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Από το αριθ.4/27-3-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 59

Περίληψη
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 3η αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την 12155/23-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε
στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει
αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
19) Μπένης Δημήτριος
3) Βασιλούδης Ηλίας
20) Μποζ Ραμαδάν
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Μυλωνάς Γεώργιος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Ξυνίδης Αθανάσιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
23) Παπαδόπουλος Κυριάκος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
28) Τσαρεκτσή Τζενάν
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
13) Κιρατζη Ερκάν
30) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Κολλάρος Γεώργιος
31) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
33) Χασάν Ογλού Φερτούν
17) Λύρατζης Πασχάλης
34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
6) Πυρνάρη Ειρήνη
2) Γουναρίδης Στυλιανός
7) Τσέπελης Εμμανουήλ
3) Μούρκας Χρήστος
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Στέφανος Ιγιαννίδης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση
του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.7510/20-2-2017 εισήγηση
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Σας αναφέρω ότι μετά τη λήξη του οικ. έτους 2016, προέκυψαν διαφορές στην πρόβλεψη απορρόφησης
των εγκεκριμένων πιστώσεων, για λόγους που εκτίθενται παρακάτω, κατά περίπτωση. Κατόπιν αυτού
απαιτείται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
όπως προτείνεται παρακάτω :
A. Για το έργο που χρηματοδοτείται από Ε.Π.Π.
Μειώνει τον ΚΑ 02.30.7311.07 με τίτλο : “Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή
χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού & γραφεία-προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (Ε.Π.Περ. Α.Μ.Θ.)” με ποσό
626.440,00 ευρώ.
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Δημιουργεί τον ΚΑ 02.64.7311.07 με τίτλο: “Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης &
αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού & γραφεία-προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (Ε.Π.Περ.
Α.Μ.Θ.)”και τον ενισχύει με ποσό 626.440,00 ευρώ.
Επειδή προκύπτει ανάγκη αλλαγής του ΚΑ Εξόδων, σύμφωνα με το αρ.35326/4-11-16 έγγραφο της Δ/νσης
Οικ. Τ.Α. του ΥΠΕΣ.
Β. Για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ
Β1. ΣΑΤΑ επενδύσεων
Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2017 ελήφθη υπόψη πρόβλεψη απορρόφησης εγκεκριμένων
πιστώσεων, σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών των ενταγμένων έργων, που παρότι υλοποιήθηκαν για
διάφορους και ανεξάρτητους από την υπηρεσία λόγους, δεν απορροφήθηκαν.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.5122.02 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων πιστώσεων ΣΑΤΑ» με ποσό 402.475,47 ευρώ, όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Αυξάνει τους παρακάτω ΚΑ με τα αντίστοιχα ποσά, που δεν διατέθηκαν το προηγούμενο οικ. έτος :
1) Τον ΚΑ 02.30.7323.09 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις στη Δημ. Κοινότητα Ευμοίρου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
27.900,00 ευρώ
2) Τον ΚΑ 02.30.7333.02 με τίτλο: «Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ. Ε. Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 146.000,00 ευρώ
3) Τον ΚΑ 02.30.7413.02 με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης της δυτικής εισόδου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
5.022,05 ευρώ.
4) Τον ΚΑ 02.30.7323.02 με τίτλο: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 100.000,00 ευρώ.
Δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ και τους ενισχύει με τα αντίστοιχα ποσά
1) Τον ΚΑ 02.25.7311.03 με τίτλο: «Κατασκευή κεντρικής δεξαμενής στον οικισμό Δαφνώνα (ΣΑΤΑ)»
με ποσό 8.026,36 ευρώ
2) Τον ΚΑ 02.30.7311.08 με τίτλο: «Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας Ελλάδος για τη λειτουργία
του ως Δημαρχείου (ΣΑΤΑ)» με ποσό 4.940,37 ευρώ
3) Τον ΚΑ 02.30.7322.05 με τίτλο: «Δημιουργία παιδικής χαράς & χώρου στάθμευσης στην περιοχή
Κυψέλης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 1.541,74 ευρώ
4) Τον ΚΑ 02.30.7323.72 με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών οικισμού Λεύκης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 1.905,30
ευρώ.
5) Τον ΚΑ 02.30.7323.74 με τίτλο: «Διάνοιξη δασικού δρόμου στο περιαστικό δάσος Κιμμερίων
(ΣΑΤΑ)» με ποσό 225,31 ευρώ
6) Τον ΚΑ 02.30.7331.06 με τίτλο: «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ)» με ποσό
10.000,00 ευρώ
7) Τον ΚΑ 02.30.7411.03 με τίτλο: «Μελέτη στατική & Η/Μ κτιρίου 4ου Γενικού Λυκείου
Ξάνθης(ΣΑΤΑ)» με ποσό 73.079,78 ευρώ.
8) Τον ΚΑ 02.30.7413.09 με τίτλο: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δ. Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 1.708,15 ευρώ.
9) Τον ΚΑ 02.30.8122.03 με τίτλο: «Πληρωμές δαπανών ΠΟΕ ΣΑΤΑ» με ποσό 1.884,08 ευρώ.
10) Τον ΚΑ 02.30.7135.02 με τίτλο: «Σήμανση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σύστημα ελέγχου τήρησης
περιορισμών σε οριοθετημένο τμήμα του οικισμού της παλιάς πόλης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 20.242,33
ευρώ.
Β2. ΣΑΤΑ σχολείων
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.5122.03 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με ποσό 20.390,62 ευρώ, όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Αυξάνει τον ΚΑ 02.15.7331.08 με τίτλο: «Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών (ΣΑΤΑ ΣΧ.)» με ποσό
20.390,62 ευρώ Γ. Για έργα που χρηματοδοτούνται από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Μειώνει τον ΚΑ 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» με ποσό 22.416,06 ευρώ και το διαθέτει στους παρακάτω
ΚΑ εξόδων, που δημιουργεί και τους ενισχύει με τα αντίστοιχα ποσά γιατί η αντίστοιχη απορρόφηση δεν έγινε
εντός του 2016.
1) Τον ΚΑ 02.30.7411.01 με τίτλο: «Ενημέρωση αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου κτιρίου του
πρώην δημαρχείου με νέα δεδομένα αποτυπώσεων-στατικών & έκθεση τεκμηρίωσης προσβασιμότητας
Α.Μ.Ε.Α.» με ποσό 5.379,12 ευρώ
2) Τον ΚΑ 02.30.7411.05 με τίτλο: «Μελέτη ενίσχυσης του διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημαρχείου
με ανθρακονήματα σε συνδυασμό με λιθοσυρραφές και ενέματα με ελεγχόμενη πίεση» με ποσό
5.379,12 ευρώ
3) Τον ΚΑ 02.30.7412.04 με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας & ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης» με ποσό 10.559,59 ευρώ
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4) Τον ΚΑ 02.30.7413.08 με τίτλο: «Ρυθμιστικό σχέδιο ελέγχου κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της
Ξάνθης» με ποσό 1.098,23 ευρώ.
Δ. Για έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.5121 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με ποσό 2.361,91 ευρώ.
Δημιουργεί τον ΚΑ 06.00.1314.10 με τίτλο: «Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών για την παραχώρηση του
δικαιώματος εκμετάλλευσης των χώρων αμμοληψίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (ΘΗΣΕΑΣ)» και
τον ενισχύει με ποσό 30.000,00 ευρώ.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ και τους ενισχύει με τα αντίστοιχα ποσά
1) Τον ΚΑ 02.25.7311.02 με τίτλο: «Κατασκευή κεντρικής δεξαμενής στον οικισμό Δαφνώνα
(ΘΗΣΕΑΣ)» με ποσό 2.361,91 ευρώ.
2) Τον ΚΑ 02.30.7413.12 με τίτλο: «Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών για την παραχώρηση του
δικαιώματος εκμετάλευσης των χώρων αμμοληψίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
(ΘΗΣΕΑΣ)» με ποσό 30.000,00 ευρώ.
Ε. Για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Δημιουργεί τον ΚΑ 06.00.1319.01 με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ξάνθης
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)» και τον ενισχύει με ποσό 86.000,00 ευρώ.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.7413.11 με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ξάνθης
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)» και τον ενισχύει με ποσό 86.000,00 ευρώ.
ΣΤ. Για το έργο που χρηματοδοτείται από τη ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β.Γ. ΜΕΛΑ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.5121 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με ποσό 28.496,42 ευρώ.
Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.1411.01 με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο
Ξάνθης (Δωρεά από ίδρυμα Β.Γ. ΜΕΛΑ)» με ποσό 1.503,58 ευρώ.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.8122.10 με τίτλο: «Πληρωμές δαπανών ΠΟΕ ΔΩΡΕΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β.Γ. ΜΕΛΑ»
και τον ενισχύει με ποσό 28.496,42 ευρώ.
Αυξάνει τον ΚΑ 02.30.7311.09 με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο
Ξάνθης (Δωρεά από ίδρυμα Β.Γ. ΜΕΛΑ)» με ποσό 1.503,58 ευρώ».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 ως
εξής:
A. Για το έργο που χρηματοδοτείται από Ε.Π.Π.
Μειώνει τον ΚΑ 02.30.7311.07 με τίτλο : “Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή
χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού & γραφεία-προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (Ε.Π.Περ. Α.Μ.Θ.)” με ποσό
626.440,00 ευρώ.
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.64.7311.07 με τίτλο: “Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης &
αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού & γραφεία-προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (Ε.Π.Περ.
Α.Μ.Θ.)”και τον ενισχύει με ποσό 626.440,00 ευρώ.
Επειδή προκύπτει ανάγκη αλλαγής του ΚΑ Εξόδων, σύμφωνα με το αρ.35326/4-11-16 έγγραφο της Δ/νσης
Οικ. Τ.Α. του ΥΠΕΣ.
Β. Για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ
Β1. ΣΑΤΑ επενδύσεων
Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2017 ελήφθη υπόψη πρόβλεψη απορρόφησης εγκεκριμένων
πιστώσεων, σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών των ενταγμένων έργων, που παρότι υλοποιήθηκαν για
διάφορους και ανεξάρτητους από την υπηρεσία λόγους, δεν απορροφήθηκαν.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.5122.02 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων πιστώσεων ΣΑΤΑ» με ποσό 402.475,47 ευρώ, όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Αυξάνει τους παρακάτω ΚΑ με τα αντίστοιχα ποσά, που δεν διατέθηκαν το προηγούμενο οικ. έτος :
5) Τον ΚΑ 02.30.7323.09 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις στη Δημ. Κοινότητα Ευμοίρου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
27.900,00 ευρώ

ΑΔΑ: 7ΗΧ1ΩΚ8-ΚΓΚ
6) Τον ΚΑ 02.30.7333.02 με τίτλο: «Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ. Ε. Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 146.000,00 ευρώ
7) Τον ΚΑ 02.30.7413.02 με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης της δυτικής εισόδου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
5.022,05 ευρώ.
8) Τον ΚΑ 02.30.7323.02 με τίτλο: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 100.000,00 ευρώ.
Δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ και τους ενισχύει με τα αντίστοιχα ποσά
11) Τον ΚΑ 02.25.7311.03 με τίτλο: «Κατασκευή κεντρικής δεξαμενής στον οικισμό Δαφνώνα (ΣΑΤΑ)»
με ποσό 8.026,36 ευρώ
12) Τον ΚΑ 02.30.7311.08 με τίτλο: «Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας Ελλάδος για τη λειτουργία
του ως Δημαρχείου (ΣΑΤΑ)» με ποσό 4.940,37 ευρώ
13) Τον ΚΑ 02.30.7322.05 με τίτλο: «Δημιουργία παιδικής χαράς & χώρου στάθμευσης στην περιοχή
Κυψέλης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 1.541,74 ευρώ
14) Τον ΚΑ 02.30.7323.72 με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών οικισμού Λεύκης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 1.905,30
ευρώ.
15) Τον ΚΑ 02.30.7323.74 με τίτλο: «Διάνοιξη δασικού δρόμου στο περιαστικό δάσος Κιμμερίων
(ΣΑΤΑ)» με ποσό 225,31 ευρώ
16) Τον ΚΑ 02.30.7331.06 με τίτλο: «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ)» με ποσό
10.000,00 ευρώ
17) Τον ΚΑ 02.30.7411.03 με τίτλο: «Μελέτη στατική & Η/Μ κτιρίου 4ου Γενικού Λυκείου
Ξάνθης(ΣΑΤΑ)» με ποσό 73.079,78 ευρώ.
18) Τον ΚΑ 02.30.7413.09 με τίτλο: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δ. Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 1.708,15 ευρώ.
19) Τον ΚΑ 02.30.8122.03 με τίτλο: «Πληρωμές δαπανών ΠΟΕ ΣΑΤΑ» με ποσό 1.884,08 ευρώ.
20) Τον ΚΑ 02.30.7135.02 με τίτλο: «Σήμανση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σύστημα ελέγχου τήρησης
περιορισμών σε οριοθετημένο τμήμα του οικισμού της παλιάς πόλης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 20.242,33
ευρώ.
Β2. ΣΑΤΑ σχολείων
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.5122.03 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με ποσό 20.390,62 ευρώ, όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Αυξάνει τον ΚΑ 02.15.7331.08 με τίτλο: «Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών (ΣΑΤΑ ΣΧ.)» με ποσό
20.390,62 ευρώ Γ. Για έργα που χρηματοδοτούνται από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Μειώνει τον ΚΑ 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» με ποσό 22.416,06 ευρώ και το διαθέτει στους παρακάτω
ΚΑ εξόδων, που δημιουργεί και τους ενισχύει με τα αντίστοιχα ποσά γιατί η αντίστοιχη απορρόφηση δεν έγινε
εντός του 2016.
5) Τον ΚΑ 02.30.7411.01 με τίτλο: «Ενημέρωση αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου κτιρίου του
πρώην δημαρχείου με νέα δεδομένα αποτυπώσεων-στατικών & έκθεση τεκμηρίωσης προσβασιμότητας
Α.Μ.Ε.Α.» με ποσό 5.379,12 ευρώ
6) Τον ΚΑ 02.30.7411.05 με τίτλο: «Μελέτη ενίσχυσης του διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημαρχείου
με ανθρακονήματα σε συνδυασμό με λιθοσυρραφές και ενέματα με ελεγχόμενη πίεση» με ποσό
5.379,12 ευρώ
7) Τον ΚΑ 02.30.7412.04 με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας & ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης» με ποσό 10.559,59 ευρώ
8) Τον ΚΑ 02.30.7413.08 με τίτλο: «Ρυθμιστικό σχέδιο ελέγχου κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της
Ξάνθης» με ποσό 1.098,23 ευρώ.
Δ. Για έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.5121 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με ποσό 2.361,91 ευρώ.
Δημιουργεί τον ΚΑ 06.00.1314.10 με τίτλο: «Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών για την παραχώρηση του
δικαιώματος εκμετάλλευσης των χώρων αμμοληψίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (ΘΗΣΕΑΣ)» και
τον ενισχύει με ποσό 30.000,00 ευρώ.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ και τους ενισχύει με τα αντίστοιχα ποσά
3) Τον ΚΑ 02.25.7311.02 με τίτλο: «Κατασκευή κεντρικής δεξαμενής στον οικισμό Δαφνώνα
(ΘΗΣΕΑΣ)» με ποσό 2.361,91 ευρώ.
4) Τον ΚΑ 02.30.7413.12 με τίτλο: «Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών για την παραχώρηση του
δικαιώματος εκμετάλευσης των χώρων αμμοληψίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
(ΘΗΣΕΑΣ)» με ποσό 30.000,00 ευρώ.
Ε. Για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :

ΑΔΑ: 7ΗΧ1ΩΚ8-ΚΓΚ
Δημιουργεί τον ΚΑ 06.00.1319.01 με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ξάνθης
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)» και τον ενισχύει με ποσό 86.000,00 ευρώ.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.7413.11 με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ξάνθης
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)» και τον ενισχύει με ποσό 86.000,00 ευρώ.
ΣΤ. Για το έργο που χρηματοδοτείται από τη ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β.Γ. ΜΕΛΑ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.5121 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με ποσό 28.496,42 ευρώ.
Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.1411.01 με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο
Ξάνθης (Δωρεά από ίδρυμα Β.Γ. ΜΕΛΑ)» με ποσό 1.503,58 ευρώ.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.8122.10 με τίτλο: «Πληρωμές δαπανών ΠΟΕ ΔΩΡΕΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β.Γ. ΜΕΛΑ»
και τον ενισχύει με ποσό 28.496,42 ευρώ.
Αυξάνει τον ΚΑ 02.30.7311.09 με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο
Ξάνθης (Δωρεά από ίδρυμα Β.Γ. ΜΕΛΑ)» με ποσό 1.503,58 ευρώ
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κολλάρος Γεώργιος και Τσεγγελίδης Ιωάννης διότι όπως
δήλωσαν δεν συμφωνούν με την εν λόγω εισήγηση της υπηρεσίας.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ξυνίδης Αθανάσιος, Μπένης Δημήτριος, Καμαρίδης Ιπποκράτης,
Τσιακίρογλου Σωτήριος, Ανταμπούφης Νικόλαος, Μυλωνάς Γεώργιος, Δημούδη Χρυσούλα, Φανουράκης
Εμμανουήλ, Καρά Αχμέτ, Μιχαλοπούλου Αλίκη, Τσαρεκτσή Τζενάν, Βασιλούδης Ηλίας ψήφισαν Λευκό.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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