signed by
INFORMATICS Digitally
INFORMATICS
AGENCY
DEVELOPMEN DEVELOPMENT
Date: 2016.02.23 10:58:22
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
EET
T AGENCY

ΑΔΑ: 69ΨΟΩΚ8-ΑΜΡ

Reason:
Location: Athens

Από το αριθ.2/16-2-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 39

Περίληψη
Έγκριση της αριθμ.7/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.5012/12-2-2016 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 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μούρκας Χρήστος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
20) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Βασιλούδης Ηλίας
21) Μπένης Δημήτριος
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
22) Μποζ Ραμαδάν
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
23) Μυλωνάς Γεώργιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
24) Ξυνίδης Αθανάσιος
7) Ηλιάδης Θωμάς
25) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
26) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
27) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
29) Τσιακίρογλου Σωτήριος
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
30) Τόπ Ισμέτ
13) Κιρατζή Ερκάν
31) Τσεγγελίδης Ιωάννης
14) Κολλάρος Γεώργιος
32) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
33) Χασάν Ογλού Ορχάν
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
34) Χασάν Ογλού Φερτούν
17) Λύρατζης Πασχάλης
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
5) Παπασταματίου Γεώργιος
2) Γουναρίδης Στυλιανός
6) Τσέπελης Εμμανουήλ
3) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
7) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
4) Παρτσαλίδου Δέσποινα
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Κυριακίδης Αλέξανδρος, Τοπ Ισμέτ και Τσεγγελίδης Ιωάννης
αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση ουτου 7ου θέματος και ο δημοτικός σύμβουλος
Ανταμπούφης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10 θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζηςο κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 13 θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.4621/10-02-2016 εισήγηση
του γραφείου Διοικητικής Μέριμνας & Διαφάνειας Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8 Ιουν. 2006) όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/4 Σεπ. 2009), β) Το άρθρο 236
του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 20, παρ.16
του Ν.3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263/Α΄/23 Δεκ. 2008) γ) Το άρθρο 103 του Ν . 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7 Ιουν.
2010)
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά , σας διαβιβάζουμε την με αριθ. 07/2016 απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. ,με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» , σχετικά με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Οικονομικού Έτους 2016 και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ή μη
αυτής.».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθ.7/2015 απόφαση του Δ.Σ. του
ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», που αφορά την 1η Αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
καθώς και α) Το άρθρο 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8 Ιουν. 2006) όπως αυτό τροποποιήθηκε από
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το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/4 Σεπ. 2009), β) Το άρθρο 236 του Ν. 3463/2006 και
το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 20, παρ.16 του Ν.3731/08 (Φ.Ε.Κ.
263/Α΄/23 Δεκ. 2008) γ) Το άρθρο 103 του Ν . 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7 Ιουν. 2010)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την αριθμ.7/2016 απόφαση του ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθης» σχετικά με την 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ως εξής:
Α. ΕΣΟΔΑ
1. Την ενίσχυση του κωδικού εσόδου:
 Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ και
εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (18.908,74€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 5119 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών» με το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και πενήντα επτά λεπτών
(35.141,57€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
2. Την δημιουργία και ενίσχυση του κωδικού εσόδου:
 ΚΑ 3219.001 με τίτλο «ΠΟΕ- Έσοδα Ωδείου – Σχολής Χορού – Προπαιδείας» με το ποσό των τριών
χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3.915,70€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού, αφορά τα βεβαιωμένα έσοδα έως 31-12-2015.
 Κ.Α. 0718.001 με τίτλο «Τακτική επιχορήγηση Δήμου Ξάνθης» με το ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000,00€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
Μετά την αναμόρφωση των εσόδων το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα
δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (442.651,69€).
Β. ΕΞΟΔΑ
1. Τη μείωση των κωδικών εξόδων:
 Κ.Α. 15-6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ευρώ και είκοσι εννιά
λεπτών (14.020,29€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού, αφορά την μεταφορά ενός (1)
εργαζόμενου από την υπηρεσία 15 (Πολιτισμού Αθλητισμού & Κοιν. Πολ.) στην υπηρεσία 10
(Οικονομικές και Διοικητικές).
 Κ.Α. 15-6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» με το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων
σαράντα τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (3.443,41€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού,
αφορά την μεταφορά ενός (1) εργαζόμενου από την υπηρεσία 15 (Πολιτισμού Αθλητισμού & Κοιν.
Πολ.) στην υπηρεσία 10 (Οικονομικές και Διοικητικές).
 Κ.Α. 15-6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων» με το ποσό των δώδεκα χιλιάδων
εξακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (12.611,42€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού,
αφορά την προσαρμογή στα νέα δεδομένα των ωρομίσθιων καθηγητών μουσικής (παρ. 8 του άρθρου 26
του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015)).
 Κ.Α. 10-8211.001 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ δημοσίου υπαλλήλων» με το ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (4.083,81€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 10-8221 με τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» με το ποσό των δέκα χιλιάδων
επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ενός λεπτού (10.788,01€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 10-8224.001 με τίτλο «Απόδοση 1% ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ» με το ποσό των χιλίων
εξακοσίων επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1.607,98€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 10-8224.002 με τίτλο «Απόδοση 1% ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» με το ποσό των επτακοσίων
ογδόντα εννιά ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (789,62€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 10-8224.003 με τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης 2%» με το ποσό των χιλίων
πεντακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (1.579,10€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 10-8224.004 με τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φόρος» με το ποσό των
οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (825,73€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 10-8231.001 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ» με το ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων
διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (66.237,36€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
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 Κ.Α. 10-8231.002 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ» με το ποσό των είκοσι ευρώ και σαράντα
οκτώ λεπτών (20,48€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 10-8231.003 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ» με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
επτακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (4.780,82€)
με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 10-8231.004 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ» με το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα έξι
ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (676,29€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 10-8231.005 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ» με το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων
εκατόν είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (13.122,82€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 10-8241.001 με τίτλο «Απόδοση κράτησης δανείου ΤΠΔ» με το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων
ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (2.298,36€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 10-8241.002 με τίτλο «Απόδοση κράτησης δανείου ΤΑΧ.ΤΑΜ» με το ποσό των δύο χιλιάδων
εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (2.984,88€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 10-8242.000 με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ συλλόγου εργαζομένων» με το ποσό των
τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (468,00€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-8211 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ δημοσίου υπαλλήλων» με το ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών (4.504,03€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-8221 με τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» με το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων
επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (18.772,29€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-8224.001 με τίτλο «Απόδοση 1% ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ» με το ποσό των δύο χιλιάδων
εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2.922,44€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-8224.002 με τίτλο «Απόδοση 1% ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» με το ποσό των επτακοσίων
τριάντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (737,26€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-8224.003 με τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης 2%» με το ποσό των χιλίων
εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (1.697,45€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-8224.004 με τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φόρος» με το ποσό των χιλίων
εξακοσίων δέκα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (1.617,18€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-8231.001 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ» με το ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων
επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (112.733,64€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-8231.003 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ» με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (4.423,56€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-8231.004 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ» με το ποσό των χιλίων διακοσίων επτά
ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.207,88€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-8231.005 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ» με το ποσό των έντεκα χιλιάδων
εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτών (11.999,16€) με αντίστοιχη αύξηση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-8241.001 με τίτλο «Απόδοση κράτησης δανείου ΤΠΔ» με το ποσό των έντεκα χιλιάδων εκατόν
ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (11.187,24€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-8242.000 με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ συλλόγου εργαζομένων» με το ποσό των
πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (576,00€) με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού.
2. Την δημιουργία και ενίσχυση των κωδικών εξόδων:
 Κ.Α. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων» με το ποσό των χιλίων
τετρακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.414,92€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού, αφορά την διοργάνωση διημέρου στην Αμερικανική Γωνιά Ξάνθης για την τέχνη των
comics (Χορηγία του Μορφωτικού Τμήματος της Αμερικάνικης Πρεσβείας).
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 Κ.Α. 15-6117.001 με τίτλο «Αμοιβές συντονιστή αμερικάνικης γωνιάς» με το ποσό των είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (24.489,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού
(Χορηγία του Μορφωτικού Τμήματος της Αμερικάνικης Πρεσβείας).
 Κ.Α. 00-8111 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων
εξακοσίων πενήντα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (32.650,78€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού, αφορά τα χρέη του 2015.
 Κ.Α. 00-8112 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» με το ποσό των εξακοσίων τριάντα ευρώ
(630,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά τα χρέη του 2015.
 Κ.Α. 00-8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» με το ποσό των εκατόν εξήντα επτά
ευρώ και επτά λεπτών (167,07€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά τα χρέη του 2015.
 Κ.Α. 00-8114 με τίτλο «Φόροι – Τέλη» με το ποσό των τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα
τεσσάρων λεπτών (387,84€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά τα χρέη του 2015.
 Κ.Α. 00-8115 με τίτλο «Διάφορα έξοδα» με το ποσό των τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών
(34,27€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά τα χρέη του 2015.
 Κ.Α. 00-8116 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» με το ποσό των τριών χιλιάδων τριάντα οκτώ
ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (3.038,78€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά τα χρέη
του 2015.
 Κ.Α. 15-7135.008 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων» με το ποσό των σαράντα
χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά την προμήθεια εξέδρας
εκδηλώσεων.
3. Την αύξηση των κωδικών εξόδου:
 Κ.Α. 10-6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα επτά
λεπτών (5.212,77€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά την μεταφορά ενός (1) εργαζόμενου
από την υπηρεσία 15 (Πολιτισμού Αθλητισμού & Κοιν. Πολ.) στην υπηρεσία 10 (Οικονομικές και
Διοικητικές).
 Κ.Α. 10-6052.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» με το ποσό των διακοσίων δέκα τεσσάρων
ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (214,76€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά την μεταφορά
ενός (1) εργαζόμενου από την υπηρεσία 15 (Πολιτισμού Αθλητισμού & Κοιν. Πολ.) στην υπηρεσία 10
(Οικονομικές και Διοικητικές).
 Κ.Α. 15-6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» με το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων
ογδόντα τριών ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (3.483,99€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-6643 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» με το ποσό των χιλίων
τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (1.456,50€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού,
αφορά το υπόλοιπο της σύμβασης του 2015.
 Κ.Α. 15-7135.004 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης με το ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (4.201,58€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού, αφορά την αναβάθμιση του κλιματισμού στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
(υλοποίηση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ξάνθης και του
Μορφωτικού Τμήματος της Αμερικάνικης Πρεσβείας και της αντίστοιχης χορηγίας).
 Κ.Α. 15-6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» με το
ποσό των τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και δύο λεπτών (323,02€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού, αφορά υπόλοιπο της σύμβασης του 2015.
 Κ.Α. 10-6142 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου» με το ποσό των δέκα τριών
χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (13.530,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά την
αμοιβή των ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της απογραφής και του ισολογισμού του 2014.
 Κ.Α. 15-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με το ποσό των δύο χιλιάδων
ευρώ (2.000,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 15-7135.002 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικού Ωδείου» με το ποσό των είκοσι πέντε
χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά την προμήθεια ενός (1)
πιάνου με ουρά.
 Κ.Α. 15-7134 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» με το
ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού, αφορά πρόγραμμα
διαχείρισης εφαρμογής για τον δανεισμό βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

ΑΔΑ: 69ΨΟΩΚ8-ΑΜΡ
 Κ.Α. 00-8211.001 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ δημοσίου υπαλλήλων» με το ποσό των οκτώ
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (8.587,84€) με αντίστοιχη
μείωση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8221 με τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» με το ποσό των δέκα χιλιάδων
επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ενός λεπτού (29.560,30€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8224.001 με τίτλο «Απόδοση 1% ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ» με το ποσό των χιλίων
εξακοσίων επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (4.530,42€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8224.002 με τίτλο «Απόδοση 1% ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ» με το ποσό των επτακοσίων
ογδόντα εννιά ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (1.526,88€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8224.003 με τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης 2%» με το ποσό των χιλίων
πεντακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (3.276,55€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8224.004 με τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φόρος» με το ποσό των
οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (2.442,91€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8231.001 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ» με το ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων
διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (178.971,00€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8231.002 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ» με το ποσό των είκοσι ευρώ και σαράντα
οκτώ λεπτών (20,48€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8231.003 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ» με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
επτακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (9.204,38€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8231.004 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ» με το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα έξι
ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (1.884,17€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8231.005 με τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ» με το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων
εκατόν είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (25.121,98€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8241.001 με τίτλο «Απόδοση κράτησης δανείου ΤΠΔ» με το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων
ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (13.485,60€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8241.002 με τίτλο «Απόδοση κράτησης δανείου ΤΑΧ.ΤΑΜ» με το ποσό των δύο χιλιάδων
εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (2.984,88€) με αντίστοιχη μείωση του
αποθεματικού.
 Κ.Α. 00-8242.000 με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ συλλόγου εργαζομένων» με το ποσό των
τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (1.044,00€) με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.
Μετά την αναμόρφωση και των εξόδων το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων
οκτακοσίων πενήντα ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (21.850,14€).
Το διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το όριο του πέντε τοις εκατό (5%) της παρ. 3 του
άρθρου 161 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/09-06-2006)..
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Κολλάρος ο οποίος όπως δήλωσε δεν συμφωνεί με
την εν λόγω αναμόρφωση.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ξυνίδης Αθανάσιος, Μπένης Δημήτριος, Ανταμπούφης Νικόλαος,
Καμαρίδης Ιπποκράτης, Δημούδη Χρυσούλα, Βασιλούδης Ηλίας, Μυλωνάς Γεώργιος, Καρά Αχμέτ,
Φανουράκης Εμμανουήλ, Μπαντάκ Σιαμπάν, Τσιακίρογλου Σωτήριος και Μιχαλοπούλου Αλίκη ψήφησαν
Λευκό.
…………………………………………………………………………………………………...............
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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