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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 3/26-3-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 101

Περίληψη
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 26 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ. 22171/22-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για
να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 30
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
3. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
3. Ξυνίδης Αθανάσιος
4. Βασιλούδης Ηλίας
που δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση
5. Βορίδης Δημήτριος
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
6. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
7. Δρεμσίζης Ιωάννης
8. Ηλιάδης Θωμάς
9. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
10. Καλογερής Κρίτων
11. Κολλάρος Γεώργιος
21. Πατσίδου Δέσποινα
12. Κυριακίδης Αλέξανδρος
22. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
13. Μαζαράκης Σπύρος
23. Ταρενίδης Παναγιώτης
14. Μούρκας Χρήστος
24. Τοπ Ισμέτ
15. Μπεκτές Σαμπρή
25. Τσεγγελίδης Ιωάννης
16. Μπένης Δημήτριος
26. Τσέπελης Εμμανουήλ
17. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
27. Φανουράκης Εμμανουήλ
18. Παπαδόπουλος Κυριάκος
28. Φιλίππου Φίλιππος
19. Παπασταματίου Γεώργιος
29. Φωτιάδης Νικόλαος
20. Πούλιος Χρίστος
30. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Γέρακα Γιασήρ Αϊτάν,
Κομνηνών Αποστολίδης Φώτιος, Νεοχωρίου Κυριακού Θεοδόσιος και Σταυρούπολης Σαρόγλου
Κωνσταντίνος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ. πρωτ.
22167/22-3-2012 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αφορά την αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και 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.- Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012.
3.- Την ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α. εξόδων γιατί εξαντλήθηκαν τα χρηματικά ποσά και υπάρχει αδυναμία
έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων.
4. –Την απόδοση στον Δήμο μας της 4ης από 8 ετήσιες ισόποσες δόσεις οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου
προς τους Ο.Τ.Α. ποσού 1.069.473,04€.
Α) Ενίσχυση του Κ.Α. εσόδων:
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 Κ.Α. 06.00.0611 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών {άρθρο 25 Ν 1828/89} με το
ποσό 1.069.473,04 € (αποδοχή και διάθεση ποσού αρ. 27 του Ν. 3756/2009).
 Την μεταφορά του παραπάνω ποσού στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ.
Β) Την δημιουργία Κ.Α εσόδων Κ.Α 06.00.1629 με τίτλο «Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες
για λογαριασμό τρίτων» και την εγγραφή σ αυτόν ποσού 729.870,57€ και την μεταφορά του στο
αποθεματικό.(Απαιτήσεις από δάνεια της ΔΕΥΑΞ)
Γ) Την ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α. εξόδων με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
1. Κ.Α. 02.35.6051.05 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ
ΙΚΑ) με το ποσό 11.000,00 €
2. Κ.Α. 02.20.6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» με το ποσό 10.000,00 €
3. Κ.Α. 02.10.6643 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση» με το ποσό 22.000,00 €
4. Κ.Α. 02.30.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» με το
ποσό 55.000,00 €
5. Κ.Α. 02.30.6262 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων
έργων)» με ποσό 30.000,00
6. Κ.Α. 02.20.6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 12.000,00 €
7. Κ.Α. 02.30.6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 10.000,00 €
8. Κ.Α. 02.30.6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00 €
9. Κ.Α. 02.00.6122 με τίτλο «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων» με ποσό 75.000,00
€
10. Κ.Α. 02.40.7421 με τίτλο «Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως» με ποσό 10.000,00 €
11. Κ.Α. 02.00.6511 με τίτλο «τόκοι δανείων εσωτερικού» με ποσό 40.000,00 €
12. Κ.Α. 02.15.6682.01 με τίτλο «Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας» με ποσό 20.000,00 €
13. Κ.Α. 02.00.6813 με τίτλο «λοιπές εγγυήσεις » με ποσό 729.870,57 € (παρακράτηση ανεξόφλητου
δανείου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)
14.Κ.Α 02.30.7334.01 με τίτλο « αποκατάσταση ανακατασκευή πεζοδρομίων» με ποσό 25.000€
15.Κ.Α 02.20.6635 με τίτλο « Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» με ποσό 15.000 €
16. Κ.Α 02.20.6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με ποσό 15.000€
17.Κ.Α 02.10.6062 με τίτλο «Έξοδα αποβιούντων υπαλλήλων» με ποσό 2000 €
18. Κ.Α 02.10.6251 με τίτλο «Ασφάλιστρα ακινήτων» με ποσό 30.000 €
19.Την δημιουργία και ενίσχυση του Κ.Α 02.20.7325.03 με τίτλο «Επισκευή και αντικατάσταση δικτύων και
φωτιστικών περιοχής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ» με ποσό 230.000 € (σχετ. το με αριθ.18385/2012 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών)
20.Κ.Α 02.15.6251 με τίτλο «Ασφάλιστρα ακινήτων» με ποσό 30.000 €
21.Κ.Α 02.50.6061 με τίτλο «Παροχές ένδυσης» με ποσό 70.000 €(στολές δημ.αστυνομίας)
22.Κ.Α 02.00.6492 με τίτλο «δικαστικά έξοδα κα έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών
πράξεων» με ποσό 20.000 €
23. Tην κατάργηση του Κ.Α 02.15.7135.05 με τίτλο «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού γραφείων ενημέρωσης
και τουριστικής προβολής» και την μεταφορά του ποσού των 30.000 στο αποθεματικό .
24. Την δημιουργία ΚΑ 02.15.6117.01 με τίτλο «Εργασίες υποστήριξης τουρισμού» και την εγγραφή σ αυτόν
του ποσού των 30.000 € από το αποθεματικό.
25.Την δημιουργία Κ.Α 06.00.4124.08 με τίτλο «ΦΠΑ 13 % εσόδων κατανάλωσης νερού» και την εγγραφή σ
αυτόν ποσού 10.720€
26.Την δημιουργία Κ.Α 06.00.4124.09 με τίτλο «ΦΠΑ 23% εσόδων παροχής υπηρεσιών Ύδρευσης
Αποχέτευσης» και την εγγραφή σ αυτόν ποσού 27.556,84€
27.Την δημιουργία Κ.Α 02.80.8224.08 με τίτλο «Απόδοση εσόδων από ΦΠΑ 13%κατανάλωσης νερού» και
την εγγραφή σ αυτόν ποσού 10.720€
28.Την δημιουργία Κ.Α 02.80.8224.09 με τίτλο «απόδοση εσόδων από ΦΠΑ 23% παροχής υπηρεσιών
ύδρευσης αποχέτευσης» και την εγγραφή σ αυτόν ποσού 27.556,84€
29.Την δημιουργία και ενίσχυση του Κ.Α 02.15.6644 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες» με ποσό 10.000€
30.Την ενίσχυση του ΚΑ 02.10.6613 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων» με ποσό 15.000€
31.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.30.6613 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων» με ποσό 10.000€
32.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.35.6613 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων» με ποσό 5.000€
33.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.10.6611με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων κλπ» με ποσό 10.000€
34. Την ενίσχυση του Κ.Α 02.30.6611με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων κλπ» με ποσό 3.000€
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35.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.50.6615 με τίτλο «Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις» με ποσό 3.000 €
36.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.35.6614 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου’ με ποσό 2.000€
37.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.10.6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού « με ποσό
5.000€
38. Την ενίσχυση του Κ.Α 02.35.6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού « με ποσό
3.000€
39.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.10.6635 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» με ποσό
3.000€
40 Την ενίσχυση του Κ.Α 02.15.6635 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» με ποσό
3.000
41.Την ενίσχυση του Κ .Α 02.00.6715.04 με τίτλο «Επιχορήγηση Δημ. Ραδιοφώνου» με ποσό 35.000€ (σχετ.το
με αριθ.πρωτ 66/2012 αίτημα της Δημ. Επιχείρησης Πληροφόρησης και θεάματος)
42.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» με ποσό 60.000 €
(σχετ. το με αριθ. Πρωτ.19433/2012 αίτημα του γραφείου προσωπικού»
43.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.20.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό
16.500 € (σχετ. το με αριθ.πρωτ.19433/2012 αίτημα του γραφείου προσωπικού)
Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση στο αποθεματικό θα μείνει το ποσό των 153.1 96,26 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Πούλιο Χρίστο ο οποίος δήλωσε : «Δηλώνουμε αρχής
εξαρχής ότι το καταψηφίζουμε, αφού δεν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, καταψηφίζουμε και αυτό. μια
ερώτηση στον κωδικό 02.006813 με τίτλο λοιπές εγγυήσεις ένα ποσό 729.870,57€ και το οποίο είναι
παρακράτηση ανεξόφλητου δανείου της ΔΕΥΑΞ, μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό;
Η κ. Σπανού Μαρία, από την Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών δήλωσε: «Έχει έρθει
έγγραφο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων και ήδη έχει αρχίσει…. τη διαδικασία των
κρατήσεων. Το δάνειο καταρχήν είναι εγγυητής ο Δήμος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 4038 οι δόσεις που
δεν πληρώθηκαν από τις ΔΕΥΑ παρακρατούνται από τους Δήμους στην επόμενη χρήση είναι 729.000 αυτά
που θα κρατηθούν και θα αποδοθούν.» Στο σημείο αυτό ο κ. Δήμαρχος συμπλήρωσε : «Αυτό δεν σημαίνει
ότι θα τα δώσουμε εμείς χωρίς να τα πάρουμε.» και η κ. Σπανού συνέχισε : «Αν θα δείτε στην εισήγηση που
έχουμε στην αναμόρφωση η υπηρεσία έχει το αντίστοιχο ποσό σαν έσοδο και ήδη έχει κάνει αλληλογραφία
με τη ΔΕΥΑ και διεκδικεί εντός εισαγωγικών και ζητάει ήδη τα χρήματα που ήδη έχουν παρακρατηθεί
μέχρι στιγμής»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δ.σ. Ανταμπούφη Νικόλαο ο οποίος δήλωσε : «Θέλω να
ρωτήσω για την αναμόρφωση αριθμός 21 λέει παροχές ένδυσης στολές Δημοτικής Αστυνομίας, 70.000€.
πόσους υπαλλήλους έχει η δημοτική αστυνομία?» Στο σημείο αυτό ο κ. Δήμαρχος πρότεινε : «Αυτό να το
κάνουμε 50000 ευρώ. Οι 70000 είναι μεγάλο ποσό», και το Σώμα συμφώνησε.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δ.σ. Κολλάρο Γεώργιο ο οποίος δήλωσε : «Συμφωνώ με το
ζήτημα επισκευής και αποκατάστασης δικτύων και από ότι είδα γίνετε ήδη εκεί στην περιοχή της
Εκτενοπόλ. Να θυμίσω μόνο εδώ στο Δήμο ότι ο Δήμος έχει παραλάβει όλη την περιοχή και υπάρχουν
εκτός από τους κεντρικούς δρόμους που περιμετρικά κινούνται γύρω από τον οικισμό, υπάρχουν και
κάποιοι διάδρομοι, πεζόδρομοι πείτε τους όπως θέλετε γιατί χρησιμοποιούνται και από αυτοκίνητα πλέον,
υπάρχουν κάποιοι στύλοι φωτισμού οι οποίοι έχουν πέσει. Ναι αλλά βλέπω ότι ο Δήμος κάνει μια
προσπάθεια. Ήρθε προχθές και αποκατέστησε κάποια θέλω να πω ότι το ποσό είναι αρκετό νομίζω θα
έφθανε να βάλουμε ακόμη, έχουν πέσει δύο τρείς στύλοι επειδή είναι ακραία είναι ακραίο κομμάτι είναι
κρίμα δηλαδή προς το παρών δεν έχουμε αλλά θα αρχίσουν να έρχονται εκεί άνθρωποι να θέλουνε να το
χρησιμοποιήσουν για άλλο. Στο 19 αναφέρομαι. Είναι 230.000€.»
Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε : «Αυτό να το βγάλουμε. Θα ψηφισθεί τώρα το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ το οποίο
προβλέπει τα έργα δια αυτεπιστασίας να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα αυτό των Δήμων και αυτό το
συγκεκριμένο έργο θα το βγάλουμε όπως και άλλα θα μελετήσει η υπηρεσία μας ήδη έχει πάρει εντολή για
να εκτελεσθούν μέσα από το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ . Για αυτό και θα το αποσύρουμε αυτό και να πάει στο
αποθεματικό». Ο κ. Κολλάρος Γεώργιος συμπλήρωσε : «Το ΑΚΣΙΑ δεν θα προλάβει να ψηφισθεί κ.
Δήμαρχε.» Το Σώμα συμφώνησε με τον κ. Δήμαρχο και στη συνέχεια η κ. Σπανού Μαρία δήλωσε : «Θα
ήθελα να πω δύο πράγματα με ποιο τρόπο γίνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Οι υπηρεσίες όλες
απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών και ζητούν είτε ενίσχυση κάποιων
κωδικών αριθμών, είτε δημιουργία νέων. Όπως αναφέρετε συντήρηση έργων κλπ. αρμόδια για το τι θα γίνει
είναι η τεχνική υπηρεσία, εμείς απλά ενισχύουμε τους κωδικούς. Στην περίπτωση 230.000 επισκευή στην
περιοχή της Εκτενοπόλ είχε γίνει η όλη διαδικασία από την τεχνική υπηρεσία ζητήθηκε από την οικονομική
υπηρεσία να δημιουργήσει κωδικό, βάλαμε εμείς κωδικό στο μεταξύ προέκυψε το θέμα με το πρόγραμμα
ΑΚΣΙΑ . Είπαν ότι θα γίνει έργο αυτεπιστασίας, γι αυτό λέμε να αποσυρθεί για να ενισχυθεί και το
αποθεματικό ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή που θα χρειαστούν άλλες ενισχύσεις να
πάρουμε από το αποθεματικό».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη 1) Τις διατάξεις του άρθρου 8
του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» 2) Τον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2012. 3) Την ενίσχυση των Κ.Α. εξόδων γιατί εξαντλήθηκαν τα χρηματικά ποσά και
υπάρχει αδυναμία έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων 4) Την απόδοση στον Δήμο Ξάνθης της 4ης από 8
ετήσιες ισόποσες δόσεις οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. ποσού 1.069.473,04€.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αναμορφώνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό 2012 του Δήμου Ξάνθης ως εξής:
Α) Ενίσχυση του Κ.Α. εσόδων:
 Κ.Α. 06.00.0611 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών {άρθρο 25 Ν 1828/89} με το
ποσό 1.069.473,04 € (αποδοχή και διάθεση ποσού αρ. 27 του Ν. 3756/2009).
 Την μεταφορά του παραπάνω ποσού στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ.
Β) Την δημιουργία Κ.Α εσόδων Κ.Α 06.00.1629 με τίτλο «Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες
για λογαριασμό τρίτων» και την εγγραφή σ αυτόν ποσού 729.870,57€ και την μεταφορά του στο
αποθεματικό.(Απαιτήσεις από δάνεια της ΔΕΥΑΞ)
Γ) Την ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α. εξόδων με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
1. Κ.Α. 02.35.6051.05 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ
ΙΚΑ) με το ποσό 11.000,00 €
2. Κ.Α. 02.20.6063 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» με το ποσό 10.000,00 €
3. Κ.Α. 02.10.6643 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση» με το ποσό 22.000,00 €
4. Κ.Α. 02.30.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» με το
ποσό 55.000,00 €
5. Κ.Α. 02.30.6262 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων
έργων)» με ποσό 30.000,00
6. Κ.Α. 02.20.6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 12.000,00 €
7. Κ.Α. 02.30.6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 10.000,00 €
8. Κ.Α. 02.30.6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με ποσό 15.000,00 €
9. Κ.Α. 02.00.6122 με τίτλο «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων» με ποσό 75.000,00
€
10. Κ.Α. 02.40.7421 με τίτλο «Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως» με ποσό 10.000,00 €
11. Κ.Α. 02.00.6511 με τίτλο «τόκοι δανείων εσωτερικού» με ποσό 40.000,00 €
12. Κ.Α. 02.15.6682.01 με τίτλο «Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας» με ποσό 20.000,00 €
13. Κ.Α. 02.00.6813 με τίτλο «λοιπές εγγυήσεις » με ποσό 729.870,57 € (παρακράτηση ανεξόφλητου
δανείου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)
14.Κ.Α 02.30.7334.01 με τίτλο « αποκατάσταση ανακατασκευή πεζοδρομίων» με ποσό 25.000€
15.Κ.Α 02.20.6635 με τίτλο « Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» με ποσό 15.000 €
16. Κ.Α 02.20.6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με ποσό 15.000€
17.Κ.Α 02.10.6062 με τίτλο «Έξοδα αποβιούντων υπαλλήλων» με ποσό 2000 €
18. Κ.Α 02.10.6251 με τίτλο «Ασφάλιστρα ακινήτων» με ποσό 30.000 €
19 .Κ.Α 02.15.6251 με τίτλο «Ασφάλιστρα ακινήτων» με ποσό 30.000 €
20.Κ.Α 02.50.6061 με τίτλο «Παροχές ένδυσης» με ποσό 50.000 € (στολές δημ. αστυνομίας)
21.Κ.Α 02.00.6492 με τίτλο «δικαστικά έξοδα κα έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων η
συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό 20.000 €
22. Tην κατάργηση του Κ.Α 02.15.7135.05 με τίτλο «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού γραφείων
ενημέρωσης και τουριστικής προβολής» και την μεταφορά του ποσού των 30.000 στο αποθεματικό.
23. Την δημιουργία ΚΑ 02.15.6117.01 με τίτλο «Εργασίες υποστήριξης τουρισμού» και την εγγραφή σ
αυτόν του ποσού των 30.000 € από το αποθεματικό.
24.Την δημιουργία Κ.Α 06.00.4124.08 με τίτλο «ΦΠΑ 13 % εσόδων κατανάλωσης νερού» και την εγγραφή
σ αυτόν ποσού 10.720€
25.Την δημιουργία Κ.Α 06.00.4124.09 με τίτλο «ΦΠΑ 23% εσόδων παροχής υπηρεσιών Ύδρευσης
Αποχέτευσης» και την εγγραφή σ αυτόν ποσού 27.556,84€
26.Την δημιουργία Κ.Α 02.80.8224.08 με τίτλο «Απόδοση εσόδων από ΦΠΑ 13%κατανάλωσης νερού» και
την εγγραφή σ αυτόν ποσού 10.720€
27.Την δημιουργία Κ.Α 02.80.8224.09 με τίτλο «απόδοση εσόδων από ΦΠΑ 23% παροχής υπηρεσιών
ύδρευσης αποχέτευσης» και την εγγραφή σ αυτόν ποσού 27.556,84€
28.Την δημιουργία και ενίσχυση του Κ.Α 02.15.6644 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες» με ποσό 10.000€
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29.Την ενίσχυση του ΚΑ 02.10.6613 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων» με ποσό 15.000€
30.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.30.6613 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων» με ποσό 10.000€
31.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.35.6613 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων» με ποσό 5.000€
32.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.10.6611με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων κλπ» με ποσό 10.000€
33. Την ενίσχυση του Κ.Α 02.30.6611με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων κλπ» με ποσό 3.000€
34.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.50.6615 με τίτλο «Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις» με ποσό 3.000 €
35.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.35.6614 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου’ με ποσό 2.000€
36.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.10.6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού « με ποσό
5.000€
37. Την ενίσχυση του Κ.Α 02.35.6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού « με ποσό
3.000€
38.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.10.6635 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» με
ποσό 3.000€
39. Την ενίσχυση του Κ.Α 02.15.6635 με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» με
ποσό 3.000
40.Την ενίσχυση του Κ .Α 02.00.6715.04 με τίτλο «Επιχορήγηση Δημ. Ραδιοφώνου» με ποσό 35.000€
(σχετ.το με αριθ.πρωτ 66/2012 αίτημα της Δημ. Επιχείρησης Πληροφόρησης και θεάματος)
41.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» με ποσό 60.000
€ (σχετ. το με αριθ. Πρωτ.19433/2012 αίτημα του γραφείου προσωπικού»
42.Την ενίσχυση του Κ.Α 02.20.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό
16.500 € (σχετ. το με αριθ.πρωτ.19433/2012 αίτημα του γραφείου προσωπικού)
Μειοψήφησαν οι δ.σ. Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας , Βορίδης Δημήτριος, Καλογερής Κρίτων,
Μαζαράκης Σπύρος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πατσίδου Δέσποινα, Τοπ Ισμέτ και Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
διότι όπως δήλωσαν αφού δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό, καταψηφίζουν και την αναμόρφωση.
………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 29-3-2012
Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος

