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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                    (συµπλήρωση διατάξεων ως  
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ                                 προς τη διάθεση της ΣΑΤΑ) 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: ∆ιαµάντη Άννα 
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Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες 
ΤΗΛ.: 26643 60155 
FAX: 26640 22989 
E-mail: info@filiates.gr 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 21η /2012 πρακτικό της από 17ης Οκτωβρίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  162/ 2012 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισµού - Τεχνικού Προγράµµατος έτους 
2012 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την17η  , του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
15485/11-10-2012 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 τέσσερα (24) µέλη και απόντα  τρία (3)  και 
συγκεκριµένα: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ. 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 
3. Κωστάρας Σταύρος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 
5. Τσέκας Νικόλαος 
6. Βλάχος Παρασκευάς 
7. Μποροδήµου Γεωργία 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 
9. Μάνος Κων/νος 
10. Νικολαϊδου Ελένη 
11. Τσότσης ∆ηµήτριος 
12. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.) 
13. Σωτηρίου Παναγιώτης 
14. Ρούµπης Γεώργιος 
15. Λένης Φίλιππος 
16. Γκίκας Θωµάς 
17. Φερεντίνος Μιλτιάδης 

18. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 
19. Μποροδήµος Ιωάννης 
20. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
21. Καψάλης ∆ηµήτριος 
22. Λάγκαρη Ειρήνη 
23. Μποροδήµος Κων/νος 
24. Τόλης Χριστόφορος 
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ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

1. Στεργίου Παναγιώτης 
2. ∆άλλας Γεώργιος 
3. Ρέγκας Λαέρτης 

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, Χρήστου Φώτιος, Λιαµύρας 
Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, 
Γκρέµος Θωµάς, Μπότος Ηλίας, Καλιαµούρης Χρήστος, Στεργίου Γεώργιος, 
Ζακυνθινάκης Ιωάννης, Νικολαίδης Ευάγγελος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου 
Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Ντέλλος Βασίλειος, ∆όβρας 
Μιχάλης, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, 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 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παραβρέθηκαν οι ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι  
Ταφέκη Άρτεµις, Λιόντου Παναγιώτα και Όλγα ∆εµερτζή για διευκρυνήσεις σε 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που αφορούν τις Υπηρεσίες τους. 
 Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα  αποφασίστηκε 
η συζήτηση  ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, το οποίο κρίθηκε επείγον 
λόγω προθεσµίας και είναι: «Γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων».  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, ο οποίος 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. των αρµοδίων ∆ηµ. Υπαλλήλων  Παναγιώτας Λιόντου (Λογιστήριο) και 
Όλγας ∆εµερτζή (Τεχνικές Υπηρεσίες) όπως παρακάτω: 
                        
                        A. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

1) Η Μαθητική Εστία µε το αριθµ.223.3/75/4-10-2012 έγγραφό της ζητάει την 
τροποποίηση προϋπολογισµού, ως εξής : 

• Μείωση του Κ.Α.15-6162.007 «Συντήρηση κτηρίου-επισκευής Μηχ/των –
Πυροσβεστικά» ποσού 8.000,00 ευρώ και  

• Αύξηση του Κ.Α.15-6162.006 «Επιπλα-Σκεύη-Εξοπλισµός κτηρίου Μαθητικής 
Εστίας» ποσού 8.000,00 ευρώ 

2) Το τµήµα µισθοδοσίας αιτείται την τροποποίηση στους παρακάτω κωδ.αριθµούς 
που αφορούν τις κρατήσεις µισθοδοσίας υπαλλήλου τεχνικής Υπηρεσίας Ορισµένου 
Χρόνου, ως εξής : 

• Μειώνει τον Κ.Α.30-6055.002 «Υγείας» ποσού 300,00 ευρώ 
• Μειώνει τον Κ.Α.30-6055.003 «Επικουρική Ασφάλιση» ποσού 220,00 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α.30-6055.004 «Κύρια Σύνταξη ΤΣΜΕ∆Ε» ποσού 520,00 ευρώ  

3)   Ο ∆ήµαρχος είπε ότι είναι αναγκαία η δηµιουργία νέου Κωδ.αριθµού και 
συγκεκριµένα 25-7413.004 ποσού 6.150,00 µαζί µε ΦΠΑ και µε τίτλο «Εκπόνηση 
µελέτης και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης εργολαβίας κατασκευής ιδιωτικών 
συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Φιλιατών». Η κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων 
είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και 
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εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Φιλιατών», η οποία εντάχθηκε στο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξης 2007-2013» 
(κωδ.MIS 349377). 
Η εν λόγω δαπάνη ποσού 6.150,00 ευρώ θα καλυφθεί από το Αποθεµατικό 9111 . 
 
                 Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Ο ∆ήµαρχος  εξέφρασε την ανάγκη να τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός και  το 
τεχνικό πρόγραµµα, ως εξής :              
 

1. Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.001 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και 
διαµόρφωση τεχνικού στο Τ.∆. Αγίου Νικολάου» κατά 3.000,00 ευρώ. 

2. Να µειωθεί ο Κ.Α. 25-7312.006 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. 
Αγιοι Πάντες» κατά 3.000,00 ευρώ. 

3. Να µειωθεί ο Κ.Α. 30-7333.001 «Αποκατάσταση κατάπτωσης στη θέση Μετόχι 
στο Τ.∆. Αγιοι Πάντες» 2.000,00 ευρώ 

4. Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.003 «Τσιµεντοστρώσεις-Χαλικοστρώσεις δρόµων 
και επισκευή-κατασκευή τεχνικών στο Τ.∆. Αετού» κατά 7.000,00 ευρώ 

5. Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7312.002 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆.Αναβρυτού» 2.000,00 ευρώ 

6. Να µειωθεί ο Κ.Α. 30-7323.004 «Τσιµεντόστρωση δρόµου προς δεξαµενή στο 
Τ.∆.Βαβουρίου» κατά 7.000,00 ευρώ  

7. Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7312.004 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆.Βρυσέλλας» κατά 10.798,00 ευρώ 

8. Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.002 «Κατασκευή τοίχου και τεχνικού 
Τ.∆.Βρυσέλλας» κατά    9.000,00 ευρώ 

9. Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.008 «Αποκατάσταση κατάπτωσης στο 
Τ.∆.Γαρδικίου» κατά   5.000,00 ευρώ  

10.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.005 «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων και µονοπατιών 
στο Τ.∆.Γιροµερίου» κατά 7.000,00 ευρώ 

11.Να µειωθεί ο Κ.Α. 25-7312.005 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆.Καλλιθέας» κατά 10.000,00 ευρώ 

12.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.010 «Αποκαταστάσεις δρόµων και 
τσιµεντοστρώσεις στο Κάτω Ξέχωρο» κατά 7.000,00 ευρώ 

13.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.012 «Τσιµεντοστρώσεις εσωτερικών δρόµων στο 
Τ.∆.Κεραµίτσας» κατά  7.000,00 ευρώ 

14.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7312.007 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆.Κεφαλοχωρίου» κατά 4.000,00 ευρώ 

15.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.008 «Τσιµεντοστρώσεις και τεχνικά Κοκκινιάς» 
κατά   4.000,00 ευρώ 

16.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.001 «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Κουρεµαδίου» 
κατά   4.000,00 ευρώ 

17.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7326.001 «Αποχέτευση οµβρίων υδάτων Κρυονερίου» 
κατά   3.000,00 ευρώ 

18.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7333.005 «Χαλικόστρωση δρόµων Κουρεµαδίου» κατά   
2.000,00 ευρώ  

19.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.009 «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Λεπτοκαρυάς» 
κατά  4.000,00 ευρώ 

20.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7333.008 «Αποκατάσταση δρόµου στο Λιά» κατά 
12.000,00 ευρώ   

21.Να µειωθεί ο Κ.Α.70-7332.003 «Επισκευή τοιχίου παιδικής χαράς στη Λίστα» 
κατά   4.000,00 ευρώ  
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22.Να µειωθεί ο Κ.Α. 25-7336.003 «Καθαρισµός πηγών Κεφαλοβρύσου» κατά    
4.000,00 ευρώ  

23.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7312.008 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆.Μηλέας» κατά 4.000,00 ευρώ 

24.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.010 «Τσιµεντόστρωση και τοίχος αντιστήριξης 
Παλαιοχωρίου» κατά 10.000,00 ευρώ 

25.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.011 «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Παλαµπά» κατά 
4.000,00 ευρώ 

26.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.011 « Αποκατάσταση κατάπτωσης στα 
Πηγαδούλια» κατά 12.000,00 ευρώ  

27.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.012 «Αποκατάσταση κατάπτωσης στο Πλαίσιο» 
κατά 19.000,00 ευρώ 

28.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7326.002 «Αποχέτευση οµβρίων Πλαίσιο» κατά  
6.000,00 ευρώ 

29.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7312.009 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆.Ραβενής» κατά 4.000,00 ευρώ   

30.Να µειωθεί ο K.A.70-7321.001 «∆ιαµόρφωση χώρου περιοχής (πρώην) 
Αλικών Σαγιάδας» κατά 5.000,00 ευρώ 

31.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7322.002 «Κατασκευή πεζοδροµίων Σαγιάδας» κατά 
10.000,00 ευρώ 

32.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.019 «Συντήρηση δρόµων µε τσιµεντοστρώσεις & 
χαλικοστρώσεις στη Σίδερη» κατά 6.000,00 ευρώ 

33.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7333.007 «Χαλικοστρώσεις δρόµων στο Σµέρτο» κατά 
6.000,00 ευρώ 

34.Να µειωθεί ο Κ.Α.70-7331.002 «Αποπεράτωση ∆ηµοτικού σχολείου Σµέρτου» 
κατά     5.000,00 ευρώ 

35.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.014 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Τ.∆. 
Τρικορύφου» κατά 6.000,00 ευρώ    

36.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.005 «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο 
Τσαµαντά» κατά 6.000,00 ευρώ 

37.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.013 «Τσιµεντοστρώσεις-χαλικοστρώσεις αγροτικών 
δρόµων Φανερωµένης» κατά 3.000,00 ευρώ 

38.Να µειωθεί ο Κ.Α.70-7322.002 «Κατασκευή πεζοδροµίων Φιλιάτες» κατά 
10.000,00 ευρώ 

39.Να µειωθεί ο Κ.Α:30- 7331.001 «κατασκευή παγίδας βοοειδών κτηνιατρικής 
χρήσης στη θέση Καστρί Φιλιάτες» κατά 4.000,00 ευρώ  

40.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7312.010 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. 
Ελαίας» κατά 10.000,00 ευρώ 

41.Να µειωθεί ο Κ.Α.: 20-7325.001 «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικού δρόµου 
Ελαίας» κατά    10.000,00 ευρώ 

42.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7326.005 «Αποχέτευση οµβρίων υδάτων πόλης 
Φιλιατών» κατά      5.000,00 ευρώ 

 
� Λαµβάνοντας υπόψη: α) την παρ.2 του αρθ.161 του Ν.3463/2006 «Κ.∆.Κ.» 

κατά το τελευταίο τρίµηνο του οικονοµικού έτους επιτρέπεται να διατεθεί 
ποσοστό µέχρι 50% από τις πιστώσεις, που έχουν εγγραφεί για έργα που δεν 
έχουν εκτελεστεί και δεν µπορούν να εκτελεστούν στο διάστηµα που 
αποµένει, για την πληρωµή υποχρεωτικών δαπανών. Για τη διάθεση του 
ποσού αυτού απαιτείται αναµόρφωση προϋπολογισµού και β) Σύµφωνα µε 
την αριθµ.0003/12-1-2010 πράξη του Τµήµατος VII Ε.Σ. στην οποία 
φαίνονται οι δαπάνες εργασιών και προµηθειών οι οποίες δύναται να 
καλύπτονται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.  
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• Προτείνεται η µείωση των ανωτέρω κωδικών αριθµών τεχνικού προγράµµατος 
ποσού 265.798,00 ευρώ προερχόµενα από πιστώσεις ΣΑΤΑ, τα οποία δεν 
εκτελέστηκαν ούτε και πρόκειται να εκτελεστούν µέχρι τέλος του τρέχοντος 
οικονοµικού έτους 2012 και δεν ξεπερνούν το 50% των πιστώσεων ΣΑΤΑ για την 
αύξηση ή  δηµιουργία καθώς και την αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης των παρακάτω 
κωδικών αριθµών ποσού 265.798,00 ευρώ 
 
1.  Να αυξηθεί ο Κ.Α : 10-6261.001 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 
του ∆ήµου κατά 14.500,00 (υπάρχουσα πίστωση 8.339,00 + 14.500,00 = 
22.839,00). 
Να τροποποιηθεί ως προς τίτλο ο εν λόγω Κ.Α σε  «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 
ακινήτων της ∆.Ε. Φιλιατών».  
Να γίνει αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα . 
2. Να δηµιουργηθεί νέος Κ.Α.10-6261.002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων Ακινήτων της ∆.Ε. Σαγιάδας» ποσού 21.661,00  ευρώ. 
Η χρηµατοδότησή του θα γίνει από ΄Εκτακτα Ειδικευµένα. 
3. Να αυξηθεί ο Κ.Α. 20-6663.002 «Επισκευή & Συντήρηση ηλεκτρολογικών 
Εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Ενότητας Σαγιάδας» κατά  9.500,00  (υπάρχουσα 
πίστωση 15.000,00 + 9.500,00 =24.500,00). 
Να γίνει αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα . 
4.      Να γίνει αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης στον Κ.Α.:25-6262.001 «Συντήρηση 
και επισκευή αντλιοστασίων» ποσού 17.148,90 ευρώ, από Τακτικά σε ΄Εκτακτα 
Ειδικευµένα . 
5. Να δηµιουργηθεί νέος Κ.Α.25-6279.002 µε τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών 
ύδρευσης στην ∆.Ε. Φιλιατών» ποσού 20.800,00 ευρώ. 
Η χρηµατοδότησή του θα γίνει από ΄Εκτακτα Ειδικευµένα 
6.   Να δηµιουργηθεί νέος Κ.Α.25-6279.003 µε τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών 
ύδρευσης στην ∆.Ε. Σαγιάδας» ποσού 20.000,00 ευρώ. 
Η χρηµατοδότησή του θα γίνει από ΄Εκτακτα Ειδικευµένα 
7. Να γίνει αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης στον Κ.Α. 25-7336.006 «Μεταφορά 
πόσιµου νερού» ποσού 21.500,00 ευρώ από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα . 
8.      Να αυξηθεί ο Κ.Α.30-7333.012 «Συντήρηση οδών ∆ήµου Φιλιατών» ποσού   
13.500,00 ευρώ 4.500,00 (υπάρχουσα πίστωση 13.500,00 + 4.500,00 
=18.000,00). 
Να γίνει αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης  από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα . 
9.     Να αυξηθεί ο Κ.Α. 70-6262.001 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µόνιµων  
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» κατά 14.500,00 ευρώ (υπάρχουσα πίστωση 
10.000,00 +14.500,00=24.500,00). 
Να τροποποιηθεί ως προς τίτλο και να γίνει σε «Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µόνιµων Εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ∆.Ε. Φιλιατών». 
Να γίνει αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης  από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα. 
10.   Να δηµιουργηθεί νέος Κ.Α.10-6262.005 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µόνιµων Εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ∆.Ε. Σαγιάδας» ποσού 20.000,00 
ευρώ. 
Η χρηµατοδότηση να γίνει από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα . 
11.  Να αυξηθεί ο Κ.Α.70-7331.001 «Συντήρηση παιδικών χαρών του ∆ήµου 
Φιλιατών» κατά 9.500,00 (υπάρχουσα πίστωση 15.000,00+9.500,00=24.500,00). 
Να τροποποιηθεί ως προς τον τίτλο ο εν λόγω Κ.Α. σε «Συντήρηση παιδικών χαρών 
∆.Ε. Φιλιατών ». 
Να γίνει   αλλαγή  πηγής χρηµατοδότησης από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα . 
12.    Να δηµιουργηθεί νέος Κ.Α.70-7331.005 µε τίτλο « Συντήρηση παιδικών 
χαρών ∆.Ε. Σαγιάδας» ποσού 24.500,00 ευρώ. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΗΦ-ΧΙΚ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 
 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 6 από 10 

 

Η χρηµατοδότηση να γίνει από ΄Εκτακτα  Ειδικευµένα .   
13.      Να αυξηθεί ο Κ.Α.25-7312.011 µε τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 
στη Χαραυγή»  κατά 2.849,10 ευρώ (υπάρχουσα πίστωση 3.000,00 + 
2.849,10=5.849,10). 
Η χρηµατοδότηση να γίνει από ΄Εκτακτα Ειδικευµένα.          
 
Οι εγγεγραµµένες πιστώσεις (υπάρχουσες πιστώσεις) των παρακάτω κωδ. αριθµών : 
10-6261.001 ποσού 8.339,00-20-6663.002 ποσού 15.000,000-25-6262.001 ποσού 
17.148,00-25-7336.006 ποσού 21.500,00-30-7333.012 ποσού 13.500,00-70-
6262.001 ποσού 10.000,00-70-7331.001 ποσού 15.000,00-25-7312.011 ποσού 
3.000,00 θα µεταφερθούν στο Αποθεµατικό Κεφάλαιο για την ενίσχυση πιστώσεων ή 
και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, γιατί πρόκειται για πιστώσεις που είναι ήδη 
εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό και αλλάζει η πηγή χρηµατοδότησης από 
Τακτικά σε έκτακτα ειδικευµένα. 
                                 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Κωστάρα Σταύρου 
την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει την τροποποίηση του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού 

Προγράµµατος έτους 2012 όπως παρακάτω:            
                         

A. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

1) Η Μαθητική Εστία µε το αριθµ.223.3/75/4-10-2012 έγγραφό της ζητάει την 
τροποποίηση προϋπολογισµού, ως εξής : 

• Μείωση του Κ.Α.15-6162.007 «Συντήρηση κτηρίου-επισκευής Μηχ/των –
Πυροσβεστικά» ποσού 8.000,00 ευρώ και  

• Αύξηση του Κ.Α.15-6162.006 «Επιπλα-Σκεύη-Εξοπλισµός κτηρίου Μαθητικής 
Εστίας» ποσού 8.000,00 ευρώ 

2) Το τµήµα µισθοδοσίας αιτείται την τροποποίηση στους παρακάτω κωδ.αριθµούς 
που αφορούν τις κρατήσεις µισθοδοσίας υπαλλήλου τεχνικής Υπηρεσίας Ορισµένου 
Χρόνου, ως εξής : 

• Μειώνει τον Κ.Α.30-6055.002 «Υγείας» ποσού 300,00 ευρώ 
• Μειώνει τον Κ.Α.30-6055.003 «Επικουρική Ασφάλιση» ποσού 220,00 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α.30-6055.004 «Κύρια Σύνταξη ΤΣΜΕ∆Ε» ποσού 520,00 ευρώ  

3)   Ο ∆ήµαρχος είπε ότι είναι αναγκαία η δηµιουργία νέου Κωδ.αριθµού και 
συγκεκριµένα 25-7413.004 ποσού 6.150,00 µαζί µε ΦΠΑ και µε τίτλο «Εκπόνηση 
µελέτης και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης εργολαβίας κατασκευής ιδιωτικών 
συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Φιλιατών». Η κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων 
είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Φιλιατών», η οποία εντάχθηκε στο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξης 2007-2013» 
(κωδ.MIS 349377). 
Η εν λόγω δαπάνη ποσού 6.150,00 ευρώ θα καλυφθεί από το Αποθεµατικό 9111 . 
 
                 Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Ο ∆ήµαρχος  εξέφρασε την ανάγκη να τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός και  το 
τεχνικό πρόγραµµα, ως εξής :              
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43.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.001 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και 
διαµόρφωση τεχνικού στο Τ.∆. Αγίου Νικολάου» κατά 3.000,00 ευρώ. 

44.Να µειωθεί ο Κ.Α. 25-7312.006 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. 
Αγιοι Πάντες» κατά 3.000,00 ευρώ. 

45.Να µειωθεί ο Κ.Α. 30-7333.001 «Αποκατάσταση κατάπτωσης στη θέση Μετόχι 
στο Τ.∆. Αγιοι Πάντες» 2.000,00 ευρώ 

46.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.003 «Τσιµεντοστρώσεις-Χαλικοστρώσεις δρόµων 
και επισκευή-κατασκευή τεχνικών στο Τ.∆. Αετού» κατά 7.000,00 ευρώ 

47.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7312.002 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆.Αναβρυτού» 2.000,00 ευρώ 

48.Να µειωθεί ο Κ.Α. 30-7323.004 «Τσιµεντόστρωση δρόµου προς δεξαµενή στο 
Τ.∆.Βαβουρίου» κατά 7.000,00 ευρώ  

49.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7312.004 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆.Βρυσέλλας» κατά 10.798,00 ευρώ 

50.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.002 «Κατασκευή τοίχου και τεχνικού 
Τ.∆.Βρυσέλλας» κατά    9.000,00 ευρώ 

51.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.008 «Αποκατάσταση κατάπτωσης στο 
Τ.∆.Γαρδικίου» κατά   5.000,00 ευρώ  

52.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.005 «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων και µονοπατιών 
στο Τ.∆.Γιροµερίου» κατά 7.000,00 ευρώ 

53.Να µειωθεί ο Κ.Α. 25-7312.005 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆.Καλλιθέας» κατά 10.000,00 ευρώ 

54.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.010 «Αποκαταστάσεις δρόµων και 
τσιµεντοστρώσεις στο Κάτω Ξέχωρο» κατά 7.000,00 ευρώ 

55.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.012 «Τσιµεντοστρώσεις εσωτερικών δρόµων στο 
Τ.∆.Κεραµίτσας» κατά  7.000,00 ευρώ 

56.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7312.007 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆.Κεφαλοχωρίου» κατά 4.000,00 ευρώ 

57.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.008 «Τσιµεντοστρώσεις και τεχνικά Κοκκινιάς» 
κατά   4.000,00 ευρώ 

58.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.001 «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Κουρεµαδίου» 
κατά   4.000,00 ευρώ 

59.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7326.001 «Αποχέτευση οµβρίων υδάτων Κρυονερίου» 
κατά   3.000,00 ευρώ 

60.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7333.005 «Χαλικόστρωση δρόµων Κουρεµαδίου» κατά   
2.000,00 ευρώ  

61.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.009 «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Λεπτοκαρυάς» 
κατά  4.000,00 ευρώ 

62.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7333.008 «Αποκατάσταση δρόµου στο Λιά» κατά 
12.000,00 ευρώ   

63.Να µειωθεί ο Κ.Α.70-7332.003 «Επισκευή τοιχίου παιδικής χαράς στη Λίστα» 
κατά   4.000,00 ευρώ  

64.Να µειωθεί ο Κ.Α. 25-7336.003 «Καθαρισµός πηγών Κεφαλοβρύσου» κατά    
4.000,00 ευρώ  

65.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7312.008 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆.Μηλέας» κατά 4.000,00 ευρώ 

66.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.010 «Τσιµεντόστρωση και τοίχος αντιστήριξης 
Παλαιοχωρίου» κατά 10.000,00 ευρώ 

67.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.011 «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Παλαµπά» κατά 
4.000,00 ευρώ 

68.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.011 « Αποκατάσταση κατάπτωσης στα 
Πηγαδούλια» κατά 12.000,00 ευρώ  
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69.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.012 «Αποκατάσταση κατάπτωσης στο Πλαίσιο» 
κατά 19.000,00 ευρώ 

70.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7326.002 «Αποχέτευση οµβρίων Πλαίσιο» κατά  
6.000,00 ευρώ 

71.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7312.009 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆.Ραβενής» κατά 4.000,00 ευρώ   

72.Να µειωθεί ο K.A.70-7321.001 «∆ιαµόρφωση χώρου περιοχής (πρώην) 
Αλικών Σαγιάδας» κατά 5.000,00 ευρώ 

73.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7322.002 «Κατασκευή πεζοδροµίων Σαγιάδας» κατά 
10.000,00 ευρώ 

74.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.019 «Συντήρηση δρόµων µε τσιµεντοστρώσεις & 
χαλικοστρώσεις στη Σίδερη» κατά 6.000,00 ευρώ 

75.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7333.007 «Χαλικοστρώσεις δρόµων στο Σµέρτο» κατά 
6.000,00 ευρώ 

76.Να µειωθεί ο Κ.Α.70-7331.002 «Αποπεράτωση ∆ηµοτικού σχολείου Σµέρτου» 
κατά     5.000,00 ευρώ 

77.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.014 «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Τ.∆. 
Τρικορύφου» κατά 6.000,00 ευρώ    

78.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7321.005 «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο 
Τσαµαντά» κατά 6.000,00 ευρώ 

79.Να µειωθεί ο Κ.Α.30-7323.013 «Τσιµεντοστρώσεις-χαλικοστρώσεις αγροτικών 
δρόµων Φανερωµένης» κατά 3.000,00 ευρώ 

80.Να µειωθεί ο Κ.Α.70-7322.002 «Κατασκευή πεζοδροµίων Φιλιάτες» κατά 
10.000,00 ευρώ 

81.Να µειωθεί ο Κ.Α:30- 7331.001 «κατασκευή παγίδας βοοειδών κτηνιατρικής 
χρήσης στη θέση Καστρί Φιλιάτες» κατά 4.000,00 ευρώ  

82.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7312.010 «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. 
Ελαίας» κατά 10.000,00 ευρώ 

83.Να µειωθεί ο Κ.Α.: 20-7325.001 «Ηλεκτροφωτισµός κεντρικού δρόµου 
Ελαίας» κατά    10.000,00 ευρώ 

84.Να µειωθεί ο Κ.Α.25-7326.005 «Αποχέτευση οµβρίων υδάτων πόλης 
Φιλιατών» κατά      5.000,00 ευρώ 

 
� Λαµβάνοντας υπόψη: α)την παρ.2 του αρθ.161 του Ν.3463/2006 «Κ.∆.Κ.» 

κατά το τελευταίο τρίµηνο του οικονοµικού έτους επιτρέπεται να διατεθεί 
ποσοστό µέχρι 50% από τις πιστώσεις, που έχουν εγγραφεί για έργα που δεν 
έχουν εκτελεστεί και δεν µπορούν να εκτελεστούν στο διάστηµα που 
αποµένει, για την πληρωµή υποχρεωτικών δαπανών. Για τη διάθεση του 
ποσού αυτού απαιτείται αναµόρφωση προϋπολογισµού και β) Σύµφωνα µε την 
αριθµ.0003/12-1-2010 πράξη του Τµήµατος VII Ε.Σ. στην οποία φαίνονται οι 
δαπάνες εργασιών και προµηθειών οι οποίες δύναται να καλύπτονται από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ.  

     
• Προτείνεται η µείωση των ανωτέρω κωδικών αριθµών τεχνικού προγράµµατος 
ποσού 265.798,00 ευρώ προερχόµενα από πιστώσεις ΣΑΤΑ, τα οποία δεν 
εκτελέστηκαν ούτε και πρόκειται να εκτελεστούν µέχρι τέλος του τρέχοντος 
οικονοµικού έτους 2012 και δεν ξεπερνούν το 50% των πιστώσεων ΣΑΤΑ για την 
αύξηση ή  δηµιουργία καθώς και την αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης των παρακάτω 
κωδικών αριθµών ποσού 265.798,00 ευρώ 
 
6.  Να αυξηθεί ο Κ.Α : 10-6261.001 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 
του ∆ήµου κατά 14.500,00 (υπάρχουσα πίστωση 8.339,00 + 14.500,00 = 
22.839,00). 
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Να τροποποιηθεί ως προς τίτλο ο εν λόγω Κ.Α σε  «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 
ακινήτων της ∆.Ε. Φιλιατών».  
Να γίνει αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα . 
7. Να δηµιουργηθεί νέος Κ.Α.10-6261.002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων Ακινήτων της ∆.Ε. Σαγιάδας» ποσού 21.661,00  ευρώ. 
Η χρηµατοδότησή του θα γίνει από ΄Εκτακτα Ειδικευµένα. 
8. Να αυξηθεί ο Κ.Α. 20-6663.002 «Επισκευή & Συντήρηση ηλεκτρολογικών 
Εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Ενότητας Σαγιάδας» κατά  9.500,00  (υπάρχουσα 
πίστωση 15.000,00 + 9.500,00 =24.500,00). 
Να γίνει αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα . 
9.      Να γίνει αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης στον Κ.Α.:25-6262.001 «Συντήρηση 
και επισκευή αντλιοστασίων» ποσού 17.148,90 ευρώ, από Τακτικά σε ΄Εκτακτα 
Ειδικευµένα . 
10. Να δηµιουργηθεί νέος Κ.Α.25-6279.002 µε τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών 
ύδρευσης στην ∆.Ε. Φιλιατών» ποσού 20.800,00 ευρώ. 
Η χρηµατοδότησή του θα γίνει από ΄Εκτακτα Ειδικευµένα 
6.   Να δηµιουργηθεί νέος Κ.Α.25-6279.003 µε τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών 
ύδρευσης στην ∆.Ε. Σαγιάδας» ποσού 20.000,00 ευρώ. 
Η χρηµατοδότησή του θα γίνει από ΄Εκτακτα Ειδικευµένα 
8. Να γίνει αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης στον Κ.Α. 25-7336.006 «Μεταφορά 
πόσιµου νερού» ποσού 21.500,00 ευρώ από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα . 
8.      Να αυξηθεί ο Κ.Α.30-7333.012 «Συντήρηση οδών ∆ήµου Φιλιατών» ποσού   
13.500,00 ευρώ 4.500,00 (υπάρχουσα πίστωση 13.500,00 + 4.500,00 
=18.000,00). 
Να γίνει αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης  από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα . 
9.     Να αυξηθεί ο Κ.Α. 70-6262.001 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µόνιµων  
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» κατά 14.500,00 ευρώ (υπάρχουσα πίστωση 
10.000,00 +14.500,00=24.500,00). 
Να τροποποιηθεί ως προς τίτλο και να γίνει σε «Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µόνιµων Εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ∆.Ε. Φιλιατών». 
Να γίνει αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης  από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα. 
10.   Να δηµιουργηθεί νέος Κ.Α.10-6262.005 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µόνιµων Εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ∆.Ε. Σαγιάδας» ποσού 20.000,00 
ευρώ. 
Η χρηµατοδότηση να γίνει από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα . 
11.  Να αυξηθεί ο Κ.Α.70-7331.001 «Συντήρηση παιδικών χαρών του ∆ήµου 
Φιλιατών» κατά 9.500,00 (υπάρχουσα πίστωση 15.000,00+9.500,00=24.500,00). 
Να τροποποιηθεί ως προς τον τίτλο ο εν λόγω Κ.Α. σε «Συντήρηση παιδικών χαρών 
∆.Ε. Φιλιατών ». 
Να γίνει   αλλαγή  πηγής χρηµατοδότησης από Τακτικά σε ΄Εκτακτα Ειδικευµένα . 
12.    Να δηµιουργηθεί νέος Κ.Α.70-7331.005 µε τίτλο « Συντήρηση παιδικών 
χαρών ∆.Ε. Σαγιάδας» ποσού 24.500,00 ευρώ. 
Η χρηµατοδότηση να γίνει από ΄Εκτακτα  Ειδικευµένα .   
13.      Να αυξηθεί ο Κ.Α.25-7312.011 µε τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 
στη Χαραυγή»  κατά 2.849,10 ευρώ (υπάρχουσα πίστωση 3.000,00 + 
2.849,10=5.849,10). 
Η χρηµατοδότηση να γίνει από ΄Εκτακτα Ειδικευµένα.          
 
Οι εγγεγραµµένες πιστώσεις (υπάρχουσες πιστώσεις) των παρακάτω κωδ. αριθµών : 
10-6261.001 ποσού 8.339,00-20-6663.002 ποσού 15.000,000-25-6262.001 ποσού 
17.148,00-25-7336.006 ποσού 21.500,00-30-7333.012 ποσού 13.500,00-70-
6262.001 ποσού 10.000,00-70-7331.001 ποσού 15.000,00-25-7312.011 ποσού 
3.000,00 θα µεταφερθούν στο Αποθεµατικό Κεφάλαιο για την ενίσχυση πιστώσεων ή 
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και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, γιατί πρόκειται για πιστώσεις που είναι ήδη 
εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό και αλλάζει η πηγή χρηµατοδότησης από 
Τακτικά σε έκτακτα ειδικευµένα.              
                  

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  

ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΗΦ-ΧΙΚ


