ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.10/7-4-2020 πρακτικό, τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 89

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση 4η Αναμόρφωσης
προϋπολογισμού έτους 2020

Στην Ξάνθη, σήμερα 7 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 – 12:00 ώρα λήξης, συνήλθε σε
τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.9051/3-4-2020 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.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010προσαρμοσμένο 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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
την αριθμ.πρωτ.9028/3-4-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου 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. 9025/03-04-2020 αναφορά του
Προϊσταμένου του τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης και 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.
Εισηγούμαι θετικά για την 4η αναμόρφωση του προυπολογισμού, όπως αυτή προτείνεται στη
σχετική αναφορά της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με
την οποία η Οικονομική Επιτροπή θα εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο».
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
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση 4η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020, ως
εξής:
Α) Ενίσχυση Εσόδων & Εξόδων
Ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων
Ενίσχυση
εσόδων

των

06.00.1211.04

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

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

Ποσό σε €

200.000,00

200.000,00

Διαμορφωθέν
ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

260.000,00

Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.21102/0104-2020

Ενίσχυση ΚΑ εξόδων:
Ενίσχυση
εξόδων

των

Κ.Α.

02.15.6495.05

Ενίσχυση των
εσόδων
06.00.1211.05
(Δημιουργία
ενίσχυση)

Κ.Α.

και

Ποσό σε €
Δαπάνες 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

200.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

200.000,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Επιχορήγηση
για
Δαπάνες
και
προμήθειες
υλικού,καθώς και λοιπών συναφών υπηρεσιών για την
αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης
μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοιού COVID-19
σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Ενίσχυση
εξόδων

του

02.15.6495.06
(Δημιουργία
ενίσχυση)

Κ.Α.

και

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Δαπάνες για προμήθειες υλικού,καθώς και λοιπών
συναφών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της
κατεπείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής
διάδοσης του κορονοιού COVID-19 σε οικισμούς και
καταυλισμούς ΡΟΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό σε €
50.000,00

260.000,00

Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.21102/0104-2020

Διαμορφωθέν ποσό κωδικού
μετά την αναμόρφωση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

50.000,00

Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.20210/2703-2020

Διαμορφωθέν ποσό κωδικού
μετά την αναμόρφωση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

50.000,00

Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.20210/2703-2020

50.000,00
Ποσό σε €
50.000,00

50.000,00

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)
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 7-4-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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