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Από το αριθ.6/3-4-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 59

Περίληψη
Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) πιστώσεων του
ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 3 Απριλίου 2018 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.10158/30-3-2018 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)
5) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Μποζ Ραμαδάν
4) Παρτσαλίδου Δέσποινα
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Καρά Αχμέτ
5) Μυλωνάς Γεώργιος
3) Λύρατζης Πασχάλης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι τα μέλος της Επιτροπής Αναστάσιος Θεοδωρίδης και Αχμέτ Καρά ενημέρωσαν εγκαίρως
τον Πρόεδρο για την απουσία τους και στη θέση τους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 κλήθηκαν
τα αναπληρωματικά μέλη Παρτσαλίδου Δέσποινα και Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην
ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η επιτροπή
μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο
θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει
απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης».
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
εισηγήθηκε τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα (έτσι όπως καταρτίστηκαν) και είναι τα εξής:
1) Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) πιστώσεων του ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους
2018
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι
δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα
στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση)
πιστώσεων του ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια
επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της», έθεσε υπόψη της Επιτροπής τη
αριθμ.πρωτ.10464/3-4-2018 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) του Π.Δ. 80/2016, άρθρο 2 και άρθρο 9, 2) του Νόμου 4270/2014,
άρθρο 66 παρ.1, 3) του Νόμου 2362/1995, άρθρο 21 παρ.9, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4) του Νόμου
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3463/2006, άρθρο 158, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 5) του Νόμου 3852/2010, άρθρο 72παρ.2
περιπτ.δ΄6) του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173 και ΒΔ 17/1959 άρθρο 35 7) του Νόμου 3463/2006, άρθρο
209 8) του Νόμου 4354/2015 9) του με αριθμ. Πρωτ. 2/886708/0026/28-11-2017 εγγράφου του ΓΛΚ 10)
την με αριθμό 331/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης σχετικά με την ψήφιση του
προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και
την με αριθμ. Πρωτ.15421/29-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης διοίκησης
Μακεδονίας -Θράκης με την οποία επικυρώθηκε αυτός
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες και τη διάθεση (δέσμευση) των αντίστοιχων πιστώσεων
στους παρακάτω ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
Κωδικός αριθμός
τίτλος
Ποσό σε ευρώ
02.15.8117.04
Πληρωμές
ΠΟΕ
ΣΑΤΑ 1293,23
Σχολείων
02.00.8242.03
Πρόστιμο
σε
ασκούντες 2500
οικονομική δραστηριότητα του
άρθρου 15 του Ν. 4412/2016
προς απόδοση 50% στον
Κρατικό Προϋπολογισμό
02.15.6474.09
Σύστημα πιστοποίησης στον 2901,21
αγροτουρισμό (BLACK SEA
BASIN 2001-2013)
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
Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση (δέσμευση) των αντίστοιχων πιστώσεων στους παρακάτω ΚΑΕ του
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, κατόπιν της 5ης αναμόρφωσης αυτού (αριθμός απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου 80/2018) και σύμφωνα με τα πρωτογενή αιτήματα των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, που
υποβλήθηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία ως εξής:
Κωδικός αριθμός
τίτλος
Ποσό σε ευρώ
02.15.8117.04
Πληρωμές
ΠΟΕ
ΣΑΤΑ 1293,23
Σχολείων
02.00.8242.03
Πρόστιμο
σε
ασκούντες 2500
οικονομική δραστηριότητα του
άρθρου 15 του Ν. 4412/2016
προς απόδοση 50% στον
Κρατικό Προϋπολογισμό
02.15.6474.09
Σύστημα πιστοποίησης στον 2901,21
αγροτουρισμό (BLACK SEA
BASIN 2001-2013)
Ο δημοτικός σύμβουλος Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης 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, 4-4-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

