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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το αριθ.1/27-01-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 14

Περίληψη
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για έργα που
χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ επενδύσεων

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.4145/23-1-2014 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 25
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
16) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
17) Ξυνίδης Αθανάσιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βασιλούδης Ηλίας
20) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Βορίδης Δημήτριος
21) Πατσίδου Δέσποινα
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
22) Πούλιος Χρίστος
8) Δρεμσίζης Ιωάννης
23) Ταρενίδης Παναγιώτη
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
24) Φανουράκης Εμμανουήλ
10) Καλογερής Κρίτων
25) Φωτιάδης Νικόλαος
11) Κολλάρος Γεώργιος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
13) Μαζαράκης Σπύρος
14) Μούρκας Χρήστος
15) Μπεκτές Σαμπρή
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
6) Τοπ Ισμέτ
2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
7) Φιλίππου Φίλιππος
3) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
8) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
4) Τσεγγελίδης Ιωάννης
5) Τσέπελης Εμμανουήλ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Νεοχωρίου
Κυριακού Θεοδόσιος
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.2685/16-1-2014
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Σας αναφέρω ότι από το σύνολο των διαθέσιμων εσόδων της ΣΑΤΑ επενδύσεων του οικ. έτους
2013, που ανέρχεται στο ποσό των 4.086.208,76 ευρώ, έμεινε αδιάθετο ποσό 1.799.302,59 ευρώ, έναντι του
ποσού των 902.920,47 ευρώ που προβλέψαμε κατά την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του 2014.
Κατόπιν αυτού απαιτείται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 όπως προτείνεται παρακάτω :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.5122.02 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων πιστώσεων ΣΑΤΑ» με ποσό 896.382,12 ευρώ.
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Αυξάνει τους παρακάτω ΚΑ με τα αντίστοιχα ποσά, που δεν διατέθηκαν το προηγούμενο οικ. έτος :
1) Τον ΚΑ 02.30.7322.05 με τίτλο: «Δημιουργία παιδικής χαράς & χώρου στάθμευσης στην περιοχή
Κυψέλης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 44.039,40 ευρώ
2) Τον ΚΑ 02.30.7323.08 με τίτλο: «Ασφαλτικός τάπητας οδού Ανδ. Δημητρίου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
101.000,00 ευρώ.
3) Τον ΚΑ 02.30.7323.10 με τίτλο: «Ασφαλτικός τάπητας οδού Αν. Θράκης (ΣΑΤΑ)» με ποσό
98.000,00 ευρώ.
4) Τον ΚΑ 02.30.7323.11 με τίτλο: «Εγκατάσταση οδικών πινακίδων πληροφόρησης (ΣΑΤΑ)» με ποσό
40.000,00 ευρώ.
5) Τον ΚΑ 02.30.7323.17 με τίτλο: «Ανάπλαση τμημάτων οδών Ορεστιάδος, Σαλαμίνος, Προύσσης &
Λυγδών (ΣΑΤΑ)» με ποσό 140.000,00 ευρώ.
6) Τον ΚΑ 02.30.7323.30 με τίτλο: «Αποκατάσταση διαβάσεων ΟΣΕ Δ. Ε. Σταυρούπολης (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 35.000,00 ευρώ.
7) Τον ΚΑ 02.30.7323.31 με τίτλο: «Αποκατάσταση οδών στην περιοχή Γυμναστηρίου (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 50.000,00 ευρώ.
8) Τον ΚΑ 02.30.7323.72 με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών οικισμού Λεύκης (ΣΑΤΑ)» με ποσό
22.312,42 ευρώ.
9) Τον ΚΑ 02.30.7324.13 με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ. Δ. Ευμοίρου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
47.000,00 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνολική πίστωση για την εκτέλεση του αντίστοιχου
έργου.
10) Τον ΚΑ 02.30.7333.01 με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών & ασφαλτικών οδοστρωμάτων(ΣΑΤΑ)» με
ποσό 48.900,00 ευρώ.
11) Τον ΚΑ 02.30.7413.16 με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη καθορισμού οριογραμμών ποταμού Νέστου
στα διοικητικά όρια του Δ. Ξάνθης(ΣΑΤΑ)» με ποσό 4.372,62 ευρώ.
12) Τον ΚΑ 02.80.8122.03 με τίτλο: «Πληρωμές δαπανών ΠΟΕ ΣΑΤΑ» με ποσό 71.512,20 ευρώ,
προκειμένου να πληρωθούν τα ποσά των 20.651,50 ευρώ για “Μελέτη γέφυρας στον ποταμό Κόσυνθο
επί της επαρχ. οδού προς το Πίλημα & σύνδεσή της με κόμβο επί της Ε.Ο.14” και των 44.557,68 ευρώ
για την προμήθεια επίπλων στο Δημαρχείο.
Δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ και τους ενισχύει με τα αντίστοιχα ποσά :
1) Τον ΚΑ 02.30.7311.08 με τίτλο: «Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας Ελλάδος για τη
λειτουργία του ως Δημαρχείου (ΣΑΤΑ)» με ποσό 74.295.48 ευρώ, γιατί δεν διατέθηκε το
προηγούμενο οικ. έτος
2) Τον ΚΑ 02.30.7321.09 με τίτλο: «Προμήθεια- τοποθέτηση μεταλλικού διαχωριστικού τοιχίου
κολυμβητικής δεξαμενής Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 79.950,00 ευρώ, γιατί η συγκεκριμένη
προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο τρέχον οικ. έτος.
3) Τον ΚΑ 02. 30.7413.06 με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης της ανατολικής εισόδου (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 40.000,00 ευρώ, προκειμένου να δημοπρατηθεί η συγκεκριμένη μελέτη.
Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παρακάτω τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2014».
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,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 ως
εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.5122.02 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων πιστώσεων ΣΑΤΑ» με ποσό 896.382,12 ευρώ.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Αυξάνει τους παρακάτω ΚΑ με τα αντίστοιχα ποσά, που δεν διατέθηκαν το προηγούμενο οικ. έτος :
1. Τον ΚΑ 02.30.7322.05 με τίτλο: «Δημιουργία παιδικής χαράς & χώρου στάθμευσης στην περιοχή
Κυψέλης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 44.039,40 ευρώ
2. Τον ΚΑ 02.30.7323.08 με τίτλο: «Ασφαλτικός τάπητας οδού Ανδ. Δημητρίου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
101.000,00 ευρώ.
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3. Τον ΚΑ 02.30.7323.10 με τίτλο: «Ασφαλτικός τάπητας οδού Αν. Θράκης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 98.000,00
ευρώ.
4. Τον ΚΑ 02.30.7323.11 με τίτλο: «Εγκατάσταση οδικών πινακίδων πληροφόρησης (ΣΑΤΑ)» με ποσό
40.000,00 ευρώ.
5. Τον ΚΑ 02.30.7323.17 με τίτλο: «Ανάπλαση τμημάτων οδών Ορεστιάδος, Σαλαμίνος, Προύσσης &
Λυγδών (ΣΑΤΑ)» με ποσό 140.000,00 ευρώ.
6. Τον ΚΑ 02.30.7323.30 με τίτλο: «Αποκατάσταση διαβάσεων ΟΣΕ Δ. Ε. Σταυρούπολης (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 35.000,00 ευρώ.
7. Τον ΚΑ 02.30.7323.31 με τίτλο: «Αποκατάσταση οδών στην περιοχή Γυμναστηρίου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
50.000,00 ευρώ.
8. Τον ΚΑ 02.30.7323.72 με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών οικισμού Λεύκης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 22.312,42
ευρώ.
9. Τον ΚΑ 02.30.7324.13 με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ. Δ. Ευμοίρου (ΣΑΤΑ)» με ποσό 47.000,00
ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνολική πίστωση για την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.
10. Τον ΚΑ 02.30.7333.01 με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών & ασφαλτικών οδοστρωμάτων(ΣΑΤΑ)» με
ποσό 48.900,00 ευρώ.
11. Τον ΚΑ 02.30.7413.16 με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη καθορισμού οριογραμμών ποταμού Νέστου στα
διοικητικά όρια του Δ. Ξάνθης(ΣΑΤΑ)» με ποσό 4.372,62 ευρώ.
12. Τον ΚΑ 02.80.8122.03 με τίτλο: «Πληρωμές δαπανών ΠΟΕ ΣΑΤΑ» με ποσό 71.512,20 ευρώ,
προκειμένου να πληρωθούν τα ποσά των 20.651,50 ευρώ για “Μελέτη γέφυρας στον ποταμό Κόσυνθο
επί της επαρχ. οδού προς το Πίλημα & σύνδεσή της με κόμβο επί της Ε.Ο.14” και των 44.557,68 ευρώ
για την προμήθεια επίπλων στο Δημαρχείο.
Δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ και τους ενισχύει με τα αντίστοιχα ποσά :
1. Τον ΚΑ 02.30.7311.08 με τίτλο: «Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας Ελλάδος για τη λειτουργία
του ως Δημαρχείου (ΣΑΤΑ)» με ποσό 74.295.48 ευρώ, γιατί δεν διατέθηκε το προηγούμενο οικ. έτος
2. Τον ΚΑ 02.30.7321.09 με τίτλο: «Προμήθεια- τοποθέτηση μεταλλικού διαχωριστικού τοιχίου
κολυμβητικής δεξαμενής Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 79.950,00 ευρώ, γιατί η συγκεκριμένη προμήθεια
θα πραγματοποιηθεί στο τρέχον οικ. έτος.
3. Τον ΚΑ 02. 30.7413.06 με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης της ανατολικής εισόδου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
40.000,00 ευρώ, προκειμένου να δημοπρατηθεί η συγκεκριμένη μελέτη.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος,
Καλογερής Κρίτωνας, Μαζαράκης Σπύρος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πατσίδου
Δέσποινα, διότι όπως δήλωσαν αφού δεν ψήφισαν το Τεχνικό Πρόγραμμα, 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 3-2-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

