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Από το αριθ.1/25-1-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 11

Περίληψη
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 2η αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.2497/21-1-2016 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 Δρεμσίζη Ιωάννη για να
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 37
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
21) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Αγκόρτσας Απόστολος
22) Μπένης Δημήτριος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
23) Μποζ Ραμαδάν
4) Βασιλούδης Ηλίας
24) Μυλωνάς Γεώργιος
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
25) Ξυνίδης Αθανάσιος
6) Γκιρτζίκη Αλεξία
26) Παπαδόπουλος Κυριάκος
7) Γουναρίδης Στυλιανός
27) Παρτσαλίδου Δέσποινα
8) Δημούδη Χρυσούλα
28) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ηλιάδης Θωμάς
29) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
30) Τόπ Ισμέτ
11) Ιγιαννίδης Στέφανος
31) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
12) Καμαρίδης Ιπποκράτης
32) Τσέπελης Εμμανουήλ
13) Καρά Αχμέτ
33) Τσιακίρογλού Σωτήριος
14) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
34) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κιρατζή Ερκάν
35) Χασάν Ογλού Ορχάν
16) Κολλάρος Γεώργιος
36) Χασάν Ογλού Φερτούν
17) Λομβαρδέας Μιχαήλ
37) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
18) Λύρατζης Πασχάλης
19) Μιχαλοπούλου Αλίκη
20) Μούρκας Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κυριακίδης Αλέξανδρος
2) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
3) Παπασταματίου Γεώργιος
4) Τσεγγελίδης Ιωάννης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου κ. Κυψελίδης Δημήτριος. και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας
Καρυοφύτου κ. Σεραφιάς Διαμαντής
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.2575/22-1-2016 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Σας αναφέρω ότι μετά τη λήξη του οικ. έτους 2015, προέκυψαν διαφορές στην πρόβλεψη
απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων, για λόγους που εκτίθενται παρακάτω, κατά περίπτωση. Κατόπιν
αυτού απαιτείται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2016 όπως προτείνεται παρακάτω :
A. Για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ
Α1. ΣΑΤΑ επενδύσεων
Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2016 ελήφθη υπόψη πρόβλεψη απορρόφησης εγκεκριμένων
πιστώσεων, σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών των ενταγμένων έργων, που παρότι υλοποιήθηκαν για
διάφορους και ανεξάρτητους από την υπηρεσία λόγους, δεν απορροφήθηκαν.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
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Αυξάνει τον ΚΑ 06.00.5122.02 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων πιστώσεων ΣΑΤΑ» με ποσό 883.832,73 ευρώ, όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Αυξάνει τους παρακάτω ΚΑ με τα αντίστοιχα ποσά, που δεν διατέθηκαν το προηγούμενο οικ. έτος :
1) Τον ΚΑ 02.30.7321.09 με τίτλο: «Εργασίες στην κολυμβητική δεξαμενή Ξάνθης για εξοικονόμηση
ενέργειας(ΣΑΤΑ)» με ποσό 160.000,00 ευρώ
2) Τον ΚΑ 02.30.7323.03 με τίτλο: «Διαμόρφωση οδών Αγίας Ειρήνης & Σολδάτου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
32.700,77 ευρώ
3) Τον ΚΑ 02.30.7323.07 με τίτλο: «Σημειακές παρεμβάσεις στις τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε.
Σταυρούπολης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 200.000,00 ευρώ.
4) Τον ΚΑ 02.30.7323.09 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις στη Δημ. Κοινότητα Ευμοίρου (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 57.000,00 ευρώ.
5) Τον ΚΑ 02.30.7326.04 με τίτλο: «Αποκαταστάσεις & περιφράξεις δημοτικών χώρων (ΣΑΤΑ)
Διαμόρφωση - αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης» με ποσό 49.000,00 ευρώ
6) Τον ΚΑ 02.30.7331.06 με τίτλο: «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ)» με ποσό
50.000,00 ευρώ.
7) Τον ΚΑ 02.30.7333.02 με τίτλο: «Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε.Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 104.000,00 ευρώ.
8) Τον ΚΑ 02.30.7411.03 με τίτλο: «Μελέτη στατική & Η/Μ κτιρίου 4ου Γενικού Λυκείου
Ξάνθης(ΣΑΤΑ)» με ποσό 13.099,74 ευρώ.
9) Τον ΚΑ 02.30.7413.02 με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης της δυτικής εισόδου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
200.022,05 ευρώ.
10) Τον ΚΑ 02.30.7413.09 με τίτλο: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δ. Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 12.819,21
ευρώ.
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.7323.17 με τίτλο: «Ανάπλαση τμημάτων οδών Ορεστιάδος, Σαλαμίνος, Προύσσης
& Λυγδών (ΣΑΤΑ)» και τον ενισχύει με ποσό 5.190,96 ευρώ
Α2. ΣΑΤΑ σχολείων
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Μειώνει τον ΚΑ 06.00.5122.03 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με ποσό 218,71 ευρώ, γιατί από την πρόβλεψη απορρόφησης των
εγκεκριμένων πιστώσεων ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, στο τέλος του οικ. έτους 2015 προέκυψε ποσό 218,71 ευρώ
επί πλέον, όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Μειώνει τον ΚΑ 02.15.7331.08 με τίτλο «Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών (ΣΑΤΑ ΣΧ.)» με ποσό
25.741,71 ευρώ.
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.7311.10 με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο
Ξάνθης(ΣΑΤΑ ΣΧ.)» και τον ενισχύει με ποσό 13.723,00 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνολική
πίστωση για την εκτέλεση του έργου που χρηματοδοτείται με 40.000,00 ευρώ από το ίδρυμα Β.Γ. Μελά.
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.8122.01 με τίτλο: «Πληρωμές δαπανών ΠΟΕ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» και τον
ενισχύει με ποσό 11.800,00 ευρώ, που αφορά μεταφορά πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, που δεν πρόλαβε να εκταμιευθεί εντός του 2015.
A. Για έργα που χρηματοδοτούνται από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Μειώνει τον ΚΑ 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» με ποσό 11.936,28 ευρώ και το διαθέτει στους
παρακάτω ΚΑ εξόδων, γιατί η αντίστοιχη απορρόφηση δεν έγινε εντός του 2015.
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.7411.05 με τίτλο: «Μελέτη ενίσχυσης του διατηρητέου κτιρίου του πρώην
Δημαρχείου με ανθρακονήματα σε συνδυασμό με λιθοσυρραφές και ενέματα με ελεγχόμενη πίεση» και τον
ενισχύει με ποσό 5.400,00 ευρώ.
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.7413.08 με τίτλο: «Ρυθμιστικό σχέδιο ελέγχου κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της
Ξάνθης» και τον ενισχύει με ποσό 6.536,28 ευρώ.
Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παραπάνω τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος και 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2016».
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
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 ως
εξής:
A. Για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ
Α1. ΣΑΤΑ επενδύσεων
Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2016 ελήφθη υπόψη πρόβλεψη απορρόφησης εγκεκριμένων
πιστώσεων, σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών των ενταγμένων έργων, που παρότι υλοποιήθηκαν για
διάφορους και ανεξάρτητους από την υπηρεσία λόγους, δεν απορροφήθηκαν.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται :
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 883.832,73 ευρώ, όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Αυξάνει τους παρακάτω ΚΑ με τα αντίστοιχα ποσά, που δεν διατέθηκαν το προηγούμενο οικ. έτος :
11) Τον ΚΑ 02.30.7321.09 με τίτλο: «Εργασίες στην κολυμβητική δεξαμενή Ξάνθης για εξοικονόμηση
ενέργειας(ΣΑΤΑ)» με ποσό 160.000,00 ευρώ
12) Τον ΚΑ 02.30.7323.03 με τίτλο: «Διαμόρφωση οδών Αγίας Ειρήνης & Σολδάτου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
32.700,77 ευρώ
13) Τον ΚΑ 02.30.7323.07 με τίτλο: «Σημειακές παρεμβάσεις στις τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε.
Σταυρούπολης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 200.000,00 ευρώ.
14) Τον ΚΑ 02.30.7323.09 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις στη Δημ. Κοινότητα Ευμοίρου (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 57.000,00 ευρώ.
15) Τον ΚΑ 02.30.7326.04 με τίτλο: «Αποκαταστάσεις & περιφράξεις δημοτικών χώρων (ΣΑΤΑ)
Διαμόρφωση - αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης» με ποσό 49.000,00 ευρώ
16) Τον ΚΑ 02.30.7331.06 με τίτλο: «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ)» με ποσό
50.000,00 ευρώ.
17) Τον ΚΑ 02.30.7333.02 με τίτλο: «Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε.Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με
ποσό 104.000,00 ευρώ.
18) Τον ΚΑ 02.30.7411.03 με τίτλο: «Μελέτη στατική & Η/Μ κτιρίου 4ου Γενικού Λυκείου
Ξάνθης(ΣΑΤΑ)» με ποσό 13.099,74 ευρώ.
19) Τον ΚΑ 02.30.7413.02 με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης της δυτικής εισόδου (ΣΑΤΑ)» με ποσό
200.022,05 ευρώ.
20) Τον ΚΑ 02.30.7413.09 με τίτλο: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δ. Ξάνθης (ΣΑΤΑ)» με ποσό 12.819,21
ευρώ.
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.7323.17 με τίτλο: «Ανάπλαση τμημάτων οδών Ορεστιάδος, Σαλαμίνος, Προύσσης
& Λυγδών (ΣΑΤΑ)» και τον ενισχύει με ποσό 5.190,96 ευρώ
Α2. ΣΑΤΑ σχολείων
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :
Μειώνει τον ΚΑ 06.00.5122.03 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη έργων ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με ποσό 218,71 ευρώ, γιατί από την πρόβλεψη απορρόφησης των
εγκεκριμένων πιστώσεων ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, στο τέλος του οικ. έτους 2015 προέκυψε ποσό 218,71 ευρώ
επί πλέον, όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :
Μειώνει τον ΚΑ 02.15.7331.08 με τίτλο «Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών (ΣΑΤΑ ΣΧ.)» με ποσό
25.741,71 ευρώ.
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.7311.10 με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο
Ξάνθης(ΣΑΤΑ ΣΧ.)» και τον ενισχύει με ποσό 13.723,00 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνολική
πίστωση για την εκτέλεση του έργου που χρηματοδοτείται με 40.000,00 ευρώ από το ίδρυμα Β.Γ. Μελά.
Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.8122.01 με τίτλο: «Πληρωμές δαπανών ΠΟΕ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» και τον
ενισχύει με ποσό 11.800,00 ευρώ, που αφορά μεταφορά πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, που δεν πρόλαβε να εκταμιευθεί εντός του 2015.
A. Για έργα που χρηματοδοτούνται από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Μειώνει τον ΚΑ 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» με ποσό 11.936,28 ευρώ και το διαθέτει στους
παρακάτω ΚΑ εξόδων, γιατί η αντίστοιχη απορρόφηση δεν έγινε εντός του 2015.
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Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.7411.05 με τίτλο: «Μελέτη ενίσχυσης του διατηρητέου κτιρίου του πρώην
Δημαρχείου με ανθρακονήματα σε συνδυασμό με λιθοσυρραφές και ενέματα με ελεγχόμενη πίεση» και τον
ενισχύει με ποσό 5.400,00 ευρώ.
1) Δημιουργεί τον ΚΑ 02.30.7413.08 με τίτλο: «Ρυθμιστικό σχέδιο ελέγχου κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη
της Ξάνθης» και τον ενισχύει με ποσό 6.536,28 ευρώ.
Μετά και την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 107.441,06€.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ξυνίδης Αθανάσιος, Μπένης Δημήτριος, Ανταμπούφης
Νικόλαος, Κολλάρος Γεώργιος, Βασιλούδης Ηλίας, Γουναρίδης Στυλιανός, Μπαντάκ Σιαμπάν, Καρά Αχμέτ,
Μυλωνάς Γεώργιος, Φανουράκης Εμμανουήλ και Τοπ Ισμέτ, οι οποίοι δήλωσαν ότι αφού δεν ψήφησαν το
Τεχνικό Πρόγραμμα δεν ψηφίζουν και την αναμόρφωσή του.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τσιακίρογλου Σωτήριος, Καμαρίδης Ιπποκράτης, Δημούδη Χρυσούλα και
Μιχαλοπούλου Αλίκη ψήφισαν Λευκό.
……………….………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-2-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

