ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 14ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ξάνθης, της 25ης Ιουλίου 2014
Αριθ. απόφασης 156
Περίληψη
Προτάσεις ανάληψης δέσµευσης
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
8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών, την αριθ. πρωτ. 38800/16-7-2014 αναφορά της
∆/νσης Oικονοµικών Υπηρεσιών η οποία αφορά αποζηµίωση εκλογικών συνεργείων,
αµοιβές δικαστικών επιµελητών, αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες, απαλλοτριώσεις
και δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων.
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 του Ν.2362/1995
γ) τις διατάξεις του Ν.3463/2006
δ) την αριθ. πρωτ. 38800/16-7-2014 αναφορά της ∆/νσης Oικονοµικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού εξόδων 2014 την παρακάτω πρόταση ανάληψης
δέσµευσης :

Αριθµός
πρότασης
ανάληψης
δαπάνης

Κ.Α.Ε.

Αιτιολογία δαπάνης

Ποσό δέσµευσης
της πρότασης

Υπόλοιπο ποσού
σε €

σε €

413

02.00.6012

Ειδική εκλογική αποζηµίωση
(πληρωµή της αποζηµίωσης των
εκλογικών συνεργείων στο ∆ήµο
Ξάνθης)

26.760,00 €

0,00 €

414

02.00.6116

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών
για επιδόσεις εγγράφων

1.000,00 €

0,00 €

415

02.00.6117

Λοιπές αµοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε
την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελµατία

416

02.40.7421

∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου
πόλεως

417

02.40.7422

∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων
ή και επικίνδυνων κτίσµατων

5.000,00 €

0,00 €

120.000,00 €

43.874,34 €

10.000,00 €

0,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 156/2014
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

