ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 14ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ξάνθης, της 25ης Ιουλίου 2014
Αριθ. απόφασης 158
Περίληψη
Απόδοση παγίας προκαταβολής
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
10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών, την αριθ. πρωτ. 39481/21-7-2014 αναφορά της της
Προϊσταµένης του Τµήµατος Λογιστηρίου & Προµηθειών η οποία έχει ως εξής:
Σας υποβάλλω κατάσταση γενοµένων δαπανών για την πίστωση που διαχειρίστηκε η υπάλληλος του
∆ήµου Ξάνθης, Γκιρδάκη Φωτεινή, µε την έκδοση του µε αριθµό 6 Χρηµατικού Εντάλµατος Παγίας
Προκαταβολής, για την πληρωµή Ταχυδροµικών τελών του ∆ήµου έτους 2014 και άλλων µικροδαπανών.
(Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ).
Παρακαλώ για την έγκριση της δαπάνης που αφορά το χρονικό διάστηµα από
17/7/2014 και την έκδοση Χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής ως εξής:

29/05/2014 έως

1. Στον Κ.Α. 02.00.6221 «Ταχυδροµικά τέλη» µε το ποσό 2.229,96 €.
2. Στον ΚΑ 02.00.6494 «Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών» µε το ποσό 36,00 €.
3. Στον Κ.Α. 02.00.6492 «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συµβιβαστικών πράξεων» µε το ποσό 102,00 €.
4. Στον Κ.Α. 02.00.6331 «Λοιποί φόροι και τέλη» µε το ποσό 307,22 €.
5. Στον Κ.Α. 02.10.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού
εξοπλισµού» µε το ποσό 246,00 €.
6. Στον Κ.Α. 02.15.6262 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων
έργων)» µε το ποσό 644,52 €.
7. Στον Κ.Α. 02.15.7135.07 «Εξοπλισµός αθλητικών χώρων» µε το ποσό 352,39€.
8. Στον Κ.Α. 02.15.6474.09 «Παροχή ψηφιακού περιεχοµένου & ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω
ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη & επισκέπτη του ∆.Σταυρούπολης» µε το ποσό
311,82 €.
9. Στον Κ.Α. 02.00.6434.01 «Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων» µε το ποσό 675,20€.
10. Στον Κ.Α. 02.00.6495 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» µε το ποσό 450,00€.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ)
την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την δαπάνη και την ψήφιση της πίστωσης συνολικά 5.355,11€ για το χρονικό διάστηµα
29/05/2014 έως 17/7/2014, που διαχειρίστηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Ξάνθης Γκιρδάκη Φωτεινή µε την
έκδοση του αριθ. 6/2014 Χρηµατικού Εντάλµατος Παγίας Προκαταβολής ως εξής:
Στον Κ.Α. 02.00.6221 «Ταχυδροµικά τέλη» µε το ποσό 2.229,96 €.
Στον ΚΑ 02.00.6494 «Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών» µε το ποσό 36,00 €.
Στον Κ.Α. 02.00.6492 «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών
πράξεων» µε το ποσό 102,00 €.
Στον Κ.Α. 02.00.6331 «Λοιποί φόροι και τέλη» µε το ποσό 307,22 €.
Στον Κ.Α. 02.10.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού
εξοπλισµού» µε το ποσό 246,00 €.
Στον Κ.Α. 02.15.6262 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» µε
το ποσό 644,52 €.
Στον Κ.Α. 02.15.7135.07 «Εξοπλισµός αθλητικών χώρων» µε το ποσό 352,39€.
Στον Κ.Α. 02.15.6474.09 «Παροχή ψηφιακού περιεχοµένου & ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω ασύρµατων
ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη & επισκέπτη του ∆.Σταυρούπολης» µε το ποσό 311,82 €.
Στον Κ.Α. 02.00.6434.01 «Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων» µε το ποσό 675,20€.
Στον Κ.Α. 02.00.6495 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» µε το ποσό 450,00€.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 158/2014
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

