ΑΔΑ: Β49ΨΩΚ8-6ΑΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 4/27-4-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 126

Περίληψη
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Απριλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.26913/23-4-2012 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 27
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
2. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Μούρκας Χρήστος
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Ξυνίδης Αθανάσιος
4. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
4. Τοπ Ισμέτ
5. Βασιλούδης Ηλίας
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Βορίδης Δημήτριος
6. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
7. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
που δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση
8. Δρεμσίζης Ιωάννης
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
9. Ηλιάδης Θωμάς
10. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
19. Παπασταματίου Γεώργιος
11. Καλογερής Κρίτων
20. Πούλιος Χρίστος
12. Κολλάρος Γεώργιος
21. Πατσίδου Δέσποινα
13. Κυριακίδης Αλέξανδρος
22. Ταρενίδης Παναγιώτης
14. Μαζαράκης Σπύρος
23. Τσεγγελίδης Ιωάννης
15. Μπεκτές Σαμπρή
24. Τσέπελης Εμμανουήλ
16. Μπένης Δημήτριος
25. Φανουράκης Εμμανουήλ
17. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
26. Φιλίππου Φίλιππος
18. Παπαδόπουλος Κυριάκος
27. Φωτιάδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της
Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Καρυοφύτου Σεραφιάς
Διαμαντής.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος ανακοίνωσε στο σώμα ότι με την παρ.7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/10 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 απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι
κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, 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.»
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος εισηγούμενος τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι
όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος
είναι τα εξής:
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2012
2. Επιλογή διαχειρίστριας τράπεζας-άνοιγμα λογαριασμού για την πληρωμή των επιδομάτων
Πρόνοιας.
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 του ζητήματος.

ΑΔΑ: Β49ΨΩΚ8-6ΑΦ
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
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα
στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 με αριθ. πρωτ. 27754/27-4-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρω ότι προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, προκειμένου να εκπονηθούν αναγκαίες μελέτες, όπως
εκτίθεται παρακάτω:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:
1) Μειώνει τον Κ.Α. 02.30.7333.09 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις βελτιώσεις τμημάτων σε δρόμους
του Δ. Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 18.872,62 ευρώ, γιατί με το εναπομένον ποσό (87.453,10)
αποπληρώθηκε το αντίστοιχο έργο.
2) Μεταφέρει στο Αποθεματικό το ποσό των 18.872.62 ευρώ και με αυτό ενισχύει τους παρακάτω
ΚΑ που δημιουργεί:
Α) Τον ΚΑ 02.30.7413.16 με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη καθορισμού οριογραμμών ποταμού
Νέστου στα διοικητικά όρια του Δήμου Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 14.372,62 ευρώ και
Β) Τον ΚΑ 02.30.7413.17 με τίτλο: «Στατική μελέτη και βεβαίωση στατικής επάρκειας
υφιστάμενου ισογείου κτιρίου για την αλλαγή χρήσης από Δημοτικό Σχολείο σε Κέντρο
Ενημέρωσης στον οικισμό Κάτω Καρυόφυτου (ΣΑΤΑ)» με ποσό 4.500,00 ευρώ.
Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παρακάτω τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2012.
Ο δ.σ. Κολλάρος Γεώργιος δήλωσε γραπτώς ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που αφορά την
προβολή υποψηφίων βουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο, δεν θέλει να τοποθετηθεί προφορικά και
σε κάθε περίπτωση θα καταθέτει γραπτώς την άποψή του και την ψήφο του.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2012, προκειμένου να εκπονηθούν αναγκαίες μελέτες όπως εκτίθεται παρακάτω:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:
1) Μειώνει τον Κ.Α. 02.30.7333.09 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις βελτιώσεις τμημάτων σε δρόμους
του Δ. Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 18.872,62 ευρώ, γιατί με το εναπομένον ποσό (87.453,10)
αποπληρώθηκε το αντίστοιχο έργο.
2) Μεταφέρει στο Αποθεματικό το ποσό των 18.872.62 ευρώ και με αυτό ενισχύει τους παρακάτω
ΚΑ που δημιουργεί:
Α) Τον ΚΑ 02.30.7413.16 με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη καθορισμού οριογραμμών ποταμού
Νέστου στα διοικητικά όρια του Δήμου Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 14.372,62 ευρώ και
Β) Τον ΚΑ 02.30.7413.17 με τίτλο: «Στατική μελέτη και βεβαίωση στατικής επάρκειας
υφιστάμενου ισογείου κτιρίου για την αλλαγή χρήσης από Δημοτικό Σχολείο σε Κέντρο
Ενημέρωσης στον οικισμό Κάτω Καρυόφυτου (ΣΑΤΑ)» με ποσό 4.500,00 ευρώ.
Μειοψήφησαν οι δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογερής Κρίτων, Μαζαράκης Σπύρος,
Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πούλιος Χρίστος, Πατσίδου Δέσποινα διότι όπως δήλωσαν αφού δεν ψήφισαν
τον προϋπολογισμό, καταψηφίζουν και την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-5-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Αμπατζή Ευθυμία

