ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 15ης Mαϊου 2013
Αριθ. απόφασης 126
Περίληψη
Έγκριση δαπανών
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 15 Μαϊου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ.πρωτ. 20857/09-05-13,
όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3852/10, 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. Πούλιος Χρίστος
3. Βορίδης Δημήτριος
4. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Παπασταματίου Γεώργιος
8. Τσεγγελίδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 19525/26-04-2013
αναφορά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με έγκριση δαπανών η οποία και έχει ως εξής;
Έχοντας υπόψη α) το Π.Δ.113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
β) την εγκ. Υπ.Οικ.2/91118/0026/2010
γ) τη εγκ. Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. Διακ. αρ.30/19664/20-04-11
Παρακαλώ την έγκριση των παρακάτω δαπανών
1) Ποσού 994,05 ευρώ που βαρύνει τον ΚΑΕ 02.30.7323.26 και αφορά στην πληρωμή του 3ου
λογαριασμού του έργου « Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης & αποκατάσταση
οδοστρώματος στην οδό Αριστείδου (ΣΑΤΑ)», που συντάχθηκε για τη δαπάνη αναθεώρησης
2) Ποσού 120.000,00 ευρώ που βαρύνει τον ΚΑΕ 02.30.7326.03 και αφορά στην εκτέλεση του
έργου «Έργα οδοποιίας εντός στρατοπέδου Στεφανίδη για την επέκταση της οδού Σάρδεων
(ΣΑΤΑ) »
3) Ποσού 12.000,00 ευρώ που βαρύνει τον ΚΑΕ 02.30.7413.01 και αφορά σε έκδοση
πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου Δημοτικής Αγοράς (ΣΑΤΑ)
4) Ποσού 103.774,43 ευρώ που βαρύνει τον ΚΑΕ 02.30.7333.01 και αφορά στην εκτέλεση του
έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλιστικών οδοστρωμάτων (ΣΑΤΑ)»
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη α) το Π.Δ.113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
β) την εγκ. Υπ.Οικ.2/91118/0026/2010 γ) τη εγκ. Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. Διακ. αρ.30/19664/20-04-11 δ) την
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(α) Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τις αναλήψεις υποχρέωσης για τις παρακάτω δαπάνες σε βάρος των

πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων 2013 μειοψηφούντων των δ.σ. Πούλιου Χρίστου και Βορίδη
Δημήτριου γιατί υποστήριξαν ότι αποτελούν δαπάνες προϋπολογισμού που έχουν καταψηφίσει :
α/α

ΚΑΕ

341 02.30.7323.26

342 02.30.7323.03
343 02.30.7413.01

Ποσό

Είδος έργου

994,05

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης
& αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό
Αριστείδου

Υπόλοιπο προς
διάθεση
0

120.000 Έργα οδοποιίας εντός στρατοπέδου Στεφανίδη
για την επέκταση της οδού Σάρδεων
12.000 σε
έκδοση
πιστοποιητικού
Ενεργειακής
Απόδοσης κτιρίου Δημοτικής Αγοράς

0
0

β) Εγκρίνει ομόφωνα την ανάληψη υποχρέωσης για την παρακάτω δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού εξόδων 2013,
α/α
ΚΑΕ
Ποσό
Είδος προμήθειας
Υπόλοιπο προς
διάθεση
344 02.30.7333.01
103.774,43 Αποκατάσταση
φθορών
ασφαλιστικών
0
οδοστρωμάτων
……………………………………………………………………………………………………

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 17-05-2013
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

