ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 2ης Μαϊου 2014
Αριθ. απόφασης 105
Περίληψη
Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Μαϊου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
20255/14-04-14 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 παρ.
6, 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)
Ιωαν. Δρεμσίζης
Κυρ. Παπαδόπουλος
Γ.Παπασταματίου
Χρίστος Πούλιος
Δ. Βορίδης
Κρ. Καλογερής

Απόντες
1) Ιωαν. Τσεγγελίδης
2) Ν. Σπυριδόπουλος

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
3 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, τις αριθ. πρωτ. 22183/24-4-2014 & 23071/29-42014 προτάσεις δέσμευσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποίες αφορούν : Δικαστικά έξοδα,
Προμήθεια χημικού υλικού για το Δημοτ. Κολυμβητήριο, συντήρηση των αντλιοστασίων της
Δ.Εν.Σταυρούπολης και εργασίες συντήρησης, επισκευής αρδευτικών αυλακών της Δημοτ. Κοινότητας
Κιμμερίων Ξάνθης, επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Γιαννακάκη Απόστολο και
προμήθεια εξοπλισμού κολυμβητικών δεξαμενών.
ο

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
α) το Π.Δ.113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
β) τις διατάξεις του Ν.2362/1995
γ) τις διατάξεις του Ν.3463/2006
δ) τις προτάσεις δέσμευσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης δέσμευσης :

Αριθμός
πρότασης
ανάληψης
δαπάνης

Κ.Α.Ε.

Αιτιολογία δαπάνης

Ποσό δέσμευσης
της πρότασης
σε €

Υπόλοιπο
ποσού
σε €

362

02.00.6492

Δικαστικά έξοδα και έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
ή συμβιβαστικών πράξεων

40.000,00 €

0,00 €

363

02.15.6633

Προμήθεια χημικού υλικού για τις
κολυμβητικές δεξαμενές του
Δημοτ. Κολυμβητηρίου Ξάνθης

7.000,00 €

2.000,00 €

364

02.25.6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων (Αφορά τη
συντήρηση των αντλιοστασίων
της Δ.Εν. Σταυρούπολης)

10.000,00 €

2.000,00 €

365

02.30.6262

Εργασία συντήρησης και
επισκευής αρδευτικών αυλακών
σε περιοχές της Δημοτ.
Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης

2.000,00 €

0,00 €

366

02.80.8261

432,00 €

23.326,75 €

369

02.15.7135.07

Επιστροφή χρημάτων ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων
στον Γιαννακάκη Απόστολο
Προμήθεια εξοπλισμού
κολυμβητικών δεξαμενών

500,00€

9.500€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 105/2014.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-05-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

