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ΑΔΑ: 6Χ4ΡΩΚ8-6ΕΤ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 14 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
7ης Αυγούστου 2015
ο

Αριθ. απόφασης

156
Περίληψη
Πρόταση ανάληψης
έτους 2015

υποχρέωσης

οικονομικού

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 07 Αυγούστου 2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 34953/03-08-2015
έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απόντες

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Σιαμπάν Μπαντάκ
Απόστολος Αγκόρτζας
Ερκάν Κίρατζη

1. Τοπ Ισμέτ
2. Αθανάσιος Ξυνίδης
3. Αλεξία Γκιρτζίκη

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο
δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι'
αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
O Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε τα τρία θέματα της εκτός ημερησίας
διάταξης (έτσι όπως καταρτίστηκε), και είναι το εξής:
1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια ειδών
υγιεινής και υδραυλικών υλικών έτους 2015».
2. Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015.
Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 ανέφερε ότι λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους η οποία προκύπτει από
τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης τους, τα παραπάνω θέματα πρέπει να τεθούν
προς συζήτηση παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
Την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Την εισήγηση του προέδρου.
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Το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί
κατά προτεραιότητα, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια
επίλυσης του ζητήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος «Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
οικονομικού έτους 2015» λόγω της κατεπείγουσας φύσης που προκύπτει από τα στενά
χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης του έργου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης , έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ΄ αριθ. 35723/07-08-2015 εισήγηση του Τμήματος
Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία αφορά δαπάνη για διαφημιστικές πινακίδες.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.9 του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Το ΠΔ 113/2010 άρθρο 9 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ΦΕΚ
194/Α.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» και το άρθρο 35 του ΒΔ 17/1959.
4. Την υπ΄ αριθ. 35723/07-08-2015 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και
Προμηθειών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων 2015 την παρακάτω
πρόταση ανάληψης δαπάνης:
Αριθμός
Κ.Α.Ε.
Αιτιολογία δαπάνης
Ποσό
Υπόλοιπο
πρότασης
δέσμευσης
ποσού
ανάληψης
της
σε €
δαπάνης
πρότασης
σε €
486

02.15.7135.05

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

1.000,00

ο κ.Σιαμπάν Μπαντάκ ψήφισε λευκό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 156/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 10 Αυγούστου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

4.000,00

