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Από το αριθ.16/9-8-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. απόφασης 152

Περίληψη
Συμπλήρωση της με αριθμό 17/2017 προγενέστερης απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση δαπάνης και ψήφιση
πιστώσεων πολυετών δαπανών

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.33472/4-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου
(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 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
6) Παρτσαλίδου Δέσποινα (αναπληρωματικό
2) Ηλιάδης Θωμάς
μέλος)
3) Καρά Αχμέτ
7) Τσαρεκτσή Τζενάν (αναπληρωματικό μέλος)
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
5) Μποζ Ραμαδάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3) Μυλωνάς Γεώργιος
2) Λύρατζης Πασχάλης
4) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.33191/2-8-2017 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) του άρθρου 72 παρ. 1δ’ του Ν. 3852/10, 2) του άρθρου 66 του
Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15, 3) του άρθρου 67
παρ. 1 -7 του Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15, 4)
την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 30/2011, 5) την εγκύκλιο του Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014, 6)
του Π.Δ.80/2016, άρθρο 6
Ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη που αφορά την αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας για την
παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο
Ξάνθης, η οποία εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριμένα σε δύο έτη. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 17.510,04 €, ενώ το ποσό που αφορά το μέρος υλοποίησης
της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 7.295,85 €.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, που ψηφίστηκε με την με αριθμό 311/2016 απόφαση του
Δημοτικού μας Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ.16194/2016 απόφαση της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το μέρος
υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε όπως, σε συμπλήρωση της με αριθμό 17/2017 απόφασή
σας, με την οποία διατέθηκε ποσό που αφορά μέρος της εν λόγω δαπάνης, εγκρίνετε τη δαπάνη και
διαθέσετε την πίστωση του συνολικού ποσού αυτής, σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6117 του προϋπολογισμού
του τρέχοντος και του επόμενου έτους, ως εξής:
Κ.Α.02.00.6117 «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου
επαγγελματία»
Προϋπολογισμός οικ. έτους 2017
Προϋπολογισμός οικ. έτους 2018
συνολικό ποσό 24.500 €
Ποσά που αφορούν Ποσό που αφορά την αμοιβή του Ποσό που αφορά την αμοιβή του
άλλες δαπάνες εκτός Τεχνικού Ασφαλείας (σύμβαση έτους Τεχνικού Ασφαλείας, σύμβαση έτους
της παρούσας
2017)
2017)
3.385,22
αμοιβή 7.295,85
10.214,19
Γιατρού
Εργασίας
(σύμβαση έτους 2016)
3.500,00
αμοιβή
Τεχνικού
Ασφαλείας
(σύμβαση έτους 2016)
496,00
αμοιβή
πιστοποιημένου
εκτιμητή
5.468,00
αμοιβή
Γιατρού
Εργασίας
(σύμβαση έτους 2017)
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1.000,00
παγία
προκαταβολή
Σύνολο 13.849,22

Β. Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής,
πρέπει να εκδοθεί και να καταχωρηθεί αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, η απόφαση ανάληψης
της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορά στην εναπομείνασα πίστωση για τη
δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς
και τις διατάξεις: 1) του άρθρου 72 παρ. 1δ’ του Ν. 3852/10, 2) του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15, 3) του άρθρου 67 παρ. 1 -7 του Ν.
4270/2014, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15, 4) την εγκύκλιο του
ΥΠΕΣΑΗΔ 30/2011, 5) την εγκύκλιο του Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014, 6) του Π.Δ.80/2016,
άρθρο 6
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Τη συμπλήρωση της με αριθμό 17/2017 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η
οποία αφορά «Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017» και συγκεκριμένα την
έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωση του συνολικού ποσού αυτής, σε βάρος του Κ.Α.
02.00.6117 του προϋπολογισμού του τρέχοντος και του επόμενου έτους, ως εξής:
Κ.Α.02.00.6117 «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου
επαγγελματία»
Προϋπολογισμός οικ. έτους 2017
συνολικό ποσό 24.500 €
Ποσά που αφορούν Ποσό που αφορά την αμοιβή του
άλλες δαπάνες εκτός Τεχνικού Ασφαλείας (σύμβαση έτους
της παρούσας
2017)
3.385,22
αμοιβή 7.295,85
Γιατρού
Εργασίας
(σύμβαση έτους 2016)
3.500,00
αμοιβή
Τεχνικού
Ασφαλείας
(σύμβαση έτους 2016)
496,00
αμοιβή
πιστοποιημένου
εκτιμητή
5.468,00
αμοιβή
Γιατρού
Εργασίας
(σύμβαση έτους 2017)
1.000,00
παγία
προκαταβολή
Σύνολο 13.849,22

Β)

Προϋπολογισμός οικ. έτους 2018

Ποσό που αφορά την αμοιβή του
Τεχνικού Ασφαλείας, σύμβαση έτους
2017)
10.214,19

Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής,
πρέπει να εκδοθεί και να καταχωρηθεί αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, η απόφαση
ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορά στην εναπομείνασα
πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 10-8-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

