ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.1/9-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 7

Περίληψη
Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως
συνδιοργανωτή σε εκδήλωση

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.715/10-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, (Δημάρχου
Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την προεδρία τού
Εμμανουήλ Φανουράκη (Αντιδημάρχου Ξάνθης), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
6. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Φανουράκης Εμμανουήλ
4. Ζερενίδης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.701/10-12020 εισήγηση του Δημάρχου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψιν: 1. Την αναφορά με αριθμ.πρωτ.700/10-01-2020 αναφορά της Ελισάβετ Μήτσου
Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Εξυπηρέτησης Δημάρχου Δήμου Ξάνθης κλάδου ΤΕ
Διοικητικού/Λογιστικού Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Εξυπηρέτησης Δημάρχου Δήμου Ξάνθης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού με βαθμό Α'
Εισηγούμαι
Θετικά: στην Οικονομική Επιτροπή την λήψη σχετικής απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την
οικονομική κάλυψη μέρους των δαπανών του συνημμένου προϋπολογισμού αριθμ.πρωτ.02/07-01-2020».
Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» και ΚΑ 02.00.6434 «Λοιπές δαπάνες
δημοσίων σχέσεων» του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, ο
οποίος στην τοποθέτησή του και στη δευτερολογία του, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι θα καταψηφίσει διότι:
«Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και δεν μπορείτε να το ξαναφέρετε στο συμβούλιο, γιατί ήδη το φέρατε και
δεν πέρασε το ζήτημα. Η συνδιοργάνωση είναι με τα βραβεία Giuseppe, δεν υπάρχει καινούριο στοιχείο,
δεν είναι το Δημοκρίτειο, η συνδιοργάνωση με τα Giuseppe είναι, αυτή είναι, αυτή από τις ενέργειες του
αντιδημάρχου, δεν πέρασε μέχρι τώρα και με την αρνητική ψήφο της αντιπολίτευσης, θα το περάσετε
σήμερα, ένα θέμα το οποίο ήδη το έχετε περάσει πριν τρεις μέρες και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να
‘ρθει κι αυτό είναι το τερτίπι. Είναι υποχρέωσή σας και ο λόγος σας που δώσατε στον οργανισμό
Giuseppe».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Παπαχρόνη, ο οποίος
στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι θα καταψηφίσει διότι: «…θα το καταψηφίσω, για να είμαι
συνεπής, παρόλο που ήρθε το έγγραφο από το Πανεπιστήμιο, όπως πρέπει με την προηγούμενη απόφασή
μου στην ΟΕ».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής
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
Α)
Την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 3108,72€ στους ΚΑ.02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» και
ΚΑ 02.00.6434 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου.
Β)
Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή, με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης στη διοργάνωση εκδήλωσης στις 17-1-2020, με συνολικό ποσό 3.108,72€ (3 αεροπορικά
εισιτήρια, Αθήνα-Ξάνθη-Αθήνα 408,72€, γεύματα 500,00€ ξενοδοχείο 200,00 live streaming
1500,00€ Δημιουργικό 500,00).
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιωάννης Παπαχρόνης και Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, για τους
λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Αντιπρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Φανουράκης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 16-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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