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Από το αριθ.8/2-3-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 59

Περίληψη
Έγκριση της με αριθ.3/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης»
η οποία αφορά την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021

Στην Ξάνθη, σήμερα 2 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης,
συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.4333/26-2-2021 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 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, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ 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 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
4. Μελισσόπουλος Σάββας
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ζερενίδης Ιωάννης
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
3. Παπαχρόνης Ιωάννης
2. Παπαδόπουλος Κυριάκος
4. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, ενημέρωσε εγκαίρως τον πρόεδρο για
την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Σάββας Μελισσόπουλος
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.4055/25-2-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Σχετικά: 1) Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1κ’ (vi) του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, 2) Οι διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/200, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 3) Οι διατάξεις
του άρθρου 103 του Ν . 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7 Ιουν. 2010), 4) Η με αριθμό 3/2021 απόφαση του Δ.Σ.
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», η οποία αφορά την 1η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 5) η με αριθμ.πρωτ.3902/2021 αναφορά της προϊσταμένης
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας διαβιβάζω τη με αριθμό 3/2021 απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά την 1η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 και εισηγούμαι θετικά την έγκριση αυτής».
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών, τη με αριθμό 3/2021 απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά την 1η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021.
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη αριθμό 3/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο
Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021, ως εξής:
1. Την αύξηση των κωδικών εσόδου:
• Κ.Α. 5119 με τίτλο «Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήμου» με το ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα
ενός λεπτών (52.164,91€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
2. Την μείωση του κωδικού εσόδου:
• ΚΑ 0718.001 με τίτλο «Τακτική επιχορήγηση Δήμου Ξάνθης» με το ποσό των διακοσίων πενήντα
χιλιάδων ευρώ (250.000,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά την μείωση της τακτικής
επιχορήγησης του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την απόφαση 197/2020 (ΑΔΑ: 6ΝΕΕΩΚ8-ΤΒ4) «Έγκριση
προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.
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• Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και τριάντα εννέα
λεπτών (22.600,39€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά τα χρέη του 2020.
1. Την δημιουργία και ενίσχυση των κωδικών εσόδων:
• Κ.Α. 2119.002 με τίτλο «Τακτική επιχορήγηση Δήμου Ξάνθης προηγούμενης χρήσης» με το ποσό
των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (104.166,66€) με αντίστοιχη
αύξηση του αποθεματικού, αφορά την 12η δόση της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Ξάνθης για το
οικονομικό έτος 2020
• Κ.Α. 2212.001 με τίτλο «Έσοδα προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 χρονών» με
το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (5.439,97€) με
αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά την επιδότηση του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. για τους
μήνες Οκτώβριο – Δεκέμβριο 2020.
• ΚΑ 3219.001 με τίτλο «ΠΟΕ- Έσοδα Ωδείου – Σχολής Χορού – Προπαιδείας» με το ποσό των
εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (9.580,00€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά τα
βεβαιωμένα έσοδα έως 31.12.2020.
Μετά την αναμόρφωση των εσόδων το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των μείον ενενήντα εννέα
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (-99.431,36€).
Β. ΕΞΟΔΑ
1. Την μείωση των κωδικών εξόδων:
• Κ.Α. 00-8112 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με το ποσό των δέκα τριών
χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (13.147,60€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού, αφορά χρέη του 2020.
• Κ.Α. 00-8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με το ποσό των χιλίων
τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (1.368,36€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού,
αφορά χρέη του 2020.
• Κ.Α. 00-8114 με τίτλο «Φόροι- Τέλη» με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ
ευρώ και δώδεκα λεπτών (4.228,12€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά τα χρέη του 2020.
• Κ.Α. 00-8115 με τίτλο «Διάφορα έξοδα» με το ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ
ευρώ και εβδομήντα λεπτών (5.748,70€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά χρέη του 2020.
• Κ.Α. 00-8116 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» με το ποσό των διακοσίων είκοσι οκτώ
ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (228,14€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
• Κ.Α. 15-6114.001 με τίτλο «Αμοιβές καλλιτεχνών Θ.Λ.Ε.» με το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων
ευρώ (110.000,00€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά την διεξαγωγή των Θρακικών
Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι λόγω COVID-19 με διαφορετικό τρόπο.
• Κ.Α. 15-6471.001 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης Θ.Λ.Ε.» με το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ
(40.000,00€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά την διεξαγωγή των Θρακικών Λαογραφικών
Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι λόγω COVID-19 με διαφορετικό τρόπο.
• Κ.Α.15-6234 με τίτλο «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000,00€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά την διεξαγωγή των Θρακικών Λαογραφικών
Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι λόγω COVID-19 με διαφορετικό τρόπο.
• Κ.Α. 15-6471.007 με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης» με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€)
με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά την διεξαγωγή των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών –
Ξανθιώτικο Καρναβάλι λόγω COVID-19 με διαφορετικό τρόπο.
• Κ.Α. 15-6114.004 με τίτλο «Αμοιβές καλλιτεχνών «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων»» με το ποσό των είκοσι
χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά την ακύρωση των
εκδηλώσεων λόγω COVID-19.
• Κ.Α. 15-6471.004 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων»» με το ποσό των τριάντα
τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά την ακύρωση των
εκδηλώσεων λόγω COVID-19.
• Κ.Α. 15-6114.003 με τίτλο «Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτές Νεολαίας» με το ποσό των χιλίων ευρώ
(1.000,00€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά την ακύρωση των εκδηλώσεων λόγω COVID19.
• Κ.Α. 15-6471.002 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Νεολαίας» με το ποσό των τριών χιλιάδων
ευρώ (3.000,00€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά την ακύρωση των εκδηλώσεων λόγω
COVID-19.
2.
Την αύξηση των κωδικών εξόδων:
• Κ.Α. 00-8111 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με το ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν
είκοσι ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (2.120,53€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά χρέη
του 2020.
• Κ.Α. 15-6041.002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές πρακτικής» με το ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν
δώδεκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (2.112,96€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά τις
τακτικές αποδοχές για 2 φοιτητές.
• Κ.Α. 10-6142 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» με το ποσό των τριάντα έξι
χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (36.877,54€) με αντίστοιχη
μείωση του αποθεματικού, αφορά των έλεγχο από ορκωτούς λογιστές των χρήσεων 2017,2018,2019
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(22.320,00€), αμοιβή μηχανογραφικής υποστήριξης οικονομικής υπηρεσίας (1.062,00€), υπηρεσία Τεχνικού
Ασφαλείας (1.095,54€) και διαδικασιών διασφάλισης προσωπικών δεδομένων (12.400,00€). .
• Κ.Α. 15-6117.001 με τίτλο «Αμοιβές συντονιστή αμερικάνικης γωνιάς» με το ποσό των δέκα εννέα
χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα λεπτών και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (19.739,94€) με αντίστοιχη
μείωση του αποθεματικού, αφορά την σύμβαση του 2019.
• Κ.Α. 00-6221 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» με το ποσό των εξακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα
πέντε λεπτών (612,75€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά την σύμβαση του 2020 με την
Γενική Ταχυδρομική.
• Κ.Α. 00-6222 με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» με το ποσό των
χιλίων πεντακοσίων ευρώ με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
• 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 2020.
• Κ.Α. 10-6266 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» με το ποσό των (€) με αντίστοιχη
μείωση του αποθεματικού, αφορά τα προγράμματα του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών.
• Κ.Α. 10-6235 με τίτλο «Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού
εξοπλισμού» με το ποσό των χιλίων διακοσίων δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1.202,97€) με
αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά σύμβαση του 2020.
• Κ.Α. 10-6279.001 με τίτλο «Δαπάνες απεντόμωσης» με το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ
(2.300,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά σύμβαση του 2020.
• Κ.Α. 10-7131.001 με τίτλο «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» με το ποσό των δύο χιλιάδων
ευρώ (2.000,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
• Κ.Α. 15-6261.002 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση θερινού αμφιθεάτρου» με το ποσό των
δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (12.331,80€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού, αφορά την προμήθεια 765 πλαστικών καθισμάτων.
• Κ.Α. 15-6261.005 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης» με το ποσό των
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά την προμήθεια
φωτιστικών (4.988,81€).
• Κ.Α. 15-6265.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών» με το ποσό των χιλίων είκοσι
πέντε ευρώ (1.025,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά την σύμβαση του 2020.
• Κ.Α. 15-7134 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά»
με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά την
δημιουργία προγράμματος για την Δημοτική Βιβλιοθήκη.
3. Την δημιουργία και ενίσχυση των κωδικών εξόδων:
• Κ.Α. 10-6641.002 με τίτλο «Καύσιμα κίνησης σύμβασης προηγούμενης» με το ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και έξι λεπτών (4.935,06€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού.
• Κ.Α. 15-6643.003 με τίτλο «Πετρέλαιο Θέρμανσης σύμβαση προηγούμενης χρήσης» με το ποσό των
δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
• Κ.Α. 15-6114.011 με τίτλο «Αμοιβές καλλιτεχνών Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις προηγούμενης
χρήσης» με το ποσό των έντεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (11.160,00€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού, αφορά την υπηρεσία του «Χριστουγεννιάτικου διαδικτυακού (anti-covid) χωριού».
• Κ.Α. 10-6631 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» με το ποσό των δύο
χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
• Κ.Α. 15-7135.005 με τίτλο «Διάκοσμος» με το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) με
αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά την προμήθεια καρναβαλικού διάκοσμου.
Μετά την αναμόρφωση και των εξόδων το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων
είκοσι επτά ευρώ και ενός λεπτού (1.527,01€).
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).
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος, Σάββας Μελισσόπουλος, διότι όπως δήλωσε, κατά την άποψή
του, έχουν ήδη καταψηφίσει και τη σχετική προς έγκριση απόφαση.
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 3-3-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

