ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.10/7-4-2020 πρακτικό, τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 90

Περίληψη
Έγκριση αναστολής κατά το χρονικό διάστημα από 20-3-2020 έως 30-42020 κάθε προθεσμίας που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και
εκτέλεσης συμβάσεων έργων του Δήμου Ξάνθης

Στην Ξάνθη, σήμερα 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 – 12:00 ώρα λήξης, συνήλθε σε
τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.9051/3-4-2020 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.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010προσαρμοσμένο 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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
την αριθμ.πρωτ.8933/1-4-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως
εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. τα από 18-3-20 & 20-3-20 έγγραφα αναδόχων έργων για αναστολή-παύση
εργασιών 2. την από 31-03-2020 αναφορά της α/α προϊσταμένης της διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών
Δήμου Ξάνθης 3. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της- διάδοσης κορωνοϊού» (Α 42). 4. Τις διατάξεις της
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVlD-19» (Α΄64) 5. Τις διατάξεις του εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του -κορωνοϊού COVlD-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α ι 68)
Εισηγούμαι
Θετικά ώστε να Α) Ανασταλεί αυτοδίκαια, κατά το χρονικό διάστημα από τις 20-3-2020 έως και τις
30-4-2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων,
όπως κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των v. 4412/2016, 4413/2016, 3669/2008, 3316/2005 κ.λπ.), με
αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ξάνθης, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των υποψηφίων αναδόχων,
είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.»
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με
την από 7-4-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, ψηφίζουν θετικά, και μόνο για την ανακατασκευή του
«Διατηρητέου Κτηρίου Δημαρχείου Ξάνθης» και για την κατασκευή του «Κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης»
και μόνο με την επιφύλαξη ότι οι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα να προβούν σε καμία επιπλέον
οικονομική αξίωση έναντι της αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Ξάνθης), ούτε να κηρυχθούν έκπτωτοι και
καταψηφίζουν, κάθε άλλη πλην των ανωτέρω αναστολή έργου, διότι α) σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας δύο μόνο αιτήσεις για αναστολή έργων έχουν κατατεθεί και διότι β) δύο μόνο μας έχουν
κοινοποιηθεί.
Ο δημοτικός σύμβουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, σύμφωνα με την από 7-4-2020 ηλεκτρονική
δήλωσή του, ψηφίζει θετικά, μόνο για τις δύο υπάρχουσες αιτήσεις, με την παρατήρηση ότι οι αιτούντες της

αναστολής ανάδοχοι να μην απαιτήσουν στο μέλλον καμιά νέα οικονομική αξίωση από την αναθέτουσα
αρχή (Δήμο Ξάνθης).
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
Αναστέλλει, αυτοδίκαια κατά το χρονικό διάστημα από 20-3-2020 έως 30-4-2020 κάθε προθεσμίας
που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων του Δήμου Ξάνθης, όπως
κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των v. 4412/2016, 4413/2016, 3669/2008, 3316/2005 κ.λπ.), με αναθέτουσα
αρχή το Δήμο Ξάνθης, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των υποψηφίων αναδόχων, είτε υπέρ της
Αναθέτουσας/Προϊσταμένης Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας
και 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, 7-4-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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