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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
21ης Ιουνίου 2016
o

Αριθ. απόφασης

120
Περίληψη
Ακύρωση
χρηματικού
προπληρωμής.

εντάλματος

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη
και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 22687/17-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος 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
οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Βασιλούδης Ηλίας
Γκιρτζίκη Αλεξία
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)
Τριανταφυλλίδης Κων/νος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

Απόντες
1.Αγκόρτζας Απόστολος
2.Κίρατζη Ερκάν

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
3. Πολυξένη Καρακατσάνη, Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών και Λογιστηρίου.
4. Ελένη Χατζηλιάδου, Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Το μέλος της επιτροπής κ.Κίρατζη Ερκάν ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο για την
απουσία του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν3852/2010 κλήθηκε κατά
σειρά ο αναπληρωματικός κ. Μποζ Ραμαδάν.
Η κ.Γκιρτζίκη Αλεξία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 5ου
θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 19623/01-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού
η οποία έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: ΄΄Ακύρωση χρηματικού εντάλματος πληρωμής ΄΄
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Το με αρ. 290Β Ένταλμα Προπληρωμής
2. Η με αριθμ. 44/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης
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Σύμφωνα με το ανωτέρω (2) σχετικό, εκδόθηκε στο όνομά μου το με αρ. 290Β
Ένταλμα Προπληρωμής
ποσού 3.806,24 €, για την εξόφληση της δαπάνης που
απαιτείται για την προμήθεια 150 Δεκτών Ακουστικής Συχνότητας. Καθώς η ανωτέρω
δαπάνη δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω αδυναμίας διάθεσης των ανωτέρω υλικών από τον
μοναδικό πάροχο στην αγορά, παρακαλώ για την ακύρωση του με αρ. 290Β Εντάλματος
Προπληρωμής».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
1. Το με αρ. 290Β/2016 Ένταλμα Προπληρωμής
2. Η με αριθμ. 44/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.
3. Την υπ΄αριθ. 19623/01-06-2016 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Την ακύρωση του υπ΄αριθ. 290Β/2016 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
ποσού των τριών χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3.806,24
€), που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης Ευδοκίας Μπαρμπαλέξη
του Αλεξάνδρου, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Γ΄, για την εξόφληση
της δαπάνης που αφορά την αγορά εκατόν πενήντα (150) τεμαχίων δεκτών ακουστικής
συχνότητας από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ξάνθης ,διότι δεν χρησιμοποιήθηκε για το λόγω που
εκδόθηκε, δηλαδή δεν εισπράχθηκε το ποσό του χρηματικού εντάλματος για την αγορά
των εκατόν πενήντα (150) δεκτών ακουστικής συχνότητας λόγω αδυναμίας διάθεσης
των ανωτέρω υλικών από τον μοναδικό πάροχο στην αγορά.
2.
Απαλλάσσει την Ευδοκία Μπαρμπαλέξη του Αλεξάνδρου από υπόλογο του ποσού
των τριών χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3.806,24 €) που
είχε διατεθεί για την αγορά εκατόν πενήντα δεκτών ακουστικής συχνότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 120/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 6 Ιουλίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Στυλιανή Μόσχου

