ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.9/24-3-2020 πρακτικό, τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 75

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση 3η Αναμόρφωση
προϋπολογισμού έτους 2020

Στην Ξάνθη, σήμερα 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς
συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.8559/20-3-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-32020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις,
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
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης τής
Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
την αριθμ.πρωτ.8479/19-3-2020 εισήγηση της της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 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 του άρθρου 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 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αριθμό 309/2019 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 15711,15834/03-01-2020
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 6. Τις διατάξεις του άρθρου
161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 7. Την με αριθμό πρωτ.8478/19-3-2020 αναφορά
του Προϊσταμένου του τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης
Σας αναφέρουμε ότι κατόπιν ελέγχου από την Οικονομική Υπηρεσία του υπολοίπου των λογ/μων στους
Κ.Α. εξόδων & εσόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2020, προκύπτει η
ανάγκη μεταφοράς των πιστώσεων και ενίσχυσης των κωδικών, όπως προτείνεται στη σχετική αναφορά της
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
Εισηγούμαι θετικά, την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου
και την εισήγηση αυτής, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για λήψη απόφασης».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με
την από 24-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «ψηφίζουν θετικά, σε ό,τι αφορά όλες τις ενισχύσεις των
κωδικών εσόδων και μέρος μόνο των ενισχύσεων κωδικών εξόδων και συγκεκριμένα σε όσων αναγράφεται
και είναι αιτιολογημένες. Καταψηφίζουν, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των κωδικών εξόδων και
συγκεκριμένα μόνο τους κωδικούς 02.20.6051.01, 02.20.6051.02, 02.10.6681 και 02.15.6681 (δεύτερη
καταχώρηση με ίδιο αριθμό και περιγραφή λογαριασμού και διαφορετικά ποσό ενίσχυσης) όπου δεν
αναγράφεται αιτιολόγηση και τους κωδικούς εξόδων, διότι α) σε πλείστες ενισχύσεις κωδικών εξόδων δεν
υφίσταται είτε σχετική απόφαση, είτε σχετικό αίτημα υπηρεσίας και ούτε αιτιολόγηση για την
πραγματοποίησή τους και διότι β) στο κωδικό εξόδων 02.70.6112.01 που αφορά παροχή υπηρεσιών για
σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED…..» διότι
κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο η υπηρεσία έχει ήδη παρασχεθεί και ήδη επί συνόλου 8.774
καταγεγραμμένων φωτιστικών σωμάτων επί 7.372 φωτιστικών στύλων, στο σύνολο του επικράτειας του
Δήμου Ξάνθης, η προβλεπόμενη εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED ανέρχεται σε 7.383
σώματα και προτείνουν, να ενισχυθεί ο κωδικός εξόδου που αφορά «αποκαταστάσεις υποδομών στη
δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης» με επιπλέον ποσό (περίπου 400.000) που θα προκύψει από την ανατροπή
της δέσμευσης ποσού από την έκπτωση πλέον του 40% από το ήδη δημοπρατηθέν έργο της προηγούμενης
δημοτικής περιόδου που είναι στην φάση υλοποίησης του και αφορά επίσης «αποκαταστάσεις υποδομών
στη δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης»».
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

εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση 3η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020, ως

Α) Μεταφορά Κ.Α. εξόδων
Ανταποδοτικά
Μείωση του Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
εξόδων
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΤΥΔΚΥ

02.20.6051.01

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

02.20.6051.02

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση
Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ

του

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Εισφορά υπέρ ΣΔΑΝΞ

02.20.6721.01

Ενίσχυση των Κ.Α.
εξόδων

02.20.6041

02.20.6054.01

-50.000,00

Ποσό σε €

και

Διαμορφωθέν ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

59.000,00
50.000,00
Ποσό σε €

-170.500,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

-170.500,00
Ποσό σε €

Διαμορφωθέν ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση
510.987,10

Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
υπέρ ΙΚΑ

133.000,00

Διαμορφωθέν
ποσό
κωδικού
μετά
την
αναμόρφωση
163.900,00

37.500,00

46.800,00

ΣΥΝΟΛΟ

170.500,00

Ποσό σε €

Επιχορήγηση δαπανών για προμήθειες υλικού, παροχή
μέσων προστασίας εργαζομένων και λοιπών συναφών
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας
ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του
κορονοιού COVID-19
ΣΥΝΟΛΟ

Ενίσχυση ΚΑ εξόδων:
Ενίσχυση των Κ.Α.
εξόδων
02.15.6495.05
Δαπάνες για προμήθειες υλικού, παροχή μέσων
(Δημιουργία
και προστασίας εργαζομένων και λοιπών συναφών
ενίσχυση)
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας
ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του
κορονοιού COVID-19

60.000,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Γραφείο Μητρώων &
Διαδικασιών Προσωπικού
Α.Π.8391/18-3-2020
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Γραφείο Μητρώων &
Διαδικασιών Προσωπικού
Α.Π.8391/18-3-2020
Γραφείο Μητρώων &
Διαδικασιών Προσωπικού
Α.Π.8391/18-3-2020

Διαμορφωθέν ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙ
Α

60.000,00

Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.18209/13
-3-2020

60.000,00

Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.18209/13
-3-2020

60.000,00
Ποσό σε €

ΣΥΝΟΛΟ

Ενίσχυση των Κ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

50.000,00

B) Ενίσχυση Εσόδων & Εξόδων
Ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων
Ενίσχυση των Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
εσόδων
06.00.1211.04
(Δημιουργία
ενίσχυση)

Διαμορφωθέν ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση
40.000,00

-50.000,00

Ενίσχυση των Κ.Α.
εξόδων

Μείωση
εξόδων

Ποσό σε €

60.000,00

60.000,00

Ποσό σε €

Διαμορφωθέν

ποσό

ΑΙΤΙΟΛΟΓ

εσόδων
06.00.1322.07
(Δημιουργία
ενίσχυση)

και

Ενίσχυση του Κ.Α.
εξόδων
02.64.7331.02
(Δημιουργία
ενίσχυση)

και

Αποκαταστάσεις υποδομών Δημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης (Υπ. Υποδομών &
Μεταφορών)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

843.000,00

843.000,00
Ποσό σε €

Αποκαταστάσεις υποδομών Δημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης (Υπ. Υποδομών &
Μεταφορών)

ΣΥΝΟΛΟ

Γ)Ενίσχυση ΚΑ εξόδων:
Ενίσχυση των Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
εξόδων

843.000,00

κωδικού
μετά
αναμόρφωση
843.000,00

την

Διαμορφωθέν
κωδικού
μετά
αναμόρφωση
843.000,00

ποσό
την

Υπουργείο
Υποδομών
&
Μεταφορών
Α.Π.Δ19/37
76π.ε./Φ.Π.
ΑΝ.

50.000,00

02.10.6681

Τόκοι δανείου για την εξοικονόμηση ενέργειας στο
δημοτικό φωτισμό
Υλικά Φαρμακείου

5.000,00

9.000,00

02.15.6681

Υλικά Φαρμακείου

10.000,00

11.500,00

24.800,00

24.800,00

02.70.6112.01
(Δημιουργία
ενίσχυση)

02.90.9111
(Μείωση)

και

Παροχή υπηρεσιών για σύμβαση προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED
εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό»
ΣΥΝΟΛΟ
Αποθεματικό

ΑΙΤΙΟΛΟΓ
ΙΑ
Υπουργείο
Υποδομών
&
Μεταφορών
Α.Π.Δ19/37
76π.ε./Φ.Π.
ΑΝ.

843.000,00

Διαμορφωθέν ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση
105.331,58

02.00.6521.02

ΙΑ

Ποσό σε €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

89.800,00
-89.800,00

634.597,33

Μετά τις ανωτέρω ενισχύσεις το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 634.597,33 €, το οποίο
δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου (762.232,53)
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος,
για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 26-3-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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