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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 16/2012 πρακτικό της από18ης Ιουλίου 2012 τακτικής συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  125/ 2012 

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπ/σµού και Τεχνικού προγράµµατος  ∆ήµου 
Φιλιατών έτους 2012 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
18η , του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
11187/11.7.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι ένα (21) µέλη και απόντα τα έξι (6)  και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 
5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 
6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 
9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 
13. ΜπεράτηςΓεώργιος(Γραµµατέας ∆.Σ.) 26. Τόλης Χριστόφορος 
14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. Μπουτάσης Ελευθέριος 
2. Λένης Φίλιππος 
3. Μπεράτης Γεώργιος 
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4. Γκίκας Θωµάς 
5. Ρέγκας Λαέρτης 
6. Μπάντιος Ελευθέριος 
 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Καπουράνης Γεώργιος, Λιαµύρας 
Αθανάσιος, Μπότος Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, 
∆ηµητρίου Χρήστος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Ντέλλος Βασίλειος, ∆όβρας Μιχαήλ, 
Γιοβάνης Ευάγγελος, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 
χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, 
κα ∆ιαµάντη Άννα. 
Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι κ.κ. Ταφέκη Άρτεµις από τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες, Λιόντου Παναγιώτα από την Οικονοµική Υπηρεσία και  
Κούµπουλης Ηλίας από το Γραφείο Γεωργοκτηνοτροφικών  ως εισηγητές θεµάτων 
αρµοδιοτήτων τους. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα 
αποφασίστηκε η συζήτηση  τριών (3) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία 
είναι: α) «Περί παραχώρησης λεωφορείων από το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας στο 
∆ήµο Φιλιατών, για µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης» β) 
Προγραµµατισµός προσλήψεων για άµεσες ανάγκες του ∆ήµου έτους 2012 και γ) 
«Πρόσληψη προσωπικού για πυροπροστασία δυο (2) οδηγοί και ένας (1) ένας 
χειριστής. Τα ανωτέρω θέµατα κρίθηκαν εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσµιών και 
γιατί το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα γίνει τέλος Αυγούστου  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
αρχικά στον Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, για να εισηγηθεί την τροποποίηση του 
προϋπολογισµού και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 
ο οποίος θα εισηγηθεί την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος.  
Ο Α/δήµαρχος κ. Κωστάρας είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 

 Κρίνεται αναγκαία η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. ΄Ετους 2012, µε 
σκοπό την αύξηση ή δηµιουργία διαφόρων υποχρεωτικών δαπανών ή µη ( του 
άρθρ.158 του ∆.Κ.Κ.-Πρ.∆/γµα 410/95), και σύµφωνα µε την εισήγηση προς το ∆.Σ. 
της αρµοδίου ∆ηµ. Υπαλλήλου  Παναγιώτας Λιόντου (Λογιστήριο) όπως 
παρακάτω: 

 
                  Α.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
1) Μειώνει τον κωδ.αριθµό εσόδου Κ.Α.0611.001 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 
αναγκών (άρθ.25 Ν.1828/89 Ν.2830/2001)» ποσού 167.884,19 ευρώ, για την 
δηµιουργία Κωδ.Αριθµού εσόδων : 

• Κ.Α.0611.002 «Κράτηση ΤΕΑ∆ΚΥ/ΤΠ∆ΚΥ» ποσού 135.600,00 ευρώ 

• Κ.Α.0611.003 «Κράτηση ΤΠ∆ (Κανονικό χρέος) (∆7)» ποσού 28.389,00 ευρώ 

• Κ.Α.0611.004 «Προµήθεια Τ.Π.∆.» ποσού 3.895,19 ευρώ  

Η δηµιουργία των ανωτέρω Κωδ.Αριθµών γίνεται προκειµένου να εξειδικευτούν και 
να προκύψει το καθαρό ποσό της επιχ/σης των Κ.Α.Π. στον Κ.Α.0611.001 

 

2) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την λειτουργία 
Μαθητικής Εστίας Φιλιατών ποσού 89.634,09 ευρώ. 
Σύµφωνα µε την αρίθµ.27466/9-7-2012 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
εγκρίθηκε οικονοµική ενίσχυση προς τον ∆ήµο Φιλιατών αποκλειστικά και µόνο για 
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την κάλυψη δαπάνης του κόστους µισθοδοσίας του προσωπικού που µεταφέρθηκε 
από το πρώην Εθνικό ΄Ιδρυµα Νεότητας από τις 5-11-11 (ΦΕΚ 2058) καθώς και για 
τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες λειτουργίας αυτής, ποσού 269.768,97 ευρώ από τις 
5-11-2011 έως τις 31/12/2012. 
Αύξηση Κωδ.Αριθµού εσόδου Κ.Α.1214.002 «Επιχ/ση από Υπουργείο Εσωτ/κών 
για την µισθοδοσία προσωπικού & λειτουργικά έξοδα της Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 
2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 89.634,09 ευρώ (υπάρχουσα πίστωση 
180.134,88 + 89.634,09 = 269.768,97 ευρώ) 

Η Μαθητική Εστία Φιλιατών µε το από 223.3/4/31/6-7-2012 έγγραφο της ζητά την 
τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου προκειµένου να λειτουργήσει, ως 
εξής : 

• Αύξηση Κ.Α.15-6021.002 «Αµοιβές προσωπικού Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 
2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 4.193,06 ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.15-6162.003 «Συνεργείο ενίσχυσης προσωπικού Μαθητικής 
Εστίας (µαγειρείου) ΦΕΚ 2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 27.038,16 
ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.15-6162.004 «Τροφοδοσία  Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-
2011 τεύχος Β΄) ποσού 15.000,00 ευρώ  

• ∆ηµιουργία Κ.Α.15-6162.005 «Συνεργείο νυχτερινής φύλαξης Μαθητικής 
Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 18.942,00 ευρώ 

• ∆ηµιουργία Κ.Α.15-6162.006 «Επιπλα-Σκεύη-Εξοπλισµός κτιρίου Μαθητικής 
Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 4.000,00 ευρώ  

• ∆ηµιουργία Κ.Α.15-6162.007 «Συντήρηση κτιρίου-Επισκευής Μηχ/των 
Πυροσβεστικά Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 
14.279,19 ευρώ  

• ∆ηµιουργία Κ.Α.15-6162.008 «Πετρέλαιο θέρµανσης Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 
2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 6.181,68 ευρώ  

 
3) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη 

δράσεων πυροπροστασίας του ∆ήµου Φιλιατών οικ.έτους 2012 ποσού 
44.800,00 ευρώ .  

Σύµφωνα µε την αρίθµ.20470/15-6-2012 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση στον ∆ήµο Φιλιατών ποσού 44.800,00 ευρώ για την 
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΕ 055). 
         ∆ηµιουργεί Κ.Α.εσόδων 1322.003 «Επιχορήγηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» ποσού 44.800,00 ευρώ. 

Το ποσό αυτό θα διατεθεί ως εξής : 
• Αύξηση Κ.Α.35-7332.001 «Εργάτες πυροπροστασίας» ποσού 18.550,00 ευρώ 

(υπάρχουσα αδιάθετη πίστωση από πυροπροστασία 2011 
3.307,02+18.550,00=21.857,02 ευρώ)  

• ∆ηµιουργία Κ.Α.35-7333.001 «Καθαρισµός δρόµων (Πυρ/σία 2012 )» ποσού 
21.525,00 ευρώ, 

• ∆ηµιουργία Κ.Α.35-7135.001 «Προµήθεια εξοπλισµού για την αντιµετώπιση 
δασικών πυρκαγιών (πυρ/σία 2012)» ποσού 4.725,00 ευρώ. 

 
 

4)  Αύξηση & ∆ηµιουργία Κωδ.Αριθµού εσόδων : 

• ∆ηµιουργία Κ.Α.4123.009 «Φόρος 15%» ποσού 200,00 ευρώ 
• ∆ηµιουργία Κ.Α.4142.000 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (χαρτόσηµο-ΟΓΑ 

ενοικίων)» ποσού 2.000,00 ευρώ 
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• Αύξηση Κ.Α.0118.001 «Μισθώµατα ιχθυοτροφείων & µυδοκαλλιέργειας 
(άρθ.14 Ν.127/75,άρθ.75 Ν.2065/92, ΚΥΑ 32489/82) » ποσού 10.000,00 
ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.1512.001 «Πρόστιµα Κ.Ο.Κ., (Ν.∆.805/71 & 170/67 άρθρο 31 
Ν.2130/93)» ποσού 500,00 ευρώ  

• Αύξηση Κ.Α.0211.001 «Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Τράπεζες» ποσού 
23.000,00 ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.4213.001 «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών 
ποσών (άρθ.26 Ν.318/69, Αποφ.Υπ.Οικ.2081241/11652/1997)» ποσού 
10.000,00 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.0322.001 «Τέλος ύδρευσης» ποσού 49.172,70 ευρώ, εκ 
παραδροµής είχε µειωθεί από τον Κ.Α.3212.001  
 
Το ανωτέρω ποσό των 94.872,70 ευρώ θα διατεθεί για την αύξηση ή 
δηµιουργία των παρακάτω κωδ.αριθµών : 

         Αυξάνει & ∆ηµιουργεί τους παρακάτω Κωδ.Αριθµούς εξόδων-εσόδων: 
• ∆ηµιουργία Κ.Α.8223.009 «Φόρος 15%» ποσού 200,00 ευρώ 
• ∆ηµιουργία Κ.Α.8242.002 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (χαρτόσηµο-ΟΓΑ 

ενοικίων)» ποσού 2.000,00 ευρώ 
• Αύξηση Κ.Α.8112.004 «΄Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 

Σαγιάδας & Φιλιατών» ποσού 12.000,00 ευρώ  
• Αύξηση εσόδου Κ.Α.3212.001 «Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης» ποσού 

49.172,70 ευρώ 
• ∆ηµιουργία Κ.Α.8115.013 «Προµήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσµου» ποσού 

4.059,00 ευρώ-αφορά υπόλοιπο δηµοπρασίας 2010 του Καποδιστριακού 
∆ήµου Φιλιατών, το οποίο εκ παραδροµής δεν είχε συµπεριληφθεί στον 
προϋπολογισµό. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α.8117.011 «Εργασία χριστουγεννιάτικος διάκοσµος» ποσού 
1.494,45 ευρώ- αφορά υπόλοιπο δηµοπρασίας 2010 του Καποδιστριακού 
∆ήµου Φιλιατών, το οποίο εκ παραδροµής δεν είχε συµπεριληφθεί στον 
προϋπολογισµό. 

• Αύξηση Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» ποσού 25.946,55 ευρώ (υπάρχουσα 
πίστωση 14.616,11+25.946,55=40.562,66 ευρώ). 

 
Στη συνέχεια ο Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος έλαβε το λόγο από τον κ. 

Πρόεδρος και είπε στο ∆.Σ. τα εξής: 

Κρίνεται αναγκαία η αναµόρφωση του Τεχνικού προγράµµατος σύµφωνα µε την 
εισήγηση προς το ∆.Σ. της αρµοδίου ∆ηµ. Υπαλλήλου Όλγας ∆εµερτζή (Τεχνική 
Υπηρεσία) προκειµένου να  εκτελεστούν –ολοκληρωθούν οι ακόλουθες εργασίες –
προµήθειες. 
 
                Β.-   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ     ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                    
 
Η τροποποίηση αφορά : 
 
1) Την Ενίσχυση του Κ.Α. 8122.010 «Συντήρηση παιδικών χαρών 
Ασπροκκλησίου  » µε το   ποσό των 5.000,00 ευρώ. 
Το ποσό των 5.000,00  θα ληφθεί από τον Κ.Α.:8115.009 «Προµήθεια οικίσκων & 
οργάνων παιδικής χαράς» 
 
2)  Την ∆ηµιουργία Κ.Α. : Επισκευή & Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
∆ηµοτικής ενότητας Σαγιάδας ποσού 15.000,00 ευρώ .Το ποσό θα ληφθεί από τον 
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Κ.Α:20-6663.001 «Επισκευή & Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» 
∆ήµου Φιλιατών  . 
  
 
3)την Ενίσχυση του  Κ.Α.  10-6661.001 « Υλικά συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων  »∆ήµου Φιλιατών  µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ .Το ποσό των 5.000,00 
θα ληφθεί από τον Κ.Α.: Κ.Α:20-6663.001 «Επισκευή & Συντήρηση 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων»  . 
 
4)την Ενίσχυση του Κ.Α.: 20-6277.002 «Συµµετοχή στη ∆ΕΗ  για την επέκταση 
δικτύου (ΦΟΠ) στη θέση Κατσαρέϊκα  µε το ποσό των 1800,00 ευρώ  .Το ποσό των 
1800,00 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α,: 9111- Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών 
  
5)την δηµιουργία Κ.Α. : «Τσιµεντοτρώσεις εσωτερικών δρόµων στο Τ.∆. 
Κοκκινολιθαρίου»ποσού 4.000,00 ευρώ .Το ποσό θα ληφθεί  από τον Κ.Α.: 25-
7336.002  «Επισκευή δεξαµενής στο Κοκκινολιθάρι »ποσού 4.000,00 ευρώ , 

 
6)την δηµιουργία Κ.Α.: «Μυοκτονία εξωτερικών χώρων-παιδικών χαρών  ∆ήµου  
Φιλιατών» ,ποσού 4.000,00 ευρώ .Το ποσό να ληφθεί από τον   Κ.Α. :  9111- 
Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών 

7) την δηµιουργία Κ.Α : « Αντικατάσταση Ξύλινου Καταστρώµατος στην Γέφυρα 
Μπολιάνας » ,ποσού 5.000,00 ευρώ .Το ποσό των  3.000,00 θα ληφθεί από τους 
Κ.Α. 30-7333.003 «Χαλικοστρώσεις -Τσµεντοστρώσεις εσωτερικών δρόµων Τ.∆. 
Γολάς » ιδίου ποσού  και το ποσό των 2.000,00 ευρώ από τον Κ.Α. :20-7131.001 
(τακτικά) , 

9) την δηµιουργία νέου Κ.Α . « Συντήρηση παιδικής χαράς στο Τ.∆. Καλλιθέας » 
ποσού 3.900,00 ευρώ .Το ποσό θα  ληφθεί από τον Κ.Α 8122.019 µε τίτλο 
«Συντήρηση παιδικής χαράς στο Τ.∆. Καλλιθέας» ποσού 3.900,00 
 

   10) την δηµιουργία νέου Κ.Α.  «Τσιµεντόστρωση εσωτερικών δρόµων στην Τ.Κ. 
Αµπελώνα »ποσού 5.000,00 ευρώ .Το συνολικό  ποσό θα  ληφθεί  

   ως εξής: από τον Κ.Α 10-6262.002  ποσό (2.000,00 ) τακτικά & τον Κ.Α 00- 
6443.001 (2000,00) Τακτικά & από τον Κ.Α:  10-7134.001  (1.000,00) Τακτικά .                               
                                                    
     11) την ενίσχυση του Κ.Α.:8117.003 Εγκαταστάσεις & συντηρήσεις   

κτιριακών εγκαταστάσεων  µε το ποσό των 4835,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από 
τον  Κ.Α. :25-6276.001(3.000,00)Τακτικά & Κ.Α.:25-7312.012 (1.835,00) 
ΣΑΤΑ  

 
                 
      12) την ενίσχυση του   Κ.Α.:8115.002 « Προµήθεια υδραυλικών υλικών για 

τις ανάγκες του ∆ήµου Φιλιατών & Σαγιάδας » µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ . Το 
ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α. 00-6452.001(2.000,00) Τακτικά & από τον Κ.Α.: 
10-7134.001 (2.00,00 )  Τακτικά.                                                  

                                                
        Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 

αποφασίσουν σχετικά. 
Μειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆άλλας Γεώργιος, Φερεντίνος Μιλτιάδης, 
Μποροδήµος Ιωάννης Τόλης Χριστόφορος και Λάγκαρη λέγοντας ότι δεν έχουµε 
αντίγραφα εισηγήσεων ούτε µας δόθηκαν πριν τη συνεδρίαση νοµίµως. 
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     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση των Α/δηµάρχων κ.κ. Κωστάρα 
Σταύρου και Μάνου Κων/νου, την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού 
είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού 
Προγράµµατος έτους 2012 όπως παρακάτω:            
                   

Α.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
1) Μειώνει τον κωδ.αριθµό εσόδου Κ.Α.0611.001 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 
αναγκών (άρθ.25 Ν.1828/89 Ν.2830/2001)» ποσού 167.884,19 ευρώ, για την 
δηµιουργία Κωδ.Αριθµού εσόδων : 

• Κ.Α.0611.002 «Κράτηση ΤΕΑ∆ΚΥ/ΤΠ∆ΚΥ» ποσού 135.600,00 ευρώ 

• Κ.Α.0611.003 «Κράτηση ΤΠ∆ (Κανονικό χρέος) (∆7)» ποσού 28.389,00 ευρώ 

• Κ.Α.0611.004 «Προµήθεια Τ.Π.∆.» ποσού 3.895,19 ευρώ  

Η δηµιουργία των ανωτέρω Κωδ.Αριθµών γίνεται προκειµένου να εξειδικευτούν και 
να προκύψει το καθαρό ποσό της επιχ/σης των Κ.Α.Π. στον Κ.Α.0611.001 

 

2) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την λειτουργία 
Μαθητικής Εστίας Φιλιατών ποσού 89.634,09 ευρώ. 
Σύµφωνα µε την αρίθµ.27466/9-7-2012 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
εγκρίθηκε οικονοµική ενίσχυση προς τον ∆ήµο Φιλιατών αποκλειστικά και µόνο για 
την κάλυψη δαπάνης του κόστους µισθοδοσίας του προσωπικού που µεταφέρθηκε 
από το πρώην Εθνικό ΄Ιδρυµα Νεότητας από τις 5-11-11 (ΦΕΚ 2058) καθώς και για 
τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες λειτουργίας αυτής, ποσού 269.768,97 ευρώ από τις 
5-11-2011 έως τις 31/12/2012. 
Αύξηση Κωδ.Αριθµού εσόδου Κ.Α.1214.002 «Επιχ/ση από Υπουργείο Εσωτ/κών 
για την µισθοδοσία προσωπικού & λειτουργικά έξοδα της Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 
2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 89.634,09 ευρώ (υπάρχουσα πίστωση 
180.134,88 + 89.634,09 = 269.768,97 ευρώ) 

Η Μαθητική Εστία Φιλιατών µε το από 223.3/4/31/6-7-2012 έγγραφο της ζητά την 
τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου προκειµένου να λειτουργήσει, ως 
εξής : 

• Αύξηση Κ.Α.15-6021.002 «Αµοιβές προσωπικού Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 
2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 4.193,06 ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.15-6162.003 «Συνεργείο ενίσχυσης προσωπικού Μαθητικής 
Εστίας (µαγειρείου) ΦΕΚ 2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 27.038,16 
ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.15-6162.004 «Τροφοδοσία  Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-
2011 τεύχος Β΄) ποσού 15.000,00 ευρώ  

• ∆ηµιουργία Κ.Α.15-6162.005 «Συνεργείο νυχτερινής φύλαξης Μαθητικής 
Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 18.942,00 ευρώ 

• ∆ηµιουργία Κ.Α.15-6162.006 «Επιπλα-Σκεύη-Εξοπλισµός κτιρίου Μαθητικής 
Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 4.000,00 ευρώ  

• ∆ηµιουργία Κ.Α.15-6162.007 «Συντήρηση κτιρίου-Επισκευής Μηχ/των 
Πυροσβεστικά Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 
14.279,19 ευρώ  

• ∆ηµιουργία Κ.Α.15-6162.008 «Πετρέλαιο θέρµανσης Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 
2058/4-11-2011 τεύχος Β΄)» ποσού 6.181,68 ευρώ  
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3) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη 

δράσεων πυροπροστασίας του ∆ήµου Φιλιατών οικ.έτους 2012 ποσού 
44.800,00 ευρώ .  

Σύµφωνα µε την αρίθµ.20470/15-6-2012 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση στον ∆ήµο Φιλιατών ποσού 44.800,00 ευρώ για την 
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΕ 055). 
         ∆ηµιουργεί Κ.Α.εσόδων 1322.003 «Επιχορήγηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» ποσού 44.800,00 ευρώ. 

Το ποσό αυτό θα διατεθεί ως εξής : 
• Αύξηση Κ.Α.35-7332.001 «Εργάτες πυροπροστασίας» ποσού 18.550,00 ευρώ 

(υπάρχουσα αδιάθετη πίστωση από πυροπροστασία 2011 
3.307,02+18.550,00=21.857,02 ευρώ)  

• ∆ηµιουργία Κ.Α.35-7333.001 «Καθαρισµός δρόµων (Πυρ/σία 2012 )» ποσού 
21.525,00 ευρώ, 

• ∆ηµιουργία Κ.Α.35-7135.001 «Προµήθεια εξοπλισµού για την αντιµετώπιση 
δασικών πυρκαγιών (πυρ/σία 2012)» ποσού 4.725,00 ευρώ. 

 

4)  Αύξηση & ∆ηµιουργία Κωδ.Αριθµού εσόδων : 

• ∆ηµιουργία Κ.Α.4123.009 «Φόρος 15%» ποσού 200,00 ευρώ 
• ∆ηµιουργία Κ.Α.4142.000 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (χαρτόσηµο-ΟΓΑ 

ενοικίων)» ποσού 2.000,00 ευρώ 
• Αύξηση Κ.Α.0118.001 «Μισθώµατα ιχθυοτροφείων & µυδοκαλλιέργειας 

(άρθ.14 Ν.127/75,άρθ.75 Ν.2065/92, ΚΥΑ 32489/82) » ποσού 10.000,00 
ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.1512.001 «Πρόστιµα Κ.Ο.Κ., (Ν.∆.805/71 & 170/67 άρθρο 31 
Ν.2130/93)» ποσού 500,00 ευρώ  

• Αύξηση Κ.Α.0211.001 «Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Τράπεζες» ποσού 
23.000,00 ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.4213.001 «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών 
ποσών (άρθ.26 Ν.318/69, Αποφ.Υπ.Οικ.2081241/11652/1997)» ποσού 
10.000,00 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.0322.001 «Τέλος ύδρευσης» ποσού 49.172,70 ευρώ, εκ 
παραδροµής είχε µειωθεί από τον Κ.Α.3212.001  
 
Το ανωτέρω ποσό των 94.872,70 ευρώ θα διατεθεί για την αύξηση ή 
δηµιουργία των παρακάτω κωδ.αριθµών : 

         Αυξάνει & ∆ηµιουργεί τους παρακάτω Κωδ.Αριθµούς εξόδων-εσόδων: 
• ∆ηµιουργία Κ.Α.8223.009 «Φόρος 15%» ποσού 200,00 ευρώ 
• ∆ηµιουργία Κ.Α.8242.002 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (χαρτόσηµο-ΟΓΑ 

ενοικίων)» ποσού 2.000,00 ευρώ 
• Αύξηση Κ.Α.8112.004 «΄Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 

Σαγιάδας & Φιλιατών» ποσού 12.000,00 ευρώ  
• Αύξηση εσόδου Κ.Α.3212.001 «Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης» ποσού 

49.172,70 ευρώ 
• ∆ηµιουργία Κ.Α.8115.013 «Προµήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσµου» ποσού 

4.059,00 ευρώ-αφορά υπόλοιπο δηµοπρασίας 2010 του Καποδιστριακού 
∆ήµου Φιλιατών, το οποίο εκ παραδροµής δεν είχε συµπεριληφθεί στον 
προϋπολογισµό. 

• ∆ηµιουργία Κ.Α.8117.011 «Εργασία χριστουγεννιάτικος διάκοσµος» ποσού 
1.494,45 ευρώ- αφορά υπόλοιπο δηµοπρασίας 2010 του Καποδιστριακού 
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∆ήµου Φιλιατών, το οποίο εκ παραδροµής δεν είχε συµπεριληφθεί στον 
προϋπολογισµό. 

• Αύξηση Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» ποσού 25.946,55 ευρώ (υπάρχουσα 
πίστωση 14.616,11+25.946,55=40.562,66 ευρώ). 

 
Στη συνέχεια ο Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος έλαβε το λόγο από τον κ. 

Πρόεδρος και είπε στο ∆.Σ. τα εξής: 

Κρίνεται αναγκαία η αναµόρφωση του Τεχνικού προγράµµατος σύµφωνα µε την 
εισήγηση προς το ∆.Σ. της αρµοδίου ∆ηµ. Υπαλλήλου Όλγας ∆εµερτζή (Τεχνική 
Υπηρεσία) προκειµένου να  εκτελεστούν –ολοκληρωθούν οι ακόλουθες εργασίες –
προµήθειες. 
 
                Β.-   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ     ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                    
 
Η τροποποίηση αφορά : 
 
1) Την Ενίσχυση του Κ.Α. 8122.010 «Συντήρηση παιδικών χαρών 
Ασπροκκλησίου  » µε το   ποσό των 5.000,00 ευρώ. 
Το ποσό των 5.000,00  θα ληφθεί από τον Κ.Α.:8115.009 «Προµήθεια οικίσκων & 
οργάνων παιδικής χαράς» 
 
2)  Την ∆ηµιουργία Κ.Α. 20-6663.002 «Επισκευή & Συντήρηση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής ενότητας Σαγιάδας» ποσού 15.000,00 ευρώ. 
Το ποσό των 15.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α:20-6663.001 «Επισκευή & 
Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» ∆ήµου Φιλιατών  . 
  
3) Την Ενίσχυση του  Κ.Α.  10-6661.001 «Υλικά συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων» ∆ήµου Φιλιατών  µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 
Το ποσό των 5.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α.: Κ.Α:20-6663.001 «Επισκευή 
& Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων»  . 
 
4) Την Ενίσχυση του Κ.Α.: 20-6277.002 «Συµµετοχή στη ∆ΕΗ  για την επέκταση 
δικτύου (ΦΟΠ) στη θέση Κατσαρέϊκα»  µε το ποσό των 1.800,00 ευρώ. 
Το ποσό των 1.800,00 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α,: 9111- Αποθεµατικό ∆ήµου 
Φιλιατών 
  
5)Την δηµιουργία Κ.Α. 30-7323.021 «Τσιµεντοστρώσεις εσωτερικών δρόµων στο 
Τ.∆. Κοκκινολιθαρίου» ποσού 4.000,00 ευρώ. 
Το ποσό των 4.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α.: 25-7336.002 «Επισκευή 
δεξαµενής στο Κοκκινολιθάρι », 

 
6) Την δηµιουργία Κ.Α. 70-6277.001 «Μυοκτονία εξωτερικών χώρων-παιδικών 
χαρών  ∆ήµου  Φιλιατών» ποσού 4.000,00 ευρώ. 
Το ποσό των 4.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τον   Κ.Α. :  9111- Αποθεµατικό ∆ήµου 
Φιλιατών 

7) Την δηµιουργία Κ.Α. 30-7331.002 «Αντικατάσταση Ξύλινου Καταστρώµατος 
στην Γέφυρα Μπολιάνας » ποσού 5.000,00 ευρώ. 
Το ποσό των  3.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τους Κ.Α. 30-7333.003 
«Χαλικοστρώσεις -Τσµεντοστρώσεις εσωτερικών δρόµων Τ.∆. Γολάς» και το ποσό 
των 2.000,00 ευρώ από τον Κ.Α. :20-7131.001 (Τακτικά) , 
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9) Την δηµιουργία νέου Κ.Α. 70-7331.003 «Συντήρηση παιδικής χαράς στο Τ.∆. 
Καλλιθέας» ποσού 3.900,00 ευρώ. 
Το ποσό των 3.900,00 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α 8122.019 µε τίτλο «Συντήρηση 
παιδικής χαράς στο Τ.∆. Καλλιθέας», 
 

  10) Την δηµιουργία νέου Κ.Α. 30-7323.023 «Τσιµεντόστρωση εσωτερικών 
δρόµων στην Τ.Κ. Αµπελώνα » ποσού 5.000,00 ευρώ. 

  Το συνολικό  ποσό των 5.000,00 ευρώ θα  ληφθεί ως εξής: από τον Κ.Α 10-
6262.002  ποσό (2.000,00 ) Τακτικά , τον Κ.Α 00- 6443.001 (2000,00) Τακτικά & 

  από τον Κ.Α:  10-7134.001  (1.000,00) Τακτικά .                                
                                                    
11) Την ενίσχυση του Κ.Α.8117.003 «Εγκαταστάσεις & συντηρήσεις   κτιριακών 
Εγκαταστάσεων»  µε το ποσό των 4.835,00 ευρώ. 
Το ποσό των 4.835,00 ευρώ θα ληφθεί από τους Κ.Α. 25-6276.001 (3.000,00) 
Τακτικά & Κ.Α. 25-7312.012 (1.835,00) ΣΑΤΑ  
                                        
12) Την ενίσχυση του Κ.Α. 8115.002 «Προµήθεια υδραυλικών υλικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Φιλιατών & Σαγιάδας » µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ. 
Το ποσό των 4.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τους Κ.Α. 00-6452.001 (2.000,00)  
Τακτικά & από τον Κ.Α.10-7134.001 (2.00,00 )  Τακτικά.                                                  
        
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα 
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους 
που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 
                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ          (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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