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Από το αριθ.1/8-1-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 8

Περίληψη
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.264/4-1-2019 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. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
19. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Γιαννώτα Θεοδώρα
20. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
4. Γκιρτζίκη Αλεξία
21. Μποζ Ραμαδάν
5. Γουναρίδης Στυλιανός
22. Μυλωνάς Γεώργιος
6. Δημούδη Χρυσούλα
23. Παπαδόπουλος Κυριάκος
7. Ηλιάδης Θωμάς
24. Παρτσαλίδου Δέσποινα
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25. Πυρνάρη Ειρήνη
9. Ιγιαννίδης Στέφανος
26. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
10. Καμαρίδης Ιπποκράτης
27. Σδρέβανος Μαρίνος
11. Καρά Αχμέτ
28. Ταρενίδης Παναγιώτης
12. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29. Τσεγγελίδης Ιωάννης
13. Κολλάρος Γεώργιος
30. Τσέπελης Εμμανουήλ
14. Κυριακίδης Αλέξανδρος
31. Φανουράκης Εμμανουήλ
15. Λομβαρδέας Μιχαήλ
32. Χαριτωνίδου Ειρήνη
16. Λύρατζης Πασχάλης
33. Χασάν Ογλού Φερτούν
17. Μούρκας Χρήστος
34. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Κιρατζή Ερκάν
3. Μιχαλοπούλου Αλίκη
4. Τριανταφυλλίδης Κων/νος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

5. Τσαρεκτσή Τζενάν
6. Τσιακίρογλου Σωτήριος
7. Χασάν Ογλού Ορχάν

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.101/03-1-2019 εισήγηση του
τμήματος Λογιστηρίου η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί Λογιστικού των
Δήμων και Κοινοτήτων». 2.Τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07.3.Την εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών 28376/18.07.2012 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013. 5. Τον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αριθμό 336/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης και επικυρώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 14469/2018 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.
3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 7. Την 330/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβούλιου
Ξάνθης για «αποδοχή των όρων για τη λήψη δανείου από το ΤΠ&Δ για την εκτέλεση του έργου:
«Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED». 8. Την με αριθμό 3666/22-11-2018 συνεδρίαση του
ΤΠ&Δ, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου ύψους 2.999.138,40 ευρώ (από πόρους
της ΕΤΕπ & και του ΤΠ&Δ) για την εκτέλεση του ανωτέρω αναφερόμενου έργου.
Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης 2019 ως εξής:
Δημιουργία και ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων με αντίστοιχη δημιουργία και ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
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Δημιουργία και
ενίσχυση του
Κ.Α. εσόδων
06.00.3121.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Δημιουργία και
ενίσχυση του
Κ.Α. εξόδων
02.70.7135.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ σε €

«Εξοικονόμηση ενέργειας στο
Δημοτικό Φωτισμό με την προμήθεια
και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
τύπου LED και την προμήθεια
λαμπτήρων τύπου LED».

2.999.138,40

Λήψη δανείου για την υλοποίηση του
έργου: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο
Δημοτικό Φωτισμό με την προμήθεια
και εγκατάσταση φωτιστικών
σωμάτων τύπου LED και την
προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED».

ΠΟΣΟ σε €

2.999.138.40

Διαμορφωθέν ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση
2.999.138,40

Διαμορφωθέν ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση
2.999.138,40

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Σχετικό το με αριθ.
Πρωτ. 127626/23-112018 έγγραφο του
ΤΠ&Δ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κατάρτιση όρων και
εκτέλεση του έργουπρομήθειας.

Σημειώνεται ότι το ποσό του εσόδου και του αντίστοιχου εξόδου, θα διαμορφωθεί οριστικά μετά τη
συμβασιοποίηση του έργου με τον ανάδοχο- με σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Από την παρούσα αναμόρφωση δεν προκύπτει αλλαγή στο αποθεματικό του προϋπολογισμού 2019».
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή και τηρείται στο
αρχείο του γραφείου του δημοτικού συμβουλίου.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ιπποκράτη Καμαρίδη ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «…Όσο αφορά το θέμα τού τι αφορά αυτός ο προϋπολογισμός,
εμείς τοποθετηθήκαμε την προηγούμενη φορά, καταψηφίσαμε την προηγούμενη φορά κι υποσχόμαστε ότι
μέχρι που θα είμαστε σ’ αυτήν τη θέση, δηλαδή μέχρι τον Μάιο, θα πολεμούμε ώστε αυτό το πράγμα να
βρει μια διέξοδο πολύ πιο συμφέρουσα, για τον δημότη της Ξάνθης. γι’ αυτό λοιπόν και καταψηφίζουμε».
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Φανουράκη ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Θεωρώ ότι δεν «ξεκινάει» καλά η χρονιά γιατί κατ’ εμέ αν και το
έχουμε ψηφίσει, οι υπηρεσίες όφειλαν και γνώριζαν ότι από τη στιγμή που έχει ψηφιστεί από το ΔΣ θα
έπρεπε να το είχαν βάλει στον προϋπολογισμό. Εμείς θα το καταψηφίσουμε γιατί ακριβώς έρχεται τις
πρώτες μέρες του χρόνου η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού».
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Ανταμπούφη ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Είναι η πρώτη συνεδρίαση του 2019 κι έχουμε την πρώτη
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2019. Το μόνο περιθώριο για να καταρριφθεί αυτό το ρεκόρ είναι
από 8ο θέμα να το βάλουμε 1ο την επόμενη φορά. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι κατά τη γνώμη
μου με αυτήν την αναμόρφωση φανερώνεται το γεγονός ότι η φαεινή την οποία ειρήσθω εν παρόδω θυμίζω
ότι με την πρώτη ευκαιρία από τη δικιά μας τη μεριά την καταψηφίσαμε, η φαεινή λοιπόν ιδέα για τη λήψη
δανείου σχετικά με το έργο που αφορά τον φωτισμό, δείχνει ότι ή θα μπορούσε να προβλεφθεί και στον
προϋπολογισμό, εάν υποθέσουμε ότι ήταν σχεδιασμένο από νωρίς όπου σταθμίστηκαν όλες οι παράμετροι
του ζητήματος, με το να γίνεται όμως έτσι, πάει να πει ότι δεν υπήρχε σχεδιασμός. Και άρα λοιπόν
επρόκειτο για μία λαμπρή ιδέα των τελευταίων μηνών. Αυτό κατά τη δικιά μου τη γνώμη δείχνει μια
προχειρότητα στη σύλληψη και την αντιμετώπιση συνολικά του συγκεκριμένου ζητήματος και ενισχύει την
αρνητική άποψη που είχαμε για τη συγκεκριμένη απόφαση».
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 1. Τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». 2.Τις
διατάξεις της παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07.3.Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 28376/18.07.2012
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013. 5. Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους
2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αριθμό 336/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης και
επικυρώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 14469/2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων». 7. Την 330/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβούλιου Ξάνθης για «αποδοχή των όρων για τη
λήψη δανείου από το ΤΠ&Δ για την εκτέλεση του έργου: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό
με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου
LED». 8. Την με αριθμό 3666/22-11-2018 συνεδρίαση του ΤΠ&Δ, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση
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τοκοχρεωλυτικού δανείου ύψους 2.999.138,40 ευρώ (από πόρους της ΕΤΕπ & και του ΤΠ&Δ) για την
εκτέλεση του ανωτέρω αναφερόμενου έργου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αναμορφώνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης ως εξής:
Δημιουργία και ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων με αντίστοιχη δημιουργία και ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
Δημιουργία και
ενίσχυση του
Κ.Α. εσόδων
06.00.3121.01

Δημιουργία και
ενίσχυση του
Κ.Α. εξόδων
02.70.7135.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ σε €

Λήψη δανείου για την υλοποίηση του
έργου: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο
Δημοτικό Φωτισμό με την προμήθεια
και
εγκατάσταση
φωτιστικών
σωμάτων τύπου LED και την
προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

2.999.138.40

«Εξοικονόμηση
ενέργειας
στο
Δημοτικό Φωτισμό με την προμήθεια
και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
τύπου LED και την προμήθεια
λαμπτήρων τύπου LED».

ΠΟΣΟ σε €

2.999.138,40

Διαμορφωθέν ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση
2.999.138,40

Διαμορφωθέν ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση
2.999.138,40

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Σχετικό το με αριθ.
Πρωτ. 127626/23-112018 έγγραφο του
ΤΠ&Δ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κατάρτιση όρων και
εκτέλεση του έργουπρομήθειας.

Σημειώνεται ότι το ποσό του εσόδου και του αντίστοιχου εξόδου, θα διαμορφωθεί οριστικά μετά τη
συμβασιοποίηση του έργου με τον ανάδοχο - με σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Γίνεται μνεία ότι από την παρούσα αναμόρφωση δεν προκύπτει αλλαγή στο αποθεματικό του
προϋπολογισμού 2019.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουήλ Φανουράκης, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Νικόλαος
Ανταμπούφης, Γεώργιος Κολλάρος Αχμέτ Καρά, Γεώργιος Μυλωνάς, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης,
Ειρήνη Χαριτωνίδου, Χρυσούλα Δημούδη, Χρήστος Μούρκας, Εμμανουήλ Τσέπελης, Αχμέτ Σελαϊντήν
Μπογιάρ για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Σιαμπάν Μπαντάκ, Σουά Μπεκήρ Ογλού, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ και
Ειρήνη Πυρνάρη ψήφισαν Λευκό.
.................................................................................................................................................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 14-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου

