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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Από το αριθ.4/27-3-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 101

Περίληψη
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους
2013

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.13472/22-3-2013 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 Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
15) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
16) Ξυνίδης Αθανάσιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
17) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
18) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βασιλούδης Ηλίας
19) Πατσίδου Δέσποινα
6) Βορίδης Δημήτριος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
21) Πούλιος Χρίστος
8) Ηλιάδης Θωμάς
22) Τσέπελης Εμμανουήλ
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23) Φανουράκης Εμμανουήλ
10) Κολλάρος Γεώργιος
24) Φωτιάδης Νικόλαος
11) Κυριακίδης Αλέξανδρος
12) Μαζαράκης Σπύρος
13) Μούρκας Χρήστος
14) Μπεκτές Σαμπρή
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
6) Τοπ Ισμέτ
2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
7) Τσεγγελίδης Ιωάννης
3) Καλογερής Κρίτων
8) Φιλίππου Φίλιππος
4) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
9) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
5) Ταρενίδης Παναγιώτη
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την
αριθμ.πρωτ.13597/22-3-2013 εισήγηση του Γραφείου Λογιστηρίου η οποία αφορά αναμόρφωση του
προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους 2013.
Έχοντας υπόψη: 1) Την 474910/18-12-2012Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών :
«καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων – εναρμόνιση οικονομικής πληροφορίας», 2) Τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 3) Τον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013, 4) Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων», 5) Την ανάγκη ενίσχυσης των παρακάτω Κ.Α. στα έξοδα.
Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης 2013 ως εξής:
Α) Μειώνει τους παρακάτω Κ.Α. εξόδων και μεταφέρει στο Αποθεματικό, (μείωση της δαπάνης
τοκοχρεολυσίων ως αποτέλεσμα της αύξησης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων του Ταμείου
Παρακαταθηκών).
Κ.Α. 02.00.6516.01 με τίτλο «Χρεωλύσια δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων» με ποσό
100.000,00 €.
Κ.Α. 02.00.6521 με τίτλο «Τόκοι δανείων εσωτερικού» με ποσό 40.000,00 €.
Κ.Α. 02.00.6526 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» με ποσό 560.000,00 €.
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Β) Ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ εξόδων με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού:
1. Κ.Α. 02.00.6813 με τίτλο «Λοιπές εγγυήσεις» με ποσό 526.000,00 €, (θα καλύψει την δαπάνη από τις
παρακρατήσεις στην μηνιαία τακτική επιχορήγηση του Δήμου από τους ΚΑΠ των μη εξυπηρετούμενων
δόσεων δανείων της ΔΕΥΑΞ τα οποία καταβάλει ο ΔΗΜΟΣ ως εγγυητής).
2. Κ.Α. 02.00.6123 με τίτλο «Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων» με ποσό 44.000,00 €,
(έξοδα κίνησης που δικαιούται να εισπράττει ο Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας ή τοπικής
Κοινότητας βάσει της χιλιομετρικής απόστασης κάθε μιας από τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες από
την έδρα του Δήμου).
3. Κ.Α. 02.00.6715.07 με τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Πολιτισμού Δ. Ξάνθης» με ποσό 130.000,00 €,
(έκτακτη επιχορήγηση για την διοργάνωση των Γιορτών Νεολαίας - Γιορτών Παλιάς Πόλης &
Χατζηδάκειου Φεστιβάλ όπως αναφέρονται στο έγγραφο - αίτημα του Κέντρο Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθης).
Η παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλει το Αποθεματικό.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Πούλιο Χρίστο ο οποίος μεταξύ
των άλλων είπε: «...από τα 650χιλ που υποτίθεται ότι θα μείνουν αποθεματικό στο Δήμο φέτος αντί να
ριχτούν κάπου αλλού τα ρίχνετε στη ΔΕΥΑΞ γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Το
Κέντρο Πολιτισμού oυσιαστικά ζει από τον Δήμο. Ποιος ο λόγος να είναι ανεξάρτητο κέντρο. Πρόσφατα
ψηφίσαμε τον Κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού. Αυτό γεννά έξοδα. Όταν ένας Οργανισμός
δεν παράγει έσοδα, γιατί εάν παρήγαγε έσοδα και είχε και μια διαχείριση και άξιζε το κόπο να έχει δικό του
κανονισμό να το καταλάβω. Εδώ βαρυφορτώσαμε έναν Οργανισμό ο οποίος ουσιαστικά ζει με τις
επιχορηγήσεις του δήμου. Γιατί να μην ανήκει στον Δήμο και να είναι μια διεύθυνση όπως ήταν παλιά ο
Οργανισμός Άθλησης».
Απαντώντας ο Δήμαρχος τόνισε ότι «…ετησίως η ΔΕΥΑΞ είναι θετική και οι υποχρεώσεις της είναι
κάτω από 5εκ. αυτό θα συμβεί μόνο για φέτος και δεν σημαίνει ότι ο Δήμος θα πληρώσει αυτά τα δάνεια και
δεν θα τα διεκδικήσει από τη ΔΕΥΑ. Ήδη η ΔΕΥΑ για τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο που πληρώσαμε ένα
σημαντικό ποσό μας το έχει δώσει Όσο αφορά το Κέντρο Πολιτισμού έχει έσοδα διότι έχει τα τμήματα
μουσικής παιδείας, τα τμήματα χορού και άλλες δραστηριότητες. Ο Δήμος μέσω του Νομικού Προσώπου
λειτουργεί και πολλά άλλα τμήματα όπως δημοτική βιβλιοθήκη, χορωδίες κτλ. Η διοίκηση του Νομικού
Προσώπου δεν στοιχίζει τίποτα στον Δήμο. Έχουμε διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από
δημοτικούς συμβούλους, από συμπολίτες μας που παρακολουθούν την λειτουργία και τη δραστηριότητα του
Νομικού Προσώπου και χαράζουν και τη πολιτική. Δηλαδή διατηρώντας χαμηλά δίδακτρα στα τμήματα
μουσικής και χορού έχουμε αρκετό κόσμο που προτιμάει τις δικές μας σχολές και κατά κάποιον τρόπο
οδηγούμε και τις ιδιωτικές σχολές να μειώσουν τα δίδακτρά τους. Σύμφωνα με τον Καλλικράτη έχουμε δύο
Νομικά Πρόσωπα. Εάν νομίζετε ότι εκεί μπορούν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα θα πρέπει να σας πω ότι και
στα Νομικά Πρόσωπα αλλά και στις επιχειρήσεις αλλά και οτιδήποτε είναι πέραν του δήμου, υπάρχει έλεγχος
από το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την με αριθμ.πρωτ.13597/223-2013 εισήγηση του γραφείου Λογιστηρίου, καθώς και 1) Την 474910/18-12-2012 Κοινή Απόφαση
Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών: «καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων –
εναρμόνιση οικονομικής πληροφορίας», 2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί
Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 3) Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013, 4) Τις
διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 5) Την ανάγκη ενίσχυσης
των παρακάτω Κ.Α. στα έξοδα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αναμορφώνει τον τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας
και ως εξής:
Α) Μειώνει τους παρακάτω Κ.Α. εξόδων και μεταφέρει στο Αποθεματικό, (μείωση της δαπάνης
τοκοχρεολυσίων ως αποτέλεσμα της αύξησης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων του Ταμείου
Παρακαταθηκών).
Κ.Α. 02.00.6516.01 με τίτλο «Χρεωλύσια δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων» με ποσό
100.000,00 €.
Κ.Α. 02.00.6521 με τίτλο «Τόκοι δανείων εσωτερικού» με ποσό 40.000,00 €.
Κ.Α. 02.00.6526 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» με ποσό 560.000,00 €.
Β) Ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ εξόδων με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού:
Κ.Α. 02.00.6813 με τίτλο «Λοιπές εγγυήσεις» με ποσό 526.000,00 €, (θα καλύψει την δαπάνη από τις
παρακρατήσεις στην μηνιαία τακτική επιχορήγηση του Δήμου από τους ΚΑΠ των μη εξυπηρετούμενων
δόσεων δανείων της ΔΕΥΑΞ τα οποία καταβάλει ο ΔΗΜΟΣ ως εγγυητής).
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Κ.Α. 02.00.6123 με τίτλο «Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων» με ποσό 44.000,00 €,
(έξοδα κίνησης που δικαιούται να εισπράττει ο Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας ή τοπικής
Κοινότητας βάσει της χιλιομετρικής απόστασης κάθε μιας από τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες από την
έδρα του Δήμου).
Κ.Α. 02.00.6715.07 με τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Πολιτισμού Δ. Ξάνθης» με ποσό 130.000,00 €,
(έκτακτη επιχορήγηση για την διοργάνωση των Γιορτών Νεολαίας - Γιορτών Παλιάς Πόλης &
Χατζηδάκειου Φεστιβάλ όπως αναφέρονται στο έγγραφο - αίτημα του Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης).
Η παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλει το Αποθεματικό.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αγκόρτσας Απόστολος, Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας,
Βορίδης Δημήτριος, Μαζαράκης Σπύρος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πατσίδου Δέσποινα,
για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος και Κολλάρος Γεώργιος ψήφισαν Λευκό.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 29-3-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

