ΑΔΑ: ΒΕΖΞΩΚ8-5ΦΞ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Από το αριθ.6/29-5-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 151

Περίληψη
Έγκριση της αριθ.29/13 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου με την επωνυμία “Κέντρο Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθης” σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.23740/23-5-2013 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 26
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
15) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
16) Μπένης Δημήτριος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
17) Ξυνίδης Αθανάσιος
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
5) Βασιλούδης Ηλίας
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
6) Βορίδης Δημήτριος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
21) Πούλιος Χρίστος
8) Ηλιάδης Θωμάς
22) Πατσίδου Δέσποινα
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23) Τσεγγελίδης Ιωάννης
10) Καλογερής Κρίτων
24) Φανουράκης Εμμανουήλ
11) Κολλάρος Γεώργιος
25) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
26) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
13) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
14) Μαζαράκης Σπύρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης
5) Τσέπελης Εμμανουήλ
2) Μπεκτές Σαμπρή
6) Φιλίππου Φίλιππος
3) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7) Τοπ Ισμέτ
4) Ταρενίδης Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής
Γίνεται μνεία ότι οι δ.σ. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ και Καραγιαννίδου Σοφία αποχώρησαν οριστικά από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. Βορίδης Δημήτρης
αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 6ου θέματος οριστικά, η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα
αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος και ο δ.σ. Παναγιωτίδης
Γρηγόρης αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 11ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την
αριθμ.πρωτ.22944/20-5-2013 εισήγηση του γραφείου Διοίκησης με την οποία διαβιβάζεται η με αριθμό
29/2013 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» που αφορά την
έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013..
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθ.29/2013 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς
και α) τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ. 3 και 240 παρ.2 του Ν. 3463/06, β) την αριθμ.29/2013 ομόφωνη
απόφαση του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη με αριθμό 29/2013 ομόφωνη απόφαση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθης» που αφορά την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 ως εξής:
1. Αποδέχεται την έκτακτη επιχορήγηση ποσού των 130.000,00 ευρώ, όπως αυτή εγκρίθηκε με την 101/273-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΚ8-0ΡΣ).
2. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 ως εξής:
Α) Την δημιουργία Κ.Α. εσόδων 1624 με τίτλο «Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις
ανωτέρω τάξεις», την εγγραφή σε αυτόν του ποσού των 130.000,00 ευρώ και τη μεταφορά του στο
αποθεματικό.
Β) Την ενίσχυση του ΚΑ εσόδων 5110 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα» με το ποσό
των 31.083,90€ και την μεταφορά του στο αποθεματικό.
Μετά την αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 163.193,56 ευρώ.
Γ) Την ενίσχυση των παρακάτω ΚΑ εξόδων με την αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού:
-15-6114.002 «Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτών Παλιάς Πόλης» με το ποσό των 60.000,00€.
-15-6114.004 «Αμοιβές καλλιτεχνών Χατζιδάκειου Φεστιβάλ» με το ποσό των 6.500,00€.
-15-6114.005 «Αμοιβές καλλιτεχνών άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων» με το ποσό των 2.000,00€.
-15-6471.003 «Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Παλιάς Πόλης» με το ποσό των 40.000,00€.
-15-6471.004 «Έξοδα διοργάνωσης Χατζιδάκειου Φεστιβάλ» με το ποσό των 13.000,00€.
-15-6471.005 «Έξοδα διοργάνωσης άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων» με το ποσό των 6.000,00€.
-15-6235 «Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό των
500,00€.
-10-6515 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών» με το ποσό των 400,00€.
-00-6073 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» με το ποσό των
1.500,00€.
-15-6451 «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά» μέσα με το ποσό των 2.200,00€
-10-6235 «Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» με το ποσό των
500,00€.
-10-6274 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» με το ποσό των 500,00€.
-15-7133 «Έπιπλα – σκεύη» με το ποσό των 1.000,00€.
-15-6635 «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» με το ποσό των 700,00€.
-15-6631 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» με το ποσό των 1.300,00€.
-15-6661 «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» με το ποσό των 4.000,00€.
-15-6662 «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» με το ποσό των 3.000,00€.
-15-6615 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» με το ποσό των 4.000,00€.
-10-7134 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά προγράμματα» με το
ποσό των 7.000,00€.
Δ) Δημιουργία του ΚΑ εξόδων 80-8131 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)» με το ποσό των
600,00€ με την αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
Μετά την αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 8.493,56€.
Το σύνολο των εσόδων – εξόδων μετά την αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό του 1.641.678,85€.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-6-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

