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Από το αριθ.6/18-2-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 48

Περίληψη
Έγκριση της με αριθμό 6/2020 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 1η
αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.4808/14-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου
Ξάνθης, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
κανένας
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, ο επικεφαλής της παράταξης «Ξάνθη για Όλους», Σάββας
Μελισσόπουλος και το αναπληρωματικό μέλος Θωμάς Ηλιάδης
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του
13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.4823/14-02-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας διαβιβάζουμε την με αριθμό 6/2020 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»,
σχετικά με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2020 και παρακαλούμε για την
έγκριση ή μη αυτής» .
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.6/2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», σχετικά με
την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2020.
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 ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την με αριθμό 6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», σχετικά με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του
Οικονομικού Έτους 2020, ως εξής:
Α. ΕΣΟΔΑ
1. Την αύξηση των κωδικών εσόδου:
• Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ
και πενήντα οκτώ λεπτών (25.733,58€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
• Κ.Α. 5119 με τίτλο «Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήμου» με το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων δέκα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο
λεπτών (35.014,72€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
2. Την δημιουργία και ενίσχυση του κωδικού εσόδου:
• ΚΑ 3219.001 με τίτλο «ΠΟΕ- Έσοδα Ωδείου – Σχολής Χορού – Προπαιδείας» με το ποσό των επτά
χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (7.827,85€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού, αφορά τα βεβαιωμένα έσοδα έως 31.12.2019.
Μετά την αναμόρφωση των εσόδων το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων
οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (69.862,90€).

ΑΔΑ: ΩΡΞΓΩΚ8-Ω9Κ
Β. ΕΞΟΔΑ
1. Την μείωση των κωδικών εξόδων:
• Κ.Α. 00-8114 με τίτλο «Φόροι - Τέλη» με το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ
και είκοσι τριών λεπτών (3.262,23€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά χρέη του 2019.
• Κ.Α. 00-8115 με τίτλο «Διάφορα έξοδα» με το ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά
ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (6.957,48€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά χρέη του
2019.
• Κ.Α. 00-8116 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» με το ποσό των δύο χιλιάδων
πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (2.574,19€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού, αφορά χρέη του 2019.
2. Την αύξηση των κωδικών εξόδων:
• Κ.Α. 00-8111 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με το ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα
πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (1.185,83€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά χρέη του
2019.
• Κ.Α. 00-8112 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με το ποσό των έντεκα χιλιάδων
τετρακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (11.477,79€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού, αφορά χρέη του 2019.
• Κ.Α. 00-8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με το ποσό των χιλίων
τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (1.367,74€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού, αφορά χρέη του 2019.
• Κ.Α. 10-6279.001 με τίτλο «Δαπάνες απεντόμωσης» με το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (2.400,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά σύμβαση του 2019.
• Κ.Α. 15-6699.005 με τίτλο «Διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ)» με το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ
(1.500,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, λόγου της φύσης των καρναβαλικών αρμάτων.
• Κ.Α. 10-6142 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» με το ποσό των δέκα εννέα
χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (19.470,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά των
έλεγχο από ορκωτούς λογιστές των χρήσεων 2016,2017,2018.
• Κ.Α. 15-6117.001 με τίτλο «Αμοιβές συντονιστή αμερικάνικης γωνιάς» με το ποσό των δύο
χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2.611,33€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού, αφορά την σύμβαση του 2019.
• Κ.Α. 10-6274 με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» με το ποσό των χιλίων τριακοσίων
εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (1.375,40€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά
σύμβαση του 2019.
• Κ.Α.15-6266 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» με το ποσό των επτακοσίων σαράντα
τεσσάρων ευρώ (744,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά σύμβαση του 2019.
3. Την δημιουργία των κωδικών εξόδων:
• Κ.Α. 00-8121 με τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων» με το ποσό των
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (24.506,12€) με αντίστοιχη μείωση
του αποθεματικού, αφορά χρέη του 2019.
• Κ.Α. 10-6641.002 με τίτλο «Καύσιμα κίνησης σύμβασης προηγούμενης χρήσης» με το ποσό των
οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (8.858,19€) με αντίστοιχη μείωση
του αποθεματικού.
• Κ.Α. 15-6643.003 με τίτλο «Πετρέλαιο Θέρμανσης σύμβαση προηγούμενης χρήσης» με το ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (4.424,24€) με
αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
Μετά την αναμόρφωση και των εξόδων το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των δύο χιλιάδων
διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτών (2.236,16€).
Το διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το όριο του πέντε τοις εκατό (5%) της παρ. 3 του
άρθρου 161 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/09.06.2006).
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 19-2-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

