ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 14ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ξάνθης, της 25ης Ιουλίου 2014
Αριθ. απόφασης 153
Περίληψη
Συµπλήρωση της αρ. 85/26-3-2014 απόφασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
Στην Ξάνθη και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σήµερα 25 Ιουλίου 2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ξάνθης, ύστερα από την αριθµ. πρωτ.
39531/21-07-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη ∆ηµητρίου (Αντιδηµάρχου Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο 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 ληφθούν σχετικές
αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) µέλη
δηλαδή:
Παρόντες
1) Μπένης ∆ηµήτριος (Πρόεδρος)
2) Ιωαν. ∆ρεµσίζης
3) Ν. Σπυριδόπουλος
4) ∆. Βορίδης
5) Κ. Παπαδόπουλος

Απόντες
1) Ιωαν. Τσεγγελίδης
2) Γ.Παπασταµατίου
3) Χρίστος Πούλιος
4) Κρίτων Καλογερής

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών, την αριθ. πρωτ. 37892/11-7-2014 αναφορά της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής :
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονοµική Επιτροπή τη συµπλήρωση της αρ. 85/26-03-14 απόφασής σας, που
αφορούσε την έγκριση της δαπάνης ποσού 70.000,00 ευρώ που βαρύνει τον ΚΑΕ 02.30.7333.02 µε
τίτλο «Βελτίωση οδοστρωµάτων σε οδούς της ∆. Ε. Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» και αφορούσε τη πίστωση του έργου για το
τρέχον οικ. έτος 2014.Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται άπαξ, για
το ύψος της απαιτούµενης συνολικής δαπάνης, και όχι τµηµατικά για τη δαπάνη που αφορά κάθε οικ. έτος.
Ως εκ τούτου, και εφόσον ο προϋπολογισµός του έργου είναι 1.100.000,00
ευρώ και η προθεσµία εκτέλεσής του τρία (3) έτη χρειάζεται να
συµπληρωθεί η ως άνω απόφασή σας µε την έγκριση δαπάνης
1. ποσού 350.000,00 ευρώ για το οικ. έτος 2015
2. ποσού 350.000,00 ευρώ για το οικ. έτος 2016 και
3. ποσού 330.000,00 ευρώ για το οικ. έτος 2017
που βαρύνουν τον ίδιο ΚΑΕ του προϋπολογισµού 02.30.7333.02.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
α) τις διατάξεις του Π.∆.113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
β) τις διατάξεις της εγκ. Υπ.Οικ.2/91118/0026/2010
γ) τις διατάξεις της εγκ. Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. ∆ιακ. αρ.30/19664/20-04-11 και
δ) την αρ. 85/26-03-14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Ξάνθης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τροποποιεί και συµπληρώνει την αρ. 85/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στο αποφασιστικό
µέρος αυτής ως εξής:
Εγκρίνει:
α) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού εξόδων 2014 τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης
δέσµευσης :
Αριθµός
πρότασης
ανάληψης
δαπάνης

Κ.Α.Ε.

Αιτιολογία δαπάνης

336

02.30.7333.02

Βελτίωση οδοστρωµάτων σε οδούς
της ∆.Ε. Ξάνθης (ΣΑTΑ)

338

02.40.7421

Καταβολή αποζηµίωσης στον
Νησσόπουλο Μηνά λόγω
απαλλοτρίωσης οικοπέδου

Ποσό
δέσµευσης της
πρότασης
σε €
70.000,00

2.125,66

Υπόλοιπο
ποσού σε
€

0,00

137.874,34

β) στον αντίστοιχο Κωδικό Αριθµό προϋπολογισµού 2015, πρόταση δέσµευσης ποσού ύψους 350.000€
γ) στον αντίστοιχο Κωδικό Αριθµό προϋπολογισµού 2016, πρόταση δέσµευσης ποσού ύψους 350.000€
και δ) στον αντίστοιχο Κωδικό Αριθµό προϋπολογισµού 2017, πρόταση δέσµευσης ποσού ύψους 350.000€
Μειοψήφησε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆. Βορίδης διότι δε συµφωνεί µε την υλοποίηση του έργου .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 153/2014
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης ∆ηµήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)
Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 25-07-2014
Με εντολή
Η Γραµµατέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυροµάτη Αικατερίνη

