ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το αριθ.4/14-04-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 141

Περίληψη
10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 14 Απριλίου 2014 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα
17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.19842/10-4-2014 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 22
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
14) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
15) Παπαδόπουλος Κυριάκος
3) Βορίδης Δημήτριος
16) Παπασταματίου Γεώργιος
4) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
17) Πατσίδου Δέσποινα
5) Δρεμσίζης Ιωάννης
18) Πούλιος Χρίστος
6) Ηλιάδης Θωμάς
19) Τοπ Ισμέτ
7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
20) Φανουράκης Εμμανουήλ
8) Καλογερής Κρίτων
21) Φωτιάδης Νικόλαος
9) Κολλάρος Γεώργιος
22) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
10) Κυριακίδης Αλέξανδρος
11) Μπεκτές Σαμπρή
12) Μπένης Δημήτριος
13) Ξυνίδης Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγκόρτσας Απόστολος
7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
2. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
8. Ταρενίδης Παναγιώτη
3. Βασιλούδης Ηλίας
9. Τσεγγελίδης Ιωάννης
4. Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
10. Τσέπελης Εμμανουή
5. Μαζαράκης Σπύρος
11. Φιλίππου Φίλιππος
6. Μούρκας Χρήστος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος
Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Κυριακίδης Αλέξανδρος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του
17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα και Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ αποχώρησαν
οριστικά από την συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 11ου θέματος και ο δ.σ. Φανουράκης Εμμανουήλ
αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 14ου θέματος οριστικά από την συνεδρίαση
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την
αριθμ.πρωτ.19334/8-4-2014 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών η οποία 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) Τις διατάξεις της παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, 3) Την εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών 28376/18.07.2012, 4) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, 5) Τον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αριθμό 313/2013 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, 6) Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων», 7) Τις επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του
τρέχοντος έτους και παρίσταται ανάγκη ενίσχυσης των παρακάτω Κ.Α. στα έξοδα.
Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης 2013 ως
εξής:
Α) Ενίσχυση των παρακάτω ΚΑ εξόδων με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού:

Κ.Α. 02.00.6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό 40.000 €.
2. Κ.Α. 02.15.6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με ποσό 81.000 € (απόφαση Αρείου Πάγου 2116/13 και 2117/13
Β2 Πολιτικό Τμήμα – Σχολικοί Φύλακες Α’ δόση)
3. Κ.Α. 02.15.6041.02 με τίτλο «Προσωπικό Πολιτικής Προστασίας» με ποσό 31.200,00 € (για
πρόσληψη προσωπικού πολιτικής προστασίας – σχετική η με αριθμό 80/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης – ίδια έσοδα).
4. Κ.Α. 02.15.6054.03 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ Πολιτικής
Προστασίας» με ποσό 9.000,00 € (για πρόσληψη προσωπικού πολιτικής προστασίας – σχετική η με
αριθμό 80/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης- ίδια έσοδα).
5. KA. 02.15.6633 με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)» με ποσό
7.000,00 € (για τις κολυμβητικές δεξαμενές του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ξάνθης).
6. Κ.Α. 02.25.6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 10.000,00 €
(συντήρηση των αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης).
7. Κ.Α 02.30.6262 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων
έργων)» με ποσό 2.000,00 € (για εργασία συντήρησης και επισκευής αρδευτικών αυλάκων σε περιοχές
της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων – σχετική η με αριθμό 6/02-04-2014 απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Κιμμερίων).
Οι παραπάνω ενισχύσεις ανέρχονται στο ποσό των 180.200,00 €.
Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 310.658,29 €, το οποίο
δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.
Β) Μεταφορά Κ.Α. Εξόδων:
Μείωση:
• Κ.Α. 02.20.6721 με τίτλο «Εισφορά υπέρ συνδέσμων» με το ποσό 37.000,00 € (μείωση κατά 10% της
εισφοράς υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, για τους μήνες Μάιο – Δεκέμβριο
2014 – απόφαση ΔΣ Συνδέσμου 14/2014 -πρακτικό της 8ης Απριλίου 2014).
Ενίσχυση:
• Κ.Α. 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό 28.000,00 € (για πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού καθαριότητας – δίμηνες συμβάσεις).
• Κ.Α. 02.20.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ» με το ποσό
9.000,00 € (για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού καθαριότητας – δίμηνες συμβάσεις)».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
καθώς και 1) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί Λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων, 2) Τις διατάξεις της παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, 3) Την εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών 28376/18.07.2012, 4) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, 5) Τον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αριθμό 313/2013 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, 6) Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων», 7) Τις επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του
τρέχοντος έτους και παρίσταται ανάγκη ενίσχυσης των παρακάτω Κ.Α. στα έξοδα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αναμορφώνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης ως εξής:
Α) Ενίσχυση των παρακάτω ΚΑ εξόδων με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού:
1. Κ.Α. 02.00.6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό 40.000 €.
2. Κ.Α. 02.15.6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με ποσό 81.000 € (απόφαση Αρείου Πάγου 2116/13 και 2117/13
Β2 Πολιτικό Τμήμα – Σχολικοί Φύλακες Α’ δόση)
3. Κ.Α. 02.15.6041.02 με τίτλο «Προσωπικό Πολιτικής Προστασίας» με ποσό 31.200,00 € (για
πρόσληψη προσωπικού πολιτικής προστασίας – σχετική η με αριθμό 80/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης – ίδια έσοδα).
4. Κ.Α. 02.15.6054.03 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ Πολιτικής
Προστασίας» με ποσό 9.000,00 € (για πρόσληψη προσωπικού πολιτικής προστασίας – σχετική η με
αριθμό 80/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης- ίδια έσοδα).
5. KA. 02.15.6633 με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)» με ποσό
7.000,00 € (για τις κολυμβητικές δεξαμενές του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ξάνθης).
1.

6. Κ.Α. 02.25.6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 10.000,00 €
(συντήρηση των αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης).
7. Κ.Α 02.30.6262 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων
έργων)» με ποσό 2.000,00 € (για εργασία συντήρησης και επισκευής αρδευτικών αυλάκων σε περιοχές
της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων – σχετική η με αριθμό 6/02-04-2014 απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Κιμμερίων).
Οι παραπάνω ενισχύσεις ανέρχονται στο ποσό των 180.200,00 €.
Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 310.658,29 €, το οποίο
δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.
Β) Μεταφορά Κ.Α. Εξόδων:
Μείωση:
• Κ.Α. 02.20.6721 με τίτλο «Εισφορά υπέρ συνδέσμων» με το ποσό 37.000,00 € (μείωση κατά 10% της
εισφοράς υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, για τους μήνες Μάιο – Δεκέμβριο
2014 – απόφαση ΔΣ Συνδέσμου 14/2014 -πρακτικό της 8ης Απριλίου 2014).
Ενίσχυση:
• Κ.Α. 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό 28.000,00 € (για πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού καθαριότητας – δίμηνες συμβάσεις).
Κ.Α. 02.20.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ» με το ποσό
9.000,00 € (για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού καθαριότητας – δίμηνες συμβάσεις)».
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βορίδης Δημήτριος, Ξυνίδης Αθανάσιος,
Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Καλογερής Κρίτωνας, Τοπ Ισμέτ και Κολλάρος Γεώργιος, διότι όπως δήλωσαν
αφού δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 δεν ψηφίζουν και την παρούσα
αναμόρφωσή του.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 28-4-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

