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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 15o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
13ης Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. απόφασης

160
Περίληψη
Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων
οικονομικού έτους 2016.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα
Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 34053/09-09-2016 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
πέντε (5) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Βασιλούδης Ηλίας
Κίρατζη Ερκάν
Φανουράκης Εμμανουήλ
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Αγκόρτζας Απόστολος
2.Γκιρτζίκη Αλεξία
3.Μπαντάκ Σιαμπάν
4.Τριανταφυλλίδης Κων/νος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Ράλλη Χριστίνα , Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3.Ιωάννης Λάμπρου , Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
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 το θέμα
της εκτός ημερησίας διάταξης
(έτσι όπως καταρτίστηκε), και είναι το εξής:
1.Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.
Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 ανέφερε ότι λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους και τα στενά χρονικά
περιθώρια επίλυσης τους η οποία προκύπτει από την άμεση πραγματοποίηση ελέγχου και
αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Πάρκιγκ, το
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παραπάνω θέμα πρέπει να τεθεί προς συζήτηση παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
Την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Την εισήγηση του προέδρου.
Το περιεχόμενο του θέματος τo οποίο αν και δεν συμπεριλαμβάνονται
στην
ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας
φύσης τους που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Tη συζήτηση του θέματος «Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016»
παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη λόγω της κατεπείγουσας
φύσης του που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος και
την άμεση αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού
Πάρκιγκ.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄
αριθ. 34719/13-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία
έχει ως εξής: ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2016
Σχετικά με τις «Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016»
(θέμα 9ο της συνεδρίασης της 13ης Σεπτεμβρίου 2016)
Έχοντας υπόψη το με αριθμό πρωτ. 34718/13-09-2016 πρωτογενές αίτημα και επειδή
πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί έλεγχος και αποκατάσταση των βλαβών των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Πάρκιγκ Ξάνθης, παρακαλούμε στο 9ο θέμα
της συνεδρίασης της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 «Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων
οικονομικού έτους 2016» να συμπληρωθούν οι παρακάτω προτάσεις ανάληψης
δαπάνης ως εξής:
Αριθμός
πρόταση
ς
ανάληψη
ς
δαπάνης
573

Κ.Α.Ε.

Αιτιολογία δαπάνης

Ποσό
δέσμευσης
σε €

Υπόλοιπο
ποσού σε €

02.10.6261.01

Εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του
υπόγειου
δημοτικού
χώρου
στάθμευσης επί της οδού Κ.Μπένη
(Δημοτικό Πάρκινγκ)

1.460,00 €

127,55 €

574

02.15.6265

>>

2.000,00 €

92,97 €

575

02.40.6265

>>

1.500,00 €

0,00 €

Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
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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. 34719/13-09-2016 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων 2016 τις
προτάσεις ανάληψης δαπάνης:
Αριθμός
πρότασης
ανάληψης
δαπάνης

573

παρακάτω

Κ.Α.Ε.

Αιτιολογία δαπάνης

Ποσό
δέσμευσης
σε €

Υπόλοιπο
ποσού σε €

02.10.6261.01

Εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του
υπόγειου
δημοτικού
χώρου
στάθμευσης επί της οδού Κ.Μπένη
(Δημοτικό Πάρκινγκ)

1.460,00 €

127,55 €

574

02.15.6265

>>

2.000,00 €

92,97 €

575

02.40.6265

>>

1.500,00 €

0,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 160/2016.
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, 16 Σεπτεμβρίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

