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Από το αριθ.17/6-9-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 162

Περίληψη
Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή για το χρονικό
διάστημα από 7-3-2017 έως 31-8-2017

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 6 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.37322/1-09-2017 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)
5) Μποζ Ραμαδάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Καρά Αχμέτ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Μυλωνάς Γεώργιος
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και αφού εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.37171/31-8-2017 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:
«Σας υποβάλλω κατάσταση γενομένων δαπανών για την πίστωση του διαχειρίστηκε η υπάλληλος
του Δήμου Ξάνθης, Γκιρδάκη Φωτεινή, με την έκδοση του με αριθμό 6/2017 Χρηματικού εντάλματος
Παγίας προκαταβολής, για την πληρωμή μικροδαπανών. (Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 173 του
Ν.3463/2006 ΔΚΚ).
Παρακαλώ για την έγκριση της δαπάνης που αφορά το χρονικό διάστημα από 07/03/2017 έως
31/08/2017 και την έκδοση Χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ως εξής:
1. Στον Κ.Α.02.00.6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό 54,49 €
2. Στον Κ.Α. 02.00.6494 «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» με το ποσό 283,30€
3. Στον Κ.Α. 02.00.6495 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» με το ποσό 1.589,60 €
4. Στον Κ.Α. 02.10.6611 «Προμήθεια βιβλίων» με το ποσό 170,00 €
5. Στον Κ.Α. 02.10.6615 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» με το ποσό 7,40 €
6. Στον Κ.Α. 02.15.6261 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» με το ποσό 93,00 €
7. Στον Κ.Α. 02.30.6262 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων
έργων)» με το ποσό 23,67 €
8. Στον Κ.Α. 02.10.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό 870,48 €
9. Στον Κ.Α. 02.40.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό 178,56 €
10. Στον Κ.Α. 02.15.6654 « Προμήθεια λοιπού υλικού» με το ποσό 212,04 €
11. Στον Κ.Α. 02.20.6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με το ποσό 37,20€».
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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή για το χρονικό διάστημα από
07/03/2017 έως 31/08/2017 που διαχειρίστηκε η υπάλληλος του Δήμου Φωτεινή Γκιρδάκη και
αναλήφθηκαν με το αριθμό 6/2017 Χρηματικό ένταλμα για την πληρωμή μικροδαπανών
Β) Εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του τρέχοντα προϋπολογισμού του δήμου Ξάνθης
και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων ως εξής:
1. Στον Κ.Α.02.00.6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό 54,49 €
2. Στον Κ.Α. 02.00.6494 «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» με το ποσό 283,30€
3. Στον Κ.Α. 02.00.6495 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» με το ποσό 1.589,60 €
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Στον Κ.Α. 02.10.6611 «Προμήθεια βιβλίων» με το ποσό 170,00 €
Στον Κ.Α. 02.10.6615 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» με το ποσό 7,40 €
Στον Κ.Α. 02.15.6261 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» με το ποσό 93,00 €
Στον Κ.Α. 02.30.6262 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων
έργων)» με το ποσό 23,67 €
8. Στον Κ.Α. 02.10.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό 870,48 €
9. Στον Κ.Α. 02.40.6265 « Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό 178,56 €
10. Στον Κ.Α. 02.15.6654 « Προμήθεια λοιπού υλικού» με το ποσό 212,04 €
11. Στον Κ.Α. 02.20.6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με το ποσό 37,20€».
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 7-9-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
4.
5.
6.
7.

Μαρία Άννα Ανδρέου

