:00 EET

