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Από το αριθ.18/29-6-2020 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 70

Περίληψη
Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020

Στην Ξάνθη σήμερα 29 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο 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», τις αριθμ.18318/13-32020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010
προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
16. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
17. Παπαδάκης Θεοφάνης
3. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
18. Παπαδόπουλος Βασίλειος
4. Ασκαρίδης Ηλίας
19. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
20. Παπαχρόνης Ιωάννης
6. Γεωργιάδης Δημοσθένης
21. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
22. Παυλίδου Ελισάβετ
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
23. Σαββίδης Ματθαίος
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
24. Ταρενίδης Παναγιώτης
10. Ζερενίδης Ιωάννης
25. Τσακιρίδης Αφεντούλης
11. Ηλιάδης Θωμάς
26. Φανουράκης Εμμανουήλ
12. Καμαρίδης Ιπποκράτης
27. Χαριτωνίδου Ειρήνη
13. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
28. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
14. Μελισσόπουλος Σάββας
29. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
15. Μπαντάκ Σιαμπάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γουναρίδης Στυλιανός
7. Παπά Σοφία
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
8. Σπανίδης Μιχαήλ
3. Ιγιαννίδης Στέφανος
9. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Καλογερής Γεώργιος
10. Τοπ Σινάν
5. Καφφετζής Κωνσταντίνος
11. Τσαρεκτσή Τζενάν
6. Λύρατζης Πασχάλης
12. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι: Ειρήνη Χαριτωνίδου, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του ΕΗΔ
θέματος, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου αποχώρησε κατά τη 2η ψηφοφορία του ΕΗΔ θέματος.
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος, ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: «7. Ο πρόεδρος
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα
που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς
συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο
εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής» και
εισηγούμενος το θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο και
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος, είναι το εξής:
1) Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020
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«Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το
ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από
τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του,
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
 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»
 τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ
 το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020» παρά
το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει
από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο, με την
πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την
πλειοψηφία των παρόντων μελών του» και έθεσε υπόψη την από 27-6-2020 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.13909/17-06-2020
αναφορά του Αναπληρωτή 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 141/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγούμαι θετικά την έγκριση 7η αναμόρφωσης του τρέχοντος προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης, ως εξής:
Α) Μεταφορά ποσών μεταξύ εξόδων
Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Μείωση
των
Κ.Α. Εξόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

02.15.7311.04

Αποκατάσταση
εγκαταστάσεων
θέρμανσης και αερισμού του
Κέντρου Φίλιππος Αμοιρίδης

Ποσό σε €

ψύξης
Αθλητικού

ΣΥΝΟΛΟ
02.30.7323.03

Διαμόρφωση δυτικής εισόδου πόλης Ξάνθης
(ΣΑΤΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

-300.000,00

Διαμορφωθέν
κωδικού
μετά
αναμόρφωση
0,00

ποσό
την

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δ/Υ 02-06-2020 Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-300.000,00
-2.032,70

197.967,30

Δ/Υ 29-05-2020 Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

300.000,00

Δ/Υ 02-06-2020 Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73.845,38

Δ/Υ 29-05-2020 Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-2.032,70

Ενίσχυση ΚΑ Εξόδων:
Ενίσχυση των
Κ.Α. Εξόδων
02.15.6672.03
(Δημιουργία και
ενίσχυση)

02.30.7413.02

Ποσό σε €
Αποκατάσταση συστήματος θέρμανσης,ψύξης
και αερισμού και αντικατάσταση των προβολέων
φωτισμού του αγωνιστικου χώρου του κλειστού
αθλητικού κέντρου "Φίλιππος Αμοιρίδης"

300.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

300.000,00

Μελέτη διαμόρφωσης της δυτικής εισόδου
(ΣΑΤΑ)

2.032,70

ΣΥΝΟΛΟ

2.032,70
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Β) Ενίσχυση Εσόδων & Εξόδων
Ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων
Ενίσχυση των
Κ.Α. Εσόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

06.00.1411.01
(Δημιουργία και
ενίσχυση)

Δωρεά
ποσού
για
προμήθεια
ειδών
παντοπωλείου & κρεοπωλείου για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο
Δ.Ε.Σταυρούπολης(Δωρητής
Κοντογιαννίδης Αναστάσιος)
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό σε €

Διαμορφωθέν
ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση

1.500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.500,00

Αρ.Απόφασης 108/26-05-2020
Οικον.Επιτροπής

1.500,00

Αρ.Απόφασης 108/26-05-2020
Οικον.Επιτροπής

1.500,00

Ενίσχυση ΚΑ εξόδων:
Ενίσχυση των
Κ.Α. εξόδων
02.15.6473.06
(Δημιουργία και
ενίσχυση)

Ποσό σε €
Κοινωνικό παντοπωλείο Δ.Ε.Σταυρούπολης

ΣΥΝΟΛΟ

1.500,00

1.500,00

Γ) Ενίσχυση ΚΑ Εξόδων με αντίστοιχη Μείωση του Αποθεματικού
Ενίσχυση των
Κ.Α. Εξόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

02.30.7321.05
(Δημιουργία και
ενίσχυση)

Κατασκευή
βάσεων
έδρασης
προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας
και συνοδευτικές τεχνικές εργασίες

Μείωση
του
Κ.Α.
Αποθεματικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ποσό σε €

02.90.9111
(Μείωση)

Αποθεματικό

-71.030,30

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό σε €

71.030,30

Διαμορφωθέν
ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

71.030,30

Αρ.Αποφ.3/16-06-2020
Εκτελ.Επιτροπής

Διαμορφωθέν ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

71.030,30

458.215,35

Αρ.Αποφ.3/16-06-2020
Εκτελ.Επιτροπής

-71.030,30

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 458.215,35€, το οποίο
δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου (762.232,53)».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μειοψήφησαν, ως προς τη συζήτηση του θέματος, ως εκτός ημερήσιας διάταξης, οι δημοτικοί
σύμβουλοι, Νικόλαος Ανταμπούφης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς Ηλιάδης, Σάββας
Μελισσόπουλος, Θεοφάνης Παπαδάκης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου,
Ελισάβετ Παυλίδου, Παναγιώτης Ταρενίδης, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου και Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού, οι
οποίοι όπως δήλωσαν κατά την άποψή τους, μεταξύ άλλων που είπαν, τα ποσά αυτά ανήκουν σε έναν
προϋπολογισμό, τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει και δεν προκύπτει λόγος, για να εισαχθεί το θέμα για
συζήτηση, ως κατεπείγον.
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, ο
οποίος, στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι θα καταψηφίσει, διότι: «Κωδικοί, οι οποίοι
αναφέρονται μέσα στην αναμόρφωση προϋπολογισμού, αφορούν δράσεις κι ενέργειες του δήμου, στις
οποίες ούτε έχει προηγηθεί ανάλογη έγκριση από το ΔΣ, σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν απλές
αναφορές, άλλες δε αφορούν, αποφάσεις τις Εκτελεστικής Επιτροπής. Επίσης, πολλοί κωδικοί, αφορούν
προγενέστερες αποφάσεις ενός συλλογικού οργάνου, στις οποίες είχαμε καταψηφίσει».
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Σάββα Μελισσόπουλο, ο
οποίος, στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι: «υπάρχουν πολλοί κωδικοί, που αφορούν
δράσεις του Δήμου, για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί, ανάλογη έγκριση, είτε έχουν συζητηθεί, με άλλον
τρόπο. Ψηφίζουμε κατά, διότι, δεν έχουμε υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό, άρα δεν δεχόμαστε κι
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οποιαδήποτε αλλαγή του κι επειδή η γενίκευση της προσχολικής αγωγής, είναι ένα ζήτημα που ούτως ή
άλλως μας βρίσκει σύμφωνους και τους 40, είναι καλό να μην δημιουργούνται στην αίθουσα ψευδής
εντυπώσεις, ήμασταν αντίθετοι στην αναμόρφωση προϋπολογισμού γενικά, όχι στο κομμάτι αυτό, και
γενικά είμαστε αντίθετοι, στις καθυστερήσεις, στις ολιγωρίες, στις μεθοδεύσεις και κυρίως στις
υπεραπλουστεύσεις».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Παπαχρόνη, ο οποίος,
στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι θα καταψηφίσει, διότι: «…έχουμε αμφιβολίες, όσο αφορά
το θέμα με τις σχολικές αίθουσες».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Βογιατζή, ο
οποίος, στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι θα καταψηφίσει, διότι: «..θα πρέπει η σχολική
στέγη και η δημιουργία νέων σχολείων, να σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες και τη γνώμη, όλων των
εμπλεκόμενων φορέων, έτσι ώστε να μπορέσει να προγραμματιστεί η κατασκευή σχολείων. Στο σχεδιασμό
πρέπει να μπει πέρα από τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία αλλά και των Λυκείων. Και φυσικά όπως είπα, τα
προκάτ δεν είναι λύση και θεωρούμε απαράδεκτο να στεγάζονται μαθητές για εκπαίδευση σ’ αυτές τις
κατασκευές, απαιτούμε, κανονική, στιβαρή κατασκευή, με όλες τις προδιαγραφές, αντισεισμικής κι
αντιπλημμυρικής προστασίας».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Ανταμπούφη, ο
οποίος, στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι θα καταψηφίσει, διότι: «…δεν υπάρχει κάποια
εισήγηση και δεν εξηγήθηκαν προφορικά, οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτή η αναμόρφωση. …δεν
χρειαζόταν καμιά ιδιαίτερη ειδοποίηση από το Υπουργείο, στη δημοτική αρχή, ότι το σχολικό έτος όπως
κάθε χρόνο ξεκινάει στη 1 Σεπτεμβρίου. Αν θέλαμε να έχουμε κάτι έτοιμο για την επόμενη σχολική χρονιά,
θα έπρεπε να είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη Αυγούστου».
Ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στη δημοτική σύμβουλο Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου, η οποία
για την έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, δήλωσε Λευκό.
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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναμορφώνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης, ως εξής:
Α) Μεταφορά ποσών μεταξύ εξόδων
Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Μείωση
των
Κ.Α. Εξόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

02.15.7311.04

Αποκατάσταση
εγκαταστάσεων
θέρμανσης και αερισμού του
Κέντρου Φίλιππος Αμοιρίδης

Ποσό σε €

ψύξης
Αθλητικού

ΣΥΝΟΛΟ
02.30.7323.03

Διαμόρφωση δυτικής εισόδου πόλης Ξάνθης
(ΣΑΤΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

-300.000,00

Διαμορφωθέν
κωδικού
μετά
αναμόρφωση
0,00

ποσό
την

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δ/Υ 02-06-2020 Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-300.000,00
-2.032,70

197.967,30

Δ/Υ 29-05-2020 Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

300.000,00

Δ/Υ 02-06-2020 Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73.845,38

Δ/Υ 29-05-2020 Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-2.032,70

Ενίσχυση ΚΑ Εξόδων:
Ενίσχυση των
Κ.Α. Εξόδων
02.15.6672.03
(Δημιουργία και
ενίσχυση)

02.30.7413.02

Ποσό σε €
Αποκατάσταση συστήματος θέρμανσης,ψύξης
και αερισμού και αντικατάσταση των προβολέων
φωτισμού του αγωνιστικου χώρου του κλειστού
αθλητικού κέντρου "Φίλιππος Αμοιρίδης"

300.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

300.000,00

Μελέτη διαμόρφωσης της δυτικής εισόδου
(ΣΑΤΑ)

2.032,70

ΣΥΝΟΛΟ

2.032,70

Β) Ενίσχυση Εσόδων & Εξόδων
Ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων

ΑΔΑ: ΩΤΣ2ΩΚ8-Ξ5Τ

Ενίσχυση των
Κ.Α. Εσόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

06.00.1411.01
(Δημιουργία και
ενίσχυση)

Δωρεά
ποσού
για
προμήθεια
ειδών
παντοπωλείου & κρεοπωλείου για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο
Δ.Ε.Σταυρούπολης(Δωρητής
Κοντογιαννίδης Αναστάσιος)
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό σε €

Διαμορφωθέν
ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση

1.500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.500,00

Αρ.Απόφασης 108/26-05-2020
Οικον.Επιτροπής

1.500,00

Αρ.Απόφασης 108/26-05-2020
Οικον.Επιτροπής

1.500,00

Ενίσχυση ΚΑ εξόδων:
Ενίσχυση των
Κ.Α. εξόδων
02.15.6473.06
(Δημιουργία και
ενίσχυση)

Ποσό σε €
Κοινωνικό παντοπωλείο Δ.Ε.Σταυρούπολης

ΣΥΝΟΛΟ

1.500,00

1.500,00

Γ) Ενίσχυση ΚΑ Εξόδων με αντίστοιχη Μείωση του Αποθεματικού
Ενίσχυση των
Κ.Α. Εξόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

02.30.7321.05
(Δημιουργία και
ενίσχυση)

Κατασκευή
βάσεων
έδρασης
προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας
και συνοδευτικές τεχνικές εργασίες

Μείωση
του
Κ.Α.
Αποθεματικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ποσό σε €

02.90.9111
(Μείωση)

Αποθεματικό

-71.030,30

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό σε €

71.030,30

Διαμορφωθέν
ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

71.030,30

Αρ.Αποφ.3/16-06-2020
Εκτελ.Επιτροπής

Διαμορφωθέν ποσό
κωδικού μετά την
αναμόρφωση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

71.030,30

458.215,35

Αρ.Αποφ.3/16-06-2020
Εκτελ.Επιτροπής

-71.030,30

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 458.215,35€, το οποίο
δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου (762.232,53).
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Νικόλαος Ανταμπούφης, Κωνσταντίνος Βογιατζής,
Γεωργιάδης Δημοσθένης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Θωμάς Ηλιάδης,
Σάββας Μελισσόπουλος, Θεοφάνης Παπαδάκης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος,
Ιωάννης Παπαχρόνης, Ελισάβετ Παυλίδου, Παναγιώτης Ταρενίδης, Αφεντούλης Τσακιρίδης και Τιμούρ
Χουσεϊν Ογλού, 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 2-7-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

