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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
21ης Ιουνίου 2016
o

Αριθ. απόφασης

122
Περίληψη
Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων
οικονομικού έτους 2016

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 22687/17-06-2016 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
οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Βασιλούδης Ηλίας
Γκιρτζίκη Αλεξία
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)
Τριανταφυλλίδης Κων/νος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

Απόντες
1.Αγκόρτζας Απόστολος
2.Κίρατζη Ερκάν

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3. Πολυξένη Καρακατσάνη, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
4. Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Το μέλος της επιτροπής κ.Κίρατζη Ερκάν ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο για την
απουσία του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν3852/2010 κλήθηκε κατά
σειρά ο αναπληρωματικός κ. Μποζ Ραμαδάν.
Η κ.Γκιρτζίκη Αλεξία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 5ου
θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της την υπ΄
αριθ. 22227/16-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία
έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2016
1) Σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010, άρθρο 9
2) Σύμφωνα με το 2362/1995, άρθρο 21 παρ.9, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3)Σύμφωνα με το Ν.3463/2006, άρθρο 209
Σας στέλνουμε προτάσεις δεσμεύσεων που αφορούν δαπάνη για προμήθεια υλικών
συντήρησης και βελτίωσης περίφραξης Δημοτικού Κοιμητηρίου Ξάνθης και προμήθεια
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φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος. Επίσης εισηγήθηκε το υπ΄αριθ.
22986/21-06-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος λογιστηρίου και προμηθειών το
οποίο κατατέθηκε τη στιγμή εκείνη και έχει ως εξής «Υπηρεσιακό Σημείωμα Θέμα
:Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Θέμα 16ο της συνεδρίασης
της 21-06-2016).Έχοντας υπόψη τα με αριθμό πρωτ. 22968/21-06-2016 και 22971/2106-2016 πρωτογενή αιτήματα και επειδή η διανομή προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ
πρέπει να γίνει άμεσα, παρακαλούμε στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της
συνεδρίασης της 21/06/2016 με θέμα «Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού
έτους 2016» να συμπεριληφθούν οι προτάσεις ανάληψης με αριθμό 499 και 500 όπως
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα».
Αριθμός
πρότασης
ανάληψης
δαπάνης

Κ.Α.Ε.

Αιτιολογία δαπάνης

Ποσό
δέσμευσης της
πρότασης σε €

495

02.15.6262

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

496

02.35.6262

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

3.000,00

1.000,00

498

02.10.6611

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΚΕΛΩΝ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

2.285,00

1.715,00

499

02.15.6474.02

Προμήθεια ηλεκτρονικής εφαρμογής για
τη
διανομή
των
προϊόντων
του
προγράμματος ΤΕΒΑ

1.500,00€

4.220.324,07€

500

02.15.6474.02

Παροχή
υπηρεσίας
μεταφοράς
και
αποθήκευσης στα σημεία διανομής των
προϊόντων ψυγείου για τη β΄διαμονή
του προγράμματος ΤΕΒΑ.

8.500,00

4.221.824,07€

5.500,00

Υπόλοιπο
ποσού σε €

60,50

Παρακαλούμε όπως διατεθούν οι πιστώσεις και εγκριθούν οι αντίστοιχες δαπάνες,
ως ανωτέρω.»
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και
Προμηθειών οι οποία ζήτησε να συμπληρωθούν στις προτάσεις ανάληψη υποχρεώσεων
του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και τα δύο αυτά πρωτογενή αιτήματα
προκειμένου να γίνει η δέσμευση των ποσών αυτών για τη β΄διαμονή του προγράμματος
ΤΕΒΑ.
Στη συνέχεια το λόγο έδωσε ο Πρόεδρος στη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών η
οποία μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι ο στρατός θα μας διαθέσει τα ψυγεία του για την
αποθήκευση των προϊόντων μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη μίσθωση ψυκτικών
μηχανημάτων, η οποία είναι χρονοβόρα. Επειδή άμεσα ακολουθεί το μπαϊράμι των
μουσουλμάνων συμπατριωτών μας, προτάθηκε από τη συντονιστική επιτροπή του
προγράμματος να προχωρήσουμε σε άμεση διανομή των προϊόντων που έρχονται για
αυτό ζητάμε σήμερα να γίνει η δέσμευση του ποσού για την μίσθωση με απευθείας
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ανάθεση των ψυκτικών μηχανημάτων και μόνο για αυτή τη διανομή που θα την κάνουμε
άμεσα. Για τις υπόλοιπες διανομές θα ακολουθηθεί κανονικά η διαδικασία της
δημοπρασίας.
Τα μέλη της επιτροπής Ηλίας Βασιλούδης, Εμμανουήλ Φανουράκης και Σιαμπάν Μπαντάκ
δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν λευκό στις δύο προτάσεις ανάληψης που αφορούν το
πρόγραμμα ΤΕΒΑ ( αριθμό προτ. ανάληψης δαπάνης 499 και αριθμό πρότασης ανάληψης
δαπάνης 500).
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, άρθρο 9 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» ΦΕΚ 194/Α.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995, άρθρο 21 παρ.9, «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, άρθρο 209 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Την υπ΄αρθ. 22227/16-06-2016 εισήγηση της υπηρεσίας.
5. Το υπ΄αριθ. 22986/21-06-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος λογιστηρίου
και προμηθειών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων 2016 τις
προτάσεις ανάληψης δαπάνης:
Ποσό
δέσμευσης της
πρότασης σε €

παρακάτω

Αριθμός
πρότασης
ανάληψης
δαπάνης

Κ.Α.Ε.

Αιτιολογία δαπάνης

495

02.15.6262

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

496

02.35.6262

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

3.000,00

1.000,00

498

02.10.6611

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΚΕΛΩΝ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

2.285,00

1.715,00

499

02.15.6474.02

Προμήθεια ηλεκτρονικής εφαρμογής για
τη
διανομή
των
προϊόντων
του
προγράμματος ΤΕΒΑ

1.500,00€

4.220.324,07€

500

02.15.6474.02

Παροχή
υπηρεσίας
μεταφοράς
και
αποθήκευσης στα σημεία διανομής των
προϊόντων ψυγείου για τη β΄διαμονή
του προγράμματος ΤΕΒΑ.

8.500,00

4.221.824,07€

5.500,00

Υπόλοιπο
ποσού σε €

60,50
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Λευκό ψήφισαν οι κ. Βασιλούδης Ηλίας και Φανουράκης Εμμανουήλ και Σιαμπάν
Μπαντάκ μόνο για τον αριθμό πρότασης ανάληψης δαπάνης 499 και αριθμό πρότασης
ανάληψης δαπάνης 500.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 122/2016.

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 29 Ιουνίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Στυλιανή Μόσχου

