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Από το αριθ.4/28-2-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 33

Περίληψη
Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση πιστώσεων του ΚΑΕ
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση της με
αριθμό 2/2018 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα
13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.5213/23-2-2018 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 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Καρά Αχμέτ
2) Ηλιάδης Θωμάς
5) Μποζ Ραμαδάν
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Μυλωνάς Γεώργιος
2) Λύρατζης Πασχάλης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
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.5195/22-2-2018 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) του Π.Δ. 80/2016, άρθρο 2 και άρθρο 9, 2) του Ν. 4270/2014, άρθρο
66 παρ.1, 3) του Ν. 2362/1995, άρθρο 21 παρ.9, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 4) του Ν. 3463/2006,
άρθρο 158, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 5) του Ν. 3852/2010, άρθρο 72 παρ.2 περιπτ.δ΄, 6) του Ν.
3463/2006, άρθρο 173 και ΒΔ 17/1959, άρθρο 35, 7) του Ν. 3463/2006, άρθρο 209, 8) του Ν. 4354/2015,
9) του με αριθμό πρωτ. 2/886708/0026/28-11-2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
10) τη με αριθμό 331/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την «Ψήφιση του
προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης»
και τη με αριθμό πρωτ.15421/29-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης με την οποία επικυρώθηκε αυτός.
Α) Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες και τη διάθεση (δέσμευση) των αντίστοιχων πιστώσεων
στους παρακάτω ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, σύμφωνα με τα πρωτογενή αιτήματα των
υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, που υποβλήθηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία.
02.10.6117
Ανάθεση σε δασολόγο σύνταξης Τεχνικής Έκθεσης για δημοτική
496,00
έκταση
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς και αποθήκευσης
προϊόντων στα σημεία διανομής για την α΄ διανομή 2018 (φέτα,
χοιρινό και μοσχαρίσιο κρέας) του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική
Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
απόρους – ΤΕΒΑ»
Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του κλειστού
Γυμναστηρίου «Ανάξαρχος» του Δήμου Ξάνθης

19.778,00

02.10.6117

Ανάθεση για τη λήψη πιστοποιητικών και συμβολαίων από το
Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Ξάνθης

3.720,00

02.10.6261.01

Εργασίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων
του Δήμο Ξάνθης

4.272,00

02.15.6261.01

>>

4.270,00

02.15.6474.02

02.15.7135.02

620,00
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02.30.6261.01

>>

4.275,00

Υλοποίηση διοικητικών και συνοδευτικών δράσεων του Ε.Π.
550.000,00
«Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους – ΤΕΒΑ»
02.15.7131.01 Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (ενός πλήρους συστήματος
50.000,00
ηλεκτρολογικού πίνακα αποτελεσμάτων και ενός ζεύγους
μπασκετών δαπέδου) διαγωνισμός έτους 2017
Παρακαλούμε όπως διατεθούν οι πιστώσεις και εγκριθούν οι αντίστοιχες δαπάνες, ως ανωτέρω.
Β) Επίσης παρακαλούμε όπως στη με αριθμό 2/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις με την αφαίρεση των παρακάτω κωδικών:
Στις υποχρεωτικές και λοιπές δαπάνες του κωδικού:
02.00.6221
Ταχυδρομικά τέλη
30.000,00
02.15.6474.02

Στις δαπάνες για διάφορες προμήθειες και υπηρεσίες του κωδικού:
02.10.6265
Συντήρηση και επισκευή του συστήματος συναγερμού της Ειδικής
186,00
Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου
Επίσης ο κωδικός 02.35.7332 για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με ποσό 35.997,15 € να
διορθωθεί στον ορθό 02.35.7332.02».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το αριθμ.πρωτ.5781/28-2-2018 υπηρεσιακό σημείωμα
το οποίο έχει ως εξής:
«Σχετικά με την «Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) πιστώσεων των Κ.Α.Ε. του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση της με αριθμό 2/2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής» (θέμα 2ο της συνεδρίασης της 28ης Φεβρουαρίου 2018)
Έχοντας υπόψη το με αριθμό πρωτ. 5696/28-02-2018 πρωτογενές αίτημα και επειδή λόγω της
έντονης χιονόπτωσης των τελευταίων ημερών κατέστη απαραίτητη η προμήθεια αλατιού, παρακαλούμε
στο 2ο θέμα της συνεδρίασης της 28ης Φεβρουαρίου 2018 «Έγκριση των δαπανών και διάθεση
(δέσμευση) πιστώσεων των Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση της με αριθμό
2/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής» να συμπληρωθούν οι παρακάτω προτάσεις ανάληψης
δαπάνης ως εξής:
Κ.Α.Ε.
Αιτιολογία δαπάνης
Ποσό δέσμευσης σε €
02.30.6699 Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων
19.000,00 €
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση (δέσμευση) των αντίστοιχων πιστώσεων στους παρακάτω
ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, σύμφωνα με τα πρωτογενή αιτήματα των υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης, που υποβλήθηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία ως εξής:
02.10.6117
Ανάθεση σε δασολόγο σύνταξης Τεχνικής Έκθεσης για δημοτική
496,00
έκταση
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς και αποθήκευσης
προϊόντων στα σημεία διανομής για την α΄ διανομή 2018 (φέτα,
χοιρινό και μοσχαρίσιο κρέας) του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική
Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
απόρους – ΤΕΒΑ»
Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του κλειστού
Γυμναστηρίου «Ανάξαρχος» του Δήμου Ξάνθης

19.778,00

02.10.6117

Ανάθεση για τη λήψη πιστοποιητικών και συμβολαίων από το
Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Ξάνθης

3.720,00

02.10.6261.01

Εργασίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων
του Δήμο Ξάνθης

4.272,00

02.15.6261.01

>>

4.270,00

02.30.6261.01

>>

4.275,00

02.15.6474.02

02.15.7135.02

620,00
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02.15.6474.02
02.15.7131.01
02.30.6699

Υλοποίηση διοικητικών και συνοδευτικών δράσεων του Ε.Π.
«Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους – ΤΕΒΑ»
Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (ενός πλήρους συστήματος
ηλεκτρολογικού πίνακα αποτελεσμάτων και ενός ζεύγους
μπασκετών δαπέδου) διαγωνισμός έτους 2017
Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων

550.000,00
50.000,00
19.000,00 €

Β) Τροποποιεί τη με αριθμό 2/2018 προγενέστερη απόφασή της η οποία αφορά «Έγκριση
δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των παρακάτω ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους
2018» και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος της, α) διορθώνει τον ΚΑ 02.35.7332 για την
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με ποσό 35.997,15€ στο ορθό 02.35.7332.02 και β) αφαιρεί τους
παρακάτω κωδικούς ως εξής:
Στις υποχρεωτικές και λοιπές δαπάνες του κωδικού:
02.00.6221
Ταχυδρομικά τέλη
30.000,00
Στις δαπάνες για διάφορες προμήθειες και υπηρεσίες του κωδικού:
02.10.6265
Συντήρηση και επισκευή του συστήματος συναγερμού της Ειδικής
Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου

186,00

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 2/2018 απόφαση ισχύει ως έχει.
Ο δημοτικός σύμβουλος Αχμέτ Καρά ψήφισε Λευκό.
………………………………………………………………………………………………… ……………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 6-3-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

