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Από το αριθ.9/27-4-2020 πρακτικό τακτικής, διά περιφοράς, συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 45

Περίληψη
Έγκριση 4η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020

Στην Ξάνθη, σήμερα 27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 17:00 – 18:00 ώρα λήξης,
συνήλθε σε τακτική, διά περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Δημοτικό
Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.9752/23-4-2020 έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη
Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, 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.3852/2010
προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, με την
παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του, μετά τη ματαίωση των κατά την 144-2020 και 22-4-2020 διά περιφοράς, τακτικών συνεδριάσεων, ύστερα από τις αριθμ.πρωτ.9318/2020 και
9551/2020 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 39
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
21. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
22. Παπά Σοφία
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
23. Παπαδάκης Θεοφάνης
4. Ασκαρίδης Ηλίας
24. Παπαδόπουλος Βασίλειος
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
25. Παπαδόπουλος Κυριάκος
6. Γουναρίδης Στυλιανός
26. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
27. Παπαχρόνης Ιωάννης
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
28. Παυλίδου Ελισάβετ
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
29. Σαββίδης Ματθαίος
10. Ζερενίδης Ιωάννης
30. Σπανίδης Μιχαήλ
11. Ηλιάδης Θωμάς
31. Σταυρακάρας Παναγιώτης
12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
32. Ταρενίδης Παναγιώτης
13. Ιγιαννίδης Στέφανος
33. Τοπ Σινάν
14. Καλογερής Γεώργιος
34. Τσακιρίδης Αφεντούλης
15. Καμαρίδης Ιπποκράτης
35. Τσαρεκτσή Τζενάν
16. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
36. Φανουράκης Εμμανουήλ
17. Καφφετζής Κωνσταντίνος
37. Χαριτωνίδου Ειρήνη
18. Λύρατζης Πασχάλης
38. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
19. Μελισσόπουλος Σάββας
39. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
20. Μπαντάκ Σιαμπάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Κωνσταντίνος
2. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης, του Δημοτικού
Συμβουλίου, έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την από 9-4-2020 εισήγηση
του Αντιδημάρχου Διοικητικών & 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,
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προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς των πιστώσεων και ενίσχυσης των κωδικών, 8. Την αριθμ.89/2020 απόφαση
της ΟΕ
Εισηγούμαι θετικά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης 2020 ως εξής:
Α) Ενίσχυση Εσόδων
Ενίσχυση των Κ.Α.
εσόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ποσό σε €

06.00.1211.04

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

200.000,00

Διαμορφωθέν ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

260.000,00

Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.21102/0104-2020

260.000,00

Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.21102/0104-2020

200.000,00

Ενίσχυση ΚΑ εξόδων:
Ενίσχυση των Κ.Α.
εξόδων
02.15.6495.05

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

ΣΥΝΟΛΟ

Ενίσχυση των Κ.Α.
εσόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

06.00.1211.05
(Δημιουργία και
ενίσχυση)

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

Ενίσχυση του Κ.Α.
εξόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

02.15.6495.06
(Δημιουργία και
ενίσχυση)

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

ΣΥΝΟΛΟ

200.000,00

200.000,00

Ποσό σε €
50.000,00

Διαμορφωθέν ποσό κωδικού
μετά την αναμόρφωση
50.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.20210/2703-2020

50.000,00
Ποσό σε €
50.000,00

Διαμορφωθέν ποσό κωδικού
μετά την αναμόρφωση
50.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.20210/2703-2020

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)».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Στέφανος
Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός
Γουναρίδης και Αναστάσιος Θεοδωρίδης, σύμφωνα με την από 27-4-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους:
«Καταψηφίζουμε, διότι, με την εισήγηση δεν μας έχει αποσταλεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(89/2020), ούτε και εισήγηση της υπηρεσίας, και διότι δεν συμφωνούμε με τον τρόπο με τον οποίο
διαχειρίστηκε η Δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα, τα χρήματα και τα υλικά που είτε τις διατέθηκανχορηγήθηκαν είτε προμηθεύτηκε για την καταπολέμηση της διασποράς της πανδημίας του κορωναϊού
COVID 19 αφού δεν υπάρχει ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το πώς (Ερωτηματικό) και πού
(Ερωτηματικό) και με ποιά κριτήρια διατίθενται (Ερωτηματικό), και διότι, θεωρεί δεδομένη την
υπερψήφιση, της 4ης Αναμόρφωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να έχει προβεί στην
εισήγηση της 5ης Αναμόρφωσης στην Οικονομική Επιτροπή».
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Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σάββας Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη
Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Καλογερής και Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού
σύμφωνα με την από 27-4-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, μεταξύ άλλων, καταψηφίζουν, διότι: «…μέχρι
σήμερα δεν μας έχουν απαντηθεί πού διατέθηκαν τα χρήματα που εγγράφηκαν στους συγκεκριμένους
κωδικούς της 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και πιο συγκεκριμένα δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί
ποιες δαπάνες σε υγειονομικό υλικό, τρόφιμα, υπηρεσίες κλπ καλύφθηκαν με αυτά τα χρήματα, με ποιες
διαδικασίες ανατέθηκαν οι προμήθειές τους, σε ποιους ωφελούμενους και με ποια κριτήρια διατέθηκαν τα
υλικά ή οι υπηρεσίες που ήταν αναγκαία για την αντιμετώπιση του COVID-19».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιωάννης Παπαχρόνης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης,
Αφεντούλη Τσακιρίδης, Βασίλειο Παπαδόπουλος και Μιχαήλ Σπανίδης, σύμφωνα με την από 27-4-2020
ηλεκτρονική δήλωσή τους, μεταξύ άλλων: «Σας γνωστοποιούμε όμως με την σημερινή απόφασή μας
να καταψηφίσουμε όλα τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης. Σας επαναλαμβάνουμε, ότι στον δρόμο αυτό
που επιλέξατε της κατάλυσης κάθε είδους δημοκρατικής διαδικασίας δεν πρόκειται να σας ακολουθήσουμε.
Η ορθότερη απόφαση για το εάν δύναται κανείς να υπερψηφίσει ή να καταψηφίσει ένα θέμα εξάγεται μέσα
από διαλογική συζήτηση και όχι απλά μόνο μέσα από την μελέτη των εισηγήσεων των θεμάτων. Αυτές είναι
οι αρχές μας και υπό αυτό το πρίσμα αναζητούμε το όφελος της Πόλης. Εξάλλου εάν η μόνη
προϋπόθεση για την εξαγωγή συμπερασμάτων ήταν η μελέτη των εισηγήσεων χωρίς την φυσική παρουσία
και επικοινωνία των Προσώπων, τότε διαχρονικά δεν θα είχε ποτέ νόημα και ουσία η συνάθροιση των
αιρετών συμβούλων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, αφού ο οποιοσδήποτε θα
μπορούσε να σας αποστείλει την απόφαση του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχοντας φυσικά
μελετήσει μόνο τις εισηγήσεις».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά και Κωνσταντίνος Καφετζής, σύμφωνα
με την από 27-4-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «Κατά, γιατί δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την
αξιοποίηση των χρημάτων που αποστέλλονται από την Κυβέρνηση, πως χρησιμοποιούνται, με ποια
σκοπιμότητα γίνεται η κάθε δαπάνη, με ποιον τρόπο και με ποια κριτήρια γίνονται οι αναθέσεις, που και
πως χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά που αγοράστηκαν. Φυσικά μετά το τέλος της κρίσης θα ζητήσουμε όλα τα
στοιχεία για να κάνουμε και τον τελικό λογαριασμό».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Γεώργιος Χατζηθεδώρου, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου και
Νικόλαος Ανταμπούφης, με την από 27-4-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, δήλωσαν ότι ψηφίζουν Λευκό.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
καθώς και την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 11 Μαρτίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ
ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» Άρθρο 10 Κατεπείγουσες
διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Παράγραφο 3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για
προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι
Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). β. Η
κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το
οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις
της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αναμορφώνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης, ως εξής:
Ενίσχυση Εσόδων
Ενίσχυση των Κ.Α.
εσόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

06.00.1211.04

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
260.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.21102/0104-2020
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Ενίσχυση ΚΑ εξόδων:
Ενίσχυση των Κ.Α.
εξόδων
02.15.6495.05

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

ΣΥΝΟΛΟ

Ενίσχυση των Κ.Α.
εσόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

06.00.1211.05
(Δημιουργία και
ενίσχυση)

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

Ενίσχυση του Κ.Α.
εξόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

02.15.6495.06
(Δημιουργία και
ενίσχυση)

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

ΣΥΝΟΛΟ

200.000,00

260.000,00

Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.21102/0104-2020

200.000,00

Ποσό σε €
50.000,00

Διαμορφωθέν ποσό κωδικού
μετά την αναμόρφωση
50.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.20210/2703-2020

50.000,00
Ποσό σε €
50.000,00

Διαμορφωθέν ποσό κωδικού
μετά την αναμόρφωση
50.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Υπουργείο
Εσωτερικών
Α.Π.20210/2703-2020

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).
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος,
Στέφανος Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Ελισάβετ Παυλίδου,
Στυλιανός Γουναρίδης και Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Σάββας Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας,
Σινάν Τοπ, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Καλογερής και
Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού, Ιωάννης Παπαχρόνης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης,
Αφεντούλη Τσακιρίδης, Βασίλειο Παπαδόπουλος και Μιχαήλ Σπανίδης, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά
και Κωνσταντίνος Καφετζής, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης
απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 28-4-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

