ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.2/24-1-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 17

Περίληψη
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους
2013

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 24 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.2611/18-1-2013 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)
16) Ξυνίδης Αθανάσιος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
17) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
18) Παπαδόπουλος Κυριάκος
4) Βασιλούδης Ηλίας
19) Πατσίδου Δέσποινα
5) Βορίδης Δημήτριος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
21) Πούλιος Χρίστος
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
22) Ταρενίδης Παναγιώτη
8) Ηλιάδης Θωμάς
23) Τσέπελης Εμμανουήλ
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
24) Φανουράκης Εμμανουήλ
10) Καλογερής Κρίτων
25) Φιλίππου Φίλιππος
11) Κολλάρος Γεώργιος
26) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
13) Μούρκας Χρήστος
14) Μπεκτές Σαμπρή
15) Μπένης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
3) Μαζαράκης Σπύρος
4) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

5) Τσεγγελίδης Ιωάννης
6) Τοπ Ισμέτ
7) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Δημοτικής
Κοινότητας Ευμοίρου, Ανδρεάδης Αναστάσιος, της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ,
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου Σεραφιάς
Διαμαντής.
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος,
Καλογερής Κρίτωνας, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησαν
οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου τις
αριθμ.πρωτ.2927/21-1-2013 & 3585/23-1-2013 εισηγήσεις του Γραφείου Λογιστηρίου οι οποίες αφορούν
αναμορφώσεις του προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους 2013.
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, καθώς
και 1) την 474910/18-12-2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών: «καθορισμός του
τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων – εναρμόνιση οικονομικής πληροφορίας», 2) τις διατάξεις του

άρθρου 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, 3) τον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2013, 4) τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων», 5) την ανάγκη ενίσχυσης των παρακάτω Κ.Α. στα έξοδα, 6) την 384/30-12-2012 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου «έγκριση β΄φάσης Επιχειρησιακού Σχεδίου», 7) τις διατάξεις των άρθρων 157,158
και 161 του Ν.3463/06, 8) την αριθμ.90/12 ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκαν οι δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές οι οποίες όμως δεν έχουν
πληρωθεί ακόμη, 9) το γεγονός ότι στον ΚΑ εξόδων 02.10.6232 με τίτλο: «Μισθώματα κτιρίων – τεχνικών
έργων ακινήτων» έχει υπολογισθεί η δαπάνη για τα μισθώματα των σχολείων, ενώ αυτή θα πρέπει να
συμπεριληφθείς τον ΚΑ 02.15.6236 «Λοιπά μισθώματα» σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 και 10) τις με αριθμ.πρωτ. 2927/21-1-2013 & 3585/23-1-2013 εισηγήσεις
του Γραφείου Λογιστηρίου οι οποίες αφορούν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους
2013
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναμορφώνει τον τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης ως εξής:
Α) «674 Προνοιακά επιδόματα»
Προσθήκη ΚΑΕ εξόδων 6741και μεταφορά από ΚΑΕ 6718 και υποκωδικών του ΚΑΕ 6718 οι οποίοι
καθίστανται ανενεργοί.
Μειώνει:
1. Κ.Α. 02.00.6718.11 με τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας» με ποσό 5.300.000,00 €.
2. Κ.Α. 02.00.6718.12 με τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία,
AIDS.» με ποσό 310.000,00 €.
3. Κ.Α. 02.00.6718.13 με τίτλο «Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-Σπαστικά» με ποσό 36.000,00 €.
4. Κ.Α. 02.00.6718.14 με τίτλο «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» με ποσό 1.380.000,00 €.
5. Κ.Α. 02.00.6718.15 με τίτλο «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους»
με ποσό 158.000,00 €.
6. Κ.Α. 02.00.6718.16 με τίτλο «Επίδομα στεγαστικής συνδρομής» με ποσό 460.000,00 €.
7. Κ.Α. 02.00.6718.17 με τίτλο «Επίδομα ανασφαλίστων παραπληγικών τετραπληγικών» με ποσό
255.000,00 €.
8. Κ.Α. 02.00.6718.18 με τίτλο «Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών, παραπληγικών Δημοσίου» με
ποσό 150.000,00 €.
9. Κ.Α. 02.00.6718.19 με τίτλο «Επίδομα τυφλότητας» με ποσό 1.590.000,00 €.
10. Κ.Α. 02.00.6718.20 με τίτλο «Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα» με ποσό 360.000,00 €.
11. Κ.Α. 02.00.6718.21 με τίτλο «Επίδομα χανσενικών» με ποσό 2.700,00 €.
12. Κ.Α. 02.00.6718.22 με τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών» με ποσό 560.000,00 €.
13. Κ.Α. 02.00.6718.23 με τίτλο «Επίδομα ομογενών προσφύγων» με ποσό 80.000,00 €.
14. Κ.Α. 02.00.6718.24 με τίτλο «Επίδομα προστασίας μητρότητας» με ποσό 1.000,00 €.
15. Κ.Α. 02.00.6718.25 με τίτλο «Α΄ Κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις/επίδομα
απροστάτευτων παιδιών» με ποσό 80.000,00 €.
Αναπτύσσονται νέοι ΚΑΕ ως εξής:
Ενισχύει:
1. Κ.Α. 02.00.6741.01 με τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας» με ποσό 5.300.000,00 €.
2. Κ.Α. 02.00.6741.02 με τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία,
AIDS» με ποσό 310.000,00 €.
3. Κ.Α. 02.00.6741.03 με τίτλο «Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-Σπαστικά» με ποσό 36.000,00 €.
4. Κ.Α. 02.00.6741.04 με τίτλο «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» με ποσό 1.380.000,00 €.
5. Κ.Α. 02.00.6741.05 με τίτλο «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους»
με ποσό 158.000,00 €.
6. Κ.Α. 02.00.6741.06 με τίτλο «Επίδομα στεγαστικής συνδρομής» με ποσό 460.000,00 €.
7. Κ.Α. 02.00.6741.07 με τίτλο «Επίδομα ανασφαλίστων παραπληγικών τετραπληγικών» με ποσό
255.000,00 €.
8. Κ.Α. 02.00.6741.08 με τίτλο «Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών, παραπληγικών Δημοσίου» με
ποσό 150.000,00 €.
9. Κ.Α. 02.00.6741.09 με τίτλο «Επίδομα τυφλότητας» με ποσό 1.590.000,00 €.
10. Κ.Α. 02.00.6741.10 με τίτλο «Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα» με ποσό 360.000,00 €.
11. Κ.Α. 02.00.6741.11 με τίτλο «Επίδομα χανσενικών» με ποσό 2.700,00 €.
12. Κ.Α. 02.00.6741.12 με τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών» με ποσό 560.000,00 €.
13. Κ.Α. 02.00.6741.13 με τίτλο «Επίδομα ομογενών προσφύγων» με ποσό 80.000,00 €.
14. Κ.Α. 02.00.6741.14 με τίτλο «Επίδομα προστασίας μητρότητας» με ποσό 1.000,00 €.
15. Κ.Α. 02.00.6741.15 με τίτλο «Α΄ Κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις/επίδομα
απροστάτευτων παιδιών» με ποσό 80.000,00 €.

Β) β΄ φάση :Δημιουργία ΚΑ εσόδων - εξόδων για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου
Ξάνθης για το έτος 2013:
Έσοδα:
• Κ.Α. 06.00.1214.05 με τίτλο «Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων (ΕΣΠΑ ΙΝΕΔΒΙΜ)» με ποσό
10.000,00 €.
• Κ.Α. 06.00.1214.06 με τίτλο «Δια βίου μάθηση σχολές γονέων (ΕΣΠΑ Ι.ΝΕ.Δ.ΒΙ.Μ.)» με ποσό 4.000,00
€.
• Κ.Α. 06.00.1214.07 με τίτλο «Δια βίου μάθηση συμβουλευτική & επαγγελματικός προσανατολισμός
(ΕΣΠΑ Ι.ΝΕ.Δ.ΒΙ.Μ.)» με ποσό 1.000,00€.
• Κ.Α. 06.00.1214.08 με τίτλο «Δια βίου μάθηση μεμονωμένες εκδηλώσεις (ΕΣΠΑ Ι.ΝΕ.Δ.ΒΙ.Μ.)» με
ποσό 4.000,00 €.
• Κ.Α. 06.00.1214.09 με τίτλο «Σύστημα πιστοποίησης ποιότητας στον αγροτουρισμό (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)» με ποσό 54.630,00 €.
Έξοδα:
 Κ.Α. 02.15.6473.04 με τίτλο «Δημιουργία & ανάπτυξη δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης» με ποσό
18.000,00 €.
 Κ.Α. 02.15.6473.05 με τίτλο «Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου Δ.Ε. Σταυρούπολης Δ.Ξάνθης» με
ποσό 1.500,00 €.
 Κ.Α. 02.15.6473.06 με τίτλο «Κοινωνικό παντοπωλείο» με ποσό 5.000,00 €.
 Κ.Α. 02.15.6473.07 με τίτλο «Κοινωνικό φαρμακείο» με ποσό 5.000,00 €.
 Κ.Α. 02.15.6474.02 με τίτλο «Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων (ΕΣΠΑ ΙΝΕΔΒΙΜ)» με
ποσό 10.000,00 €.
 Κ.Α. 02.15.6474.03 με τίτλο «Δια βίου μάθηση σχολές γονέων (ΕΣΠΑ Ι.ΝΕ.Δ.ΒΙ.Μ.)» με ποσό 4.000,00
€.
 Κ.Α. 02.15.6474.04 με τίτλο «Δια βίου μάθηση συμβουλευτική & επαγγελματικός προσανατολισμός
(ΕΣΠΑ Ι.ΝΕ.Δ.ΒΙ.Μ.)» με ποσό 1.000,00€.
 Κ.Α. 02.15.6474.05 με τίτλο «Δια βίου μάθηση μεμονωμένες εκδηλώσεις (ΕΣΠΑ Ι.ΝΕ.Δ.ΒΙ.Μ.)» με
ποσό 4.000,00 €.
 Κ.Α. 02.15.6474.06 με τίτλο «Λειτουργία γραφείου τουριστικής προβολής ενημέρωσης & τηλεματικής
παρακολούθησης Δ.Ε. Σταυρούπολης συντήρηση & αναβάθμιση τηλεματικού δικτύου ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ»
με ποσό 5.000,00 €.
 Κ.Α. 02.15.6474.07 με τίτλο «Τουριστική προβολή έκδοση διαφημιστικού φυλλαδίου» με ποσό 4.000,00
€.
 Κ.Α. 02.15.6474.08 με τίτλο «Τουριστική προβολή προώθηση τουριστικού προιόντος σε τουριστικούς
πράκτορες εσωτερικού & εξωτερικού (δημιουργία & αποστολή DOSIER-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ)» με ποσό
4.000,00 €.
 Κ.Α. 02.15.6474.09 με τίτλο «Σύστημα πιστοποίησης ποιότητας στον αγροτουρισμό (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)» με ποσό 54.630,00 €.
Γ) Ενισχύει τους παρακάτω ΚΑ εσόδων & εξόδων με τα αντίστοιχα ποσά:
Αποτύπωση στον προϋπολογισμό των Βεβαιωθέντων εσόδων κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αντί των
εισπραχθέντων.
Η ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α. της ομάδας 32 με το ποσό 2.431.550,00 € αποτελεί επισφαλές έσοδο και γι’
αυτό εγγράφεται ισόποση ενίσχυση του Κ.Α. 02.80.8511.
Ενισχύει έσοδα:
1. Κ.Α. 06.00.3211 με τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με ποσό 600,00 €.
2. Κ.Α. 06.00.3212 με τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης» με ποσό 102.700,00 €.
3. Κ.Α. 06.00.3213 με τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης» με ποσό 103.600,00 €.
4. Κ.Α. 06.00.3215 με τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας» με ποσό 3.750,00 €.
5. Κ.Α. 06.00.3218 με τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό
720.000,00 €.
6. Κ.Α. 06.00.3219.01 με τίτλο «Λοιπά έσοδα» με ποσό 660.000,00 €.
7. Κ.Α. 06.00.3219.02 με τίτλο «Έσοδα παρελθόντων ετών από Μισθώματα» με ποσό 354.000,00 €.
8. Κ.Α. 06.00.3221 με τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα» με ποσό 1.258.000,00 €.
9. Κ.Α. 06.00.0611 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» με ποσό
506.164,78 €.
10. Κ.Α. 06.00.0619.03 με τίτλο «Παρακρατηθέντες πόροι απο ΚΑΠ (N.3756/2009)» με ποσό
1.069.500,00€.
Ενισχύει έξοδα:
• Κ.Α. 02.80.8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με ποσό 2.431.550,00 €,
(επισφάλειες της ομάδας εσόδων 032).

Κ.Α. 02.80.8115 με τίτλο «Διάφορα έξοδα» με ποσό 830.302,48 €. (ανεξόφλητα τιμολόγια προηγουμένων
ετών).
• KA. 02.30.7334.01 με τίτλο «Αποκατάσταση-ανακατασκευή πεζοδρομίων» με ποσό 1.170,00 €, (αφορά
οικοδομικά υλικά).
• KA. 02.30.7334.02 με τίτλο «Υλικά συντήρησης & επισκευής πεζοδρομίων» με ποσό 24.085,00 €,
(αφορά σκυρόδεμα – Διαγωνισμός).
• Κ.Α. 02.00.6516.01 με τίτλο «Χρεωλύσια δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων» με ποσό
100.000,00 €.
• Κ.Α. 02.00.6521 με τίτλο «Τόκοι δανείων εσωτερικού» με ποσό 40.000,00 €.
• Κ.Α. 02.00.6526 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» με ποσό 560.000,00 €.
Δ) (Μεταφορά μαθητών)
Ως προς τα έξοδα:
Μειώνει:
 Κ.Α. 02.15.6413.01 με τίτλο «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ.
Ξάνθης» με ποσό 160.000,00 €.
Ενισχύει:
 Κ.Α. 02.15.6162.01 με τίτλο «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ.
Ξάνθης » με ποσό 160.000,00 €.
Ε) (Παράβολα αλλοδαπών)
Ως προς τα έσοδα:
Μειώνει:
 Κ.Α. 06.00.0718.07 με τίτλο «Παράβολα εγγραφής αλλοδαπών στο δημοτολόγιο Ν.3838/10» με ποσό
3.500,00 €.
Ενισχύει:
 Κ.Α. 06.00.0716 με τίτλο «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν
2946/2001)» με ποσό 3.500,00 €.
ΣΤ) Εγγύηση Δανείου ΔΕΥΑΞ
• Μειώνει των Κ.Α. εσόδων 06.00.1629 με τίτλο «Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για
λογαριασμό τρίτων» με ποσό 748.707,30€ .
(Συνολική υποχρέωση της ΔΕΥΑΞ 1.012.117,62 €. Το παραπάνω ποσό παρακρατήθηκε από το Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων και αποτελεί μέρος ΔΑΝΕΙΟΥ της ΔΕΥΑΞ το οποίο ο Δήμος κατέβαλε ως
εγγυητής. Προβλέπεται να εισπραχθεί εντός του 2013: 200.000,00 €).
Ζ) Δημιουργεί στο σκέλος των Εξόδων τον ΚΑ 02.15.6682.02 με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές
καταστροφές» και εγγράφει σ’ αυτόν το ποσό 36.900€ με αντίστοιχη μείωση του Αποθεματικού.
Μειώνει στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 02.10.6232 με τίτλο: «Μισθώματα κτιρίων – τεχνικών έργων
ακινήτων» κατά 12.200€ και μεταφέρει και ενισχύει με το ίδιο ποσό 12.200€ τον ΚΑ 02.15.6236 με τίτλο:
«Λοιπά μισθώματα».
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-1-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
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