ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.7/25-2-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 53

Περίληψη
Συμπλήρωση της με αριθ. 34/2020 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με «Εξειδίκευση
πίστωσης και έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων Δήμων»
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.5615/21-2-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, 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. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ασκαρίδης Ηλίας
7. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ηλιάδης Θώμάς
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μελισσόπουλος Σάββας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
3. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Ελευθεριάδης Απόστολος, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Σταυρακάρας
Παναγιώτης, ενημέρωσαν εγκαίρως τον Πρόεδρο για την απουσία τους και στη θέσης τους κλήθηκαν τα
αναπληρωματικά μέλη, Ασκαρίδης Ηλίας, Θωμάς Ηλιάδης και Σάββας Μελισσόπουλος αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, ο δημοτικός σύμβουλος Αφεντούλης Τσακιρίδης.
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.5596/21-2-2020 εισήγηση
Δημάρχου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«έχοντας υπόψη: την αναφορά με αριθμ.πρωτ.5595/21-2-2020 της Ελισάβετ Μήτσου Προϊσταμένης του Αυτοτελούς
τμήματος εξυπηρέτησης Δημάρχου Ξάνθης, κλάδου ΤΕ διοικητικού/Λογιστικού με βαθμό Α΄, εισηγούμαι Θετικά: α)
Την συμπληρωματική έγκριση του Δήμου Ξάνθης για την φιλοξενία αντιπροσωπιών αδελφοποιημένων Δήμων και
Δήμων με τους οποίους έχουμε υπογράψει Πρωτόκολο συνεργασίας με τον Δήμο Ξάνθης καθώς και επισήμων
προσκεκλημένων αυξάνοντας το ποσών κατά 1.020€ (χίλια είκοσι ευρώ)
Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑ02.00.6433 με τίτλο: «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του τρέχοντος προϋπολογισμού
β) Την έγκριση του Δήμου Ξάνθης για την φιλοξενία αντιπροσωπειών αδελφοποιεημένων Δήμων και Δήμων με τους
οποίους έχουμε υπογράψει Πρωτόκολο συνεργασίας».
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 στους δημοτικούς συμβούλους Σάββα Μελισσόπουλο και Ιωάννη
Παπαχρόνη, οι οποίοι εξέφρασαν την επιφύλαξή τους, διότι όπως δήλωσαν κατά την άποψή τους, θεωρούν ότι η
Οικονομική Επιτροπή, είναι αναρμόδιο όργανο για την έγκριση τού εν λόγω θέματος.
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 ΟΜΟΦΩΝΑ
Συμπληρώνει την με αριθ. 34/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:
Α) Την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.020€, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α 02.00.6433 με τίτλο: «Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του τρέχοντα
προϋπολογισμού του Δήμου.
Β) Εγκρίνει τη φιλοξενία αντιπροσωπιών από αδελφοποιημένους Δήμους και Δήμους με τους οποίους έχουμε
υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας, που θα παραστούν στις εκδηλώσεις κατά την περίοδο των Θρακικών
Λαογραφικών Εορτών, κατά την περίοδο 28-2-2020 έως και 29-2-2020.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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