Αναρτάται στο διαδίκτυο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 3ης Μαΐου 2012

Αριθ. απόφασης 141

Περίληψη
Έγκριση δαπανών

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 3 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη πρό σκληση
του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ. πρωτ. 27648/27-04-12, όπου
επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 5 του Ν. 3 8 5 21/ 0 ,
προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές
αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Καλογερής Κρίτων
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Πούλιος Χρίστος
4. Παπασταματίου Γεώργιος
5. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Κυριακίδης Αλέξανδρος
7. Τσεγγελίδης Ιωάννης
8. Μπεκτές Σαμπρή
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Δρεμσίζης Ιωάννης αποχώρησε από την Επιτροπή στο θέμα και ο δ.σ. Τσεγγελίδης
Ιωάννης στο θέμα.
ο

ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το ()
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ 25703/11-4-2012 εισήγηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
β. της εγκ. Υπ. Οικ. 2/91118/0026/2010 και
γ. της εγκ. Υπ. Ες. Απ. & Ηλ. Διακ. Αρ. 30/19664/20-04-11
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των παρακάτω δαπανών:
1) Ποσού 44.293,37 ευρώ που βαρύνει τον ΚΑΕ 02.15.7311.06 και αφορά στην πληρωμή του έργου
«Αποκατάσταση κτιρίου παλιάς καπναποθήκης για την δημιουργία κέντρου εφαρμογής & προβολής
ενεργειακών συστημάτων στο Δ. Ξάνθης (ΣΑΤΑ)»
2) Ποσού 220.066,06 ευρώ που βαρύνει τον ΚΑΕ 02.30.7322.03 και αφορά στην πληρωμή του έργου
«Ενοποίηση πλατειών & χώρων πρασίνου κέντρου πόλεως Ξάνθης (ΣΑΤΑ)»
3) Ποσού 145.382,80 ευρώ που βαρύνει τον ΚΑΕ 02.30.7323.12 και αφορά στην πληρωμή του έργου
«Διαμόρφωση Κ.Χ. στο συνοικισμό Πανοράματος (ΣΑΤΑ)»
4) Ποσού 138.700,00 ευρώ που βαρύνει τον ΚΑΕ 02.30.7323.71 και αφορά στην πληρωμή του έργου
«Εργασίες αποκατάστασης στην περιοχή πλατείας Ελευθερίας (ΣΑΤΑ)».
5) Ποσού 14.326,78 ευρώ που βαρύνει τον ΚΑΕ 02.40.7413.03 και αφορά στην πληρωμή του έργου
«Τοπογραφική τακτοποίηση – αναλογισμού αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στην
πλατεία εμπορίου»
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
ο

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση, καθώς α) του Π.Δ.113/10 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» β) της εγκ. Υπ.Οικ.2/91118/0026/2010 και γ) της εγκ. Υπ. Εσ. Απ. &
Ηλ. Διακ. αρ.30/19664/20-04-11

Αναρτάται στο διαδίκτυο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες:
α/α
ΚΑΕ
Ποσό

Είδος προμήθειας

342 02.15.7311.06

44.293,37

343 02.30.7322.03

220.066,06

344 02.30.7323.12

145.382,80

345 02.30.7323.71

138.700,00

346 02.40.7413.03

14.326,78

Αποκατάσταση
κτιρίου
παλιάς
καπναποθήκης για την δημιουργία κέντρου
εφαρμογής & προβολής ενεργειακών
συστημάτων στο Δ. Ξάνθης (ΣΑΤΑ)
Ενοποίηση πλατειών & χώρων πρασίνου
κέντρου πόλεως Ξάνθης (ΣΑΤΑ)
Διαμόρφωση
Κ.Χ.
στο
συνοικισμό
Πανοράματος (ΣΑΤΑ)
Εργασίες αποκατάστασης στην περιοχή
πλατείας Ελευθερίας (ΣΑΤΑ)
Τοπογραφική τακτοποίηση – αναλογισμού
αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών
στην πλατεία εμπορίου

Υπόλοιπο προς
διάθεση
0,00€

0,00€
3.490,03€
0,00€
0,00€

…………………………………………………………………………………….......................................................................

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 141/2012.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 07-05-12
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Κακίση Κ. Μαρία

