ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/16-6-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 167

Περίληψη
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 13η αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για έργα που
χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ επενδύσεων

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 16 Ιουνίου 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.31780/12-6-2014 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,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 18
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
14) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
15) Παπασταματίου Γεώργιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
16) Πατσίδου Δέσποινα
4) Βορίδης Δημήτριος
17) Πούλιος Χρίστος
5) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
18) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6) Δρεμσίζης Ιωάννης
19) Ταρενίδης Παναγιώτης
7) Ηλιάδης Θωμάς
20) Τσέπελης Εμμανουήλ
8) Κολλάρος Γεώργιος
21) Φανουράκης Εμμανουήλ
9) Κυριακίδης Αλέξανδρος
22) Φωτιάδης Νικόλαος
10) Μούρκας Χρήστος
23) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
11) Μπένης Δημήτριος
12) Ξυνίδης Αθανάσιος
13) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
2) Βασιλούδης Ηλίας
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Καλογερής Κρίτων
5) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

6) Μαζαράκης Σπύρος
7) Μπεκτές Σαμπρή
8) Τοπ Ισμέτ
9) Τσεγγελίδης Ιωάννης
10) Φιλίππου Φίλιππος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα κ.
Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Σταυρούπολης κ. Σαρόγλου Κων/νος
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Αγκόρτσας Απόστολος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 22ου
θέματος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.29357/3-6-2014
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Σας αναφέρω ότι προκειμένου να συναφθεί η συμπληρωματική σύμβαση στο έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» και να αντιμετωπισθεί η δαπάνη των θετικών ζημιών,
για το έργο “Επέκταση οδού Σάρδεων από την οδό Περικλέους έως την οδό Εθ. Αιμοδότη” , που
ανέρχεται σε 89.424,48 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την αρ.47/19-02-14 απόφασή σας, απαιτείται να
εγγραφούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό.

Επίσης, επειδή η ολοκλήρωση του έργου “Αποκατάσταση διαβάσεων ΟΣΕ Δ. Ε. Σταυρούπολης”,
προβλέπεται εντός του τρέχοντος έτους και η υπάρχουσα πίστωση ανέρχεται σε 60.000,00 ευρώ, ενώ το ποσό
σύμβασης σε 120.000,00 ευρώ, πρέπει να ενισχυθεί η πίστωσή του.
Κατόπιν αυτών απαιτείται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και η 13η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 όπως προτείνεται παρακάτω :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
1) Μειώνει τον ΚΑ 02.30.7331.07 με τίτλο: «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης κλειστού
Αθλητικού Κέντρου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ & 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 184.500,00 ευρώ, επειδή το αντίστοιχο έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΥΠΕΚΑ
2) Μεταφέρει στο Αποθεματικό το ποσό των 184.500,00 ευρώ
3) Δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ και τους ενισχύει με τα αντίστοιχα ποσά :
α) Τον ΚΑ 02.30.7323.14 με τίτλο: «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου Δ. Ε. Σταυρούπολης (ΣΑΤΑ)» και τον
ενισχύει με ποσό 17.000,00 ευρώ και
β) Τον ΚΑ 02.30.7323.16 με τίτλο: «Επέκταση οδού Σάρδεων από την οδό Περικλέους έως την οδό Εθ.
Αιμοδότη (ΣΑΤΑ)» και τον ενισχύει με ποσό 109.992,11 ευρώ
4) Ενισχύει τον ΚΑ 02.30.7323.30 με τίτλο: «Αποκατάσταση διαβάσεων ΟΣΕ Δ. Ε. Σταυρούπολης (ΣΑΤΑ)»
με ποσό 57.507,89 ευρώ
Κατόπιν αυτών και επειδή το θέμα, αφορά αφ’ ενός μεν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
έργων και σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου
65 του Ν.3852/10, αφ’ ετέρου δε το τρίτο έργο έχει ημερομηνία περαίωσης στις 27-09-14 και εμπίπτει σε
επείγουσα ανάγκη, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παραπάνω τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος και 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2014.».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση
καθώς και το γεγονός ότι το θέμα, αφορά αφ’ ενός μεν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και
σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του
Ν.3852/10, αφ’ ετέρου δε το τρίτο έργο έχει ημερομηνία περαίωσης στις 27-09-14 και εμπίπτει σε επείγουσα
ανάγκη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για
έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ επενδύσεων ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
1) Μειώνει τον ΚΑ 02.30.7331.07 με τίτλο: «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης κλειστού
Αθλητικού Κέντρου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ & 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 184.500,00 ευρώ, επειδή το αντίστοιχο έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του ΥΠΕΚΑ
2) Μεταφέρει στο Αποθεματικό το ποσό των
184.500,00 ευρώ
3) Δημιουργεί τους παρακάτω ΚΑ και τους ενισχύει με τα αντίστοιχα ποσά :
α) Τον ΚΑ 02.30.7323.14 με τίτλο: «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου Δ. Ε. Σταυρούπολης (ΣΑΤΑ)» και τον
ενισχύει με ποσό 17.000,00 ευρώ και
β) Τον ΚΑ 02.30.7323.16 με τίτλο: «Επέκταση οδού Σάρδεων από την οδό Περικλέους έως την οδό Εθ.
Αιμοδότη (ΣΑΤΑ)» και τον ενισχύει με ποσό 109.992,11 ευρώ
4) Ενισχύει τον ΚΑ 02.30.7323.30 με τίτλο: «Αποκατάσταση διαβάσεων ΟΣΕ Δ. Ε. Σταυρούπολης (ΣΑΤΑ)»
με ποσό 57.507,89 ευρώ.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βορίδης Δημήτριος, Ξυνίδης Αθανάσιος,
Παναγιωτίδης Γρηγόρης Πατσίδου Δέσποινα και Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ διότι όπως δήλωσαν κατά την
άποψή τους η εισαγωγή του εν λόγω θέματος είναι παράτυπη γιατί εισάγεται χωρίς να εμπίπτει στις
εξαιρέσεις του νόμου για το χρονικό διάστημα μετά τις δημοτικές εκλογές και μέχρι την ανάληψη των νέων
δημοτικών αρχών
Ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος ψήφησε Λευκό.
……………….………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 19-6-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα

