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Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 9ης Ioυλίου 2013
Αριθ. απόφασης 183
Περίληψη
Πρόταση ανάληψης δαπάνης
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9η Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
38337/05-07-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), 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 επτά (7) μέλη
δηλαδή:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
Παπασταματίου Γεώργιος
Καλογερής Κρίτων
Βορίδης Δημήτριος
Παπαδόπουλος Κυριάκος
Δρεμσίζης Ιωάννης

Απόντες
1. Τσεγγελίδης Ιωάννης
2. Πούλιος Χρήστος



Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκ το 2ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις αριθ. πρωτ. 37898/04-07-2013 , αναφορά του
τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, γραφείο λογιστηρίου σχετικά με πρόταση δέσμευσης που αφορά τα
έξοδα διαμονής και διατροφής εκπροσώπων - εταίρων του Δήμου Ξάνθης στα πλάισια του
προγράμματος Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2007-2013
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη, τις διατάξεις των άρθρων 21 του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α), τις
διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει,
την ανάγκη πληρωμής δαπανών που αφορούν έξοδα διαμονής και διατροφής εκπροσώπων - εταίρων του
Δήμου Ξάνθης στα πλαίσια του προγράμματος Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2007-2013
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης για τις παρακάτω δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού εξόδων 2013 :
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Αριθμός
πρότασης
ανάληψης
δαπάνης

ΚΑΕ

Είδος υπηρεσίας

375

02.15.6474.09

Σύναψη σύμβασης 2300
για τη
φιλοξενία (διαμονή
–
διατροφή) των
εκπροσώπων
των εταίρων του
Δήμου
Ξάνθης του
προγράμματος
΄΄Λεκάνη της
Μαύρης
Θάλασσας 2007-201

Ποσό πρότασης σε €

Υπόλοιπο προς διάθεση

13.630,00 €

……………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 183/2013.
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 9-07-2013
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη
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