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Από το αριθ.6/3-4-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 65

Περίληψη
Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη
κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης
οδών οικισμού Λεύκης»

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 κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
και αφού εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.9963/29-3-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 4 του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες», όπως αυτές ισχύουν σήμερα, παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την
έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για τη δαπάνη κατασκευής του έργου με τίτλο : «Ολοκλήρωση
ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης», καθώς ο προϋπολογισμός του, όπως προέκυψε μετά τη
σύνταξη της μελέτης ανέρχεται σε 410.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, ως κάτωθι :
1. ποσού 300.000,00 ευρώ για το οικ. έτος 2018 και
2. ποσού 110.000,00 ευρώ για το οικ. έτος 2019
που βαρύνουν τον ίδιο ΚΑΕ του προϋπολογισμού 02.30.7323.02»
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 την πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για τη δαπάνη κατασκευής του έργου με τίτλο :
«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης», καθώς ο προϋπολογισμός του, όπως προέκυψε
μετά τη σύνταξη της μελέτης ανέρχεται σε 410.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, ως κάτωθι :
1. ποσού 300.000,00 ευρώ για το οικ. έτος 2018 και
2. ποσού 110.000,00 ευρώ για το οικ. έτος 2019
που βαρύνουν τον ίδιο ΚΑΕ του προϋπολογισμού 02.30.7323.02.
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

