
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 1 από 7 

 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Πληρ.: ∆ιαµάντη Άννα 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8 

Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες 

ΤΗΛ.: 26643 60155 

FAX: 26640 22989 

E-mail: info@filiates.gr 

http: www.filiates.gov.gr 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ 3/2012 πρακτικό της από 14ης Μαρτίου 2012 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης : 23/ 2012 

Περίληψη:  Τροποποίηση Προϋπολογισµού & Τεχνικού Προγράµµατος 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 14η , 
του µηνός Μαρτίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ , συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 2997/01-03-2012 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 έξι (26) µέλη και απόντα τα ένα (1)  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. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµµατέας 

∆.Σ.) 
26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1.-Λάγγαρη Ειρήνη 
 
 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, Γκίκας Σταύρος, Μπουζιούρης Γεώργιος, 
Λιαµύρας Αθανάσιος Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότος Ηλίας, Καλιαµούρης 
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Χρήστος, Ντρίκος Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος 
Αλέξανδρος, Ντέλλος Βασίλειος, ∆όβρας Μιχάλης , Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου 
Σωκράτης. 
     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. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η 
συζήτηση  ενός (1)  θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η 
συζήτηση για την εύρυθµη λειτουργία του Λογιστηρίου και  είναι:  
1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν τη διάθεση                           
πιστώσεων οικ. έτους 2011»  
      Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το τρίτο 3 ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήµαρχο κ. Κωνσταντίνο Μάνο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
τα εξής:  
Έχοντας υπόψη: 

� Την ανάγκη να προβούµε σε Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού 
Προγράµµατος 

� Τις διατάξεις των αρ. 161 και 208 του Ν. 3463/2011 (ΦΕΚ 114Α /8-6-2006) 
�  Η Αναµόρφωση του προϋπ/σµού γίνεται πάντα µε απόφαση του δηµ. συµβουλίου, 

ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου της λογιστικής υπηρεσίας του δήµου 
(άρθ.8 παρ.3,83 και 86 του Β.∆.17/5-15/6/1959 «Περί λογιστικού των δήµων και 
κοινοτήτων». 

� ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την αύξηση ή τη δηµιουργία άλλων 
πιστώσεων, οι πιστώσεις που προέρχονται από ειδ/να έσοδα, όπως είναι π.χ. δάνεια, 
η ΣΑΤΑ κ.λ.π.(άρθ.9 του Β.∆.17/5-15/6/1959) 

� Η πίστωση που έχει εγγραφεί (αρχικά ή µετά από αναµόρφωση) στον προϋπ/σµό για 
την εκτέλεση ορισµένου έργου, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία να εκτελεσθεί 
το έργο αυτό, επιτρέπεται να διατεθεί (η πίστωση) µόνο για την εκτέλεση άλλου 
έργου. Για την διάθεση αυτή απαιτείται αναµόρφωση προϋπ/σµού (άρθ.161 παρ.1 
∆.Κ.Κ.-Πρ.δ/µα 410/95) 

� Κατά το τελευταίο τρίµηνο του τρέχοντος οικ. έτους επιτρέπεται να διατεθούν 
πιστώσεις, οι οποίες είναι εξειδικευµένες (ΠΛΗΝ ΣΑΤΑ) στο διάστηµα που αποµένει 
(µέχρι 31/12), για την πληρωµή άλλων δαπανών …. 
Για την διάθεση αυτή απαιτείται αναµόρφωση προϋπ/σµού (άρ.161 παρ. ∆.Κ.Κ.-Πρ. 
∆/µα 410/95) & (άρθρ.23 παρ.4 του Ν.3536/2007 «Μεταφορά πιστώσεων)» 

 
   Θέτω υπόψη σας την Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος, ως 
εξής: 

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Α)  ∆ηµιουργία νέου Κωδ. Αριθµού εσόδων: 

• Κ.Α.4131.024 µε τίτλο «O.A.E.∆. Αιρετών Ν.3986/2011» ποσού 2.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.4131.025 µε τίτλο «Υγείας Ορισµ.Χρόνου» ποσού 740,74 ευρώ 
• Κ.Α.4131.026 µε τίτλο «Επικουρική Ασφάλιση Ορισµ.Χρόνου» ποσού 516,75 ευρώ 
• Κ.Α.4131.027 µε τίτλο «Ε.Ο.Π.Υ.Υ./ΤΥ∆ΚΥ» ποσού 92.996,04 ευρώ 
• Κ.Α.4131.028 µε τίτλο «Ε.Ο.Π.Υ.Υ./Ο.Π.Α.∆» ποσού 2.757,72 ευρώ 
• Κ.Α.1214.004 µε τίτλο «Επιχορήγηση από τον Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» ποσού 3.000,00 ευρώ 

για την διοργάνωση «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012» (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ) 
 
Β)  Μειώνει τους παρακάτω Κωδ. Αριθµούς : 

• τον Κ.Α.25-6263.001 «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» κατά 1.000,00 
ευρώ 

• τον Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό»  κατά  21.762.04 € 
 
Γ) Αύξηση των παρακάτω Κωδ. Αριθµών εξόδων  

 

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΗΦ-ΒΤΑ



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 3 από 7 

 

• Κ.Α.00-6525.001 µε τίτλο « Αµοιβές και προµήθειες Τραπεζών» ποσού 4.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.8116.004 µε τίτλο « Προµήθεια αναλωσίµων ∆ηµοσίων σχέσεων» ποσού 

4.500,00 ευρώ 
• Κ.Α.00-6735.002 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του ∆ήµου» ποσού 

3.000,00 ευρώ και συγκεκριµένα για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλιατών για την 
διοργάνωση «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012» 

     (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ –Ο.Λ.ΗΓ. ) 
• 20-6263.001 « Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων» ποσού 1.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.25-6672.001 «Προµήθεια µηχανηµάτων και ανταλλακτικών» ποσού 3.000,00 
• 8115.006 «Προµήθεια ανταλλακτικών και υλικών µηχανογράφησης» ποσού 

10.262,04 
 

  ∆) ∆ηµιουργία των παρακάτω Κωδ. Αριθµών εξόδων  
 

• Κ.Α.8231.024 µε τίτλο «O.A.E.∆. Αιρετών Ν.3986/2011» ποσού 2.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.8231.025 µε τίτλο «Υγείας Ορισµ.Χρόνου» ποσού 740,74 ευρώ 
• Κ.Α.8231.026 µε τίτλο «Επικουρική Ασφάλιση Ορισµ.Χρόνου» ποσού 516,75 ευρώ 
• Κ.Α.8231.027 µε τίτλο «Ε.Ο.Π.Υ.Υ./ΤΥ∆ΚΥ» ποσού 92.996,04 ευρώ 
• Κ.Α.8231.028 µε τίτλο «Ε.Ο.Π.Υ.Υ./Ο.Π.Α.∆» ποσού 2.757,72 ευρώ 
•  

 

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Η τροποποίηση αφορά την 
     ∆ηµιουργία νέων  Κ.Α.:   

1) Απολύµανση δεξαµενών του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Φιλιατών ποσού 

12.000,00ευρώ  Το ποσό θα  ληφθεί  από τον Κ.Α.  9111- Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών.    

2)  Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κεστρίνης ,ποσού 8.000,00 ευρώ.Το 

ποσό θα ληφθεί από   τους Κ.Α.  «Επέκταση  Νεκροταφείου Κεστρίνης» ποσού 4000,00 ευρώ 

και «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόµων Κεστρίνης » ποσού 4000,00 ευρώ . 

3) Αποκαταστάσεις από Χιονοπτώσεις σε Τ.∆. του  ∆ήµου Φιλιατών, ποσού 

12.300,000 ευρώ. Το  ποσό θα ληφθεί  από τον Κ.Α :  9111 – Αποθεµατικό   ∆ήµου 

Φιλιατών.                                               

4) Κατασκευή οικίσκου και τοποποθέτηση αντλητικού συγκροτήµατος  στο Τ.∆. 

Ραγίου , ποσού 4.000,00 ευρώ .Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α 30-7323.015 «∆ιανοίξη  

δρόµου Ράι»  ποσού 4.000,00 ευρώ . 

5) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Τ.∆. Τρικόρυφου ,ποσού 6.000,00 ευρώ. Το 

ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α. 70-7332.001.ποσού 6000,00 ευρώ τίτλου «∆ιαµόρφωση 

Παιδικών χαρών  Τρικορύφου». 

6) ∆απάνες καθαρισµού ∆ηµαρχιακού Μεγάρου. ,ποσού 10.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ .Το 

ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α 911-Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών.                                               

7) Ενισχύει τον- ΚΑ.: 20-6662.001 « Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»µε το ποσό 

των 50.000,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α:.:  911-Αποθεµατικό Αποθεµατικό 

∆ήµου Φιλιατών.   

8) Ενισχύει τον Κ.Α.: 20-6663.001 « Επισκευή & Συντήρηση ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων » Με το ποσό των 30.000,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α: 911-

Αποθεµατικό  ∆ήµου Φιλιατών. 
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9)  Ενισχύει τον Κ.Α.: 8115.002   « Προµήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού » µε το ποσό 

των 15.000,00  ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από τον  Κ.Α. : 911-Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών. 

10) Μειώνει τον Κ.Α. 70-7331.001 « Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 

(ΥΠΕΣ∆∆Α)» ποσού 13.410,00 και µε το ίδιο ποσό δηµιουργεί νέο Κ.Α.: 00-6711.003 

«Επιχορήγηση (απόδοση ) σε σχολικές  Επιτροπές  για την επισκευή & συντήρηση  σχολικών 

κτιρίων  (ΥΠΕΣ∆∆Α) – (Το ποσό θα κατανεµηθεί   ως εξής  4000,00  στην  ∆ευτεροβάθµια 

Επιτροπή  Παιδείας και 9410,00 στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή  Παιδείας.)   

 
3. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ 

  
    Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την αρίθµ. 52539/16-12-2011 απόφασή του απέδωσε στον 
∆ήµο Φιλιατών το ποσό των  84.654,37  ευρώ, το οποίο είναι ήδη εγγεγραµµένο στον 
προϋπολογισµό 2012 στον Κ.Α.0619.002 «Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ∆∆Α για την εξόφληση 
οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους ΟΤΑ α΄βαθµού Ν.3756/2009». 
   Το ανωτέρω ποσό και σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση µπορεί να διατεθεί για 
επενδύσεις-έργα άρθρου 27 Ν.3756/2009. 
   Το ποσό διατίθεται και για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων-έργων των ∆ήµων. ΄Oµως µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 
δύναται τα αποδιδόµενα ποσά, να διατεθούν κατά την κρίση τους, χωρίς τους 
αντίστοιχους περιορισµούς της απόφασης του ΥΠΕΣ∆∆Α, υπό τον όρο τα αποδιδόµενα ποσά 
να διατεθούν για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών των ∆ήµων. 
Προτείνεται το εν λόγω ποσό να διατεθεί για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, και 
συγκεκριµένα όπως απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα : 
 
Ποσό 
εσόδου 

Κωδ.αριθµός 
προϋπ/σµού 

Περιγραφή δαπάνης 
 

Ποσό δαπάνης 

 
 

   

84.654,37 8113.006 Εφαρµογή διπλογραφικού 
συστήµατος  

14.760,00 

 8115.001 Προµήθεια αντ/κών οχηµάτων 2.522,73 
 8115.003 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 15.044,17 
 8115.004 Προµήθεια κάδων 2.952,00 

 8115.005 Προµήθεια υλικών οδοσήµανσης  1.700,00 
 8115.006 Προµήθεια αντ/κών & υλικών 

µηχ/σης 
16576,19 

 8116.002 Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης 
& κίνησης 

 30.300,00 

 8116.003 Προµήθεια φυτών & λιπάσµατος 200,00 
 8116.004 Προµήθειες αναλωσίµων ∆ηµοσίων 

σχέσεων 
99,63 

 8116.005 Προµήθεια υλικών συντήρησης 
κτιρίων 

499,65 

    
 84.654,37 
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     Παρούσες ήταν οι κυρίες Λιόντου Παναγιώτα υπεύθυνη Λογιστηρίου και ∆εµερτζή Όλγα 
υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, οι οποίες έδωσαν περαιτέρω λεπτοµέρειες και 
διευκρινήσεις. 
 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά.   

 

  Κατά την ψηφοφορία καταψήφισαν: ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆άλλας Γεώργιος κατά του 
προϋπολογισµού λέγοντας τα εξής: Για τη δηµιουργία νέων ΚΑ αποδέχοµαι τις περιπτώσεις 
1-6, καταψηφίζω 7-10 και αποδέχοµαι την περίπτωση 11. Αποδέχοµαι τη δηµιουργία νέων 
ΚΑΕ Εσόδων περίπτωση Α,Β,Γ και ∆. Για την αποδοχή ποσού αποδέχοµαι και καταψηφίζω τη 
διάθεση διότι δεν ακολουθεί την χρονολογική σειρά δαπανών από παλαιότερες σε νεότερες, 
και ο ∆ηµοτικό Σύµβουλος κ. Ρέγκας Λαέρτης λέγοντας: ότι δε συµφωνεί γενικά µε τον 
προϋπολογισµό. 
 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Μάνου, την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία  
 

Την Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος, ως εξής: 
 

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Α)  ∆ηµιουργία νέου Κωδ. Αριθµού εσόδων: 

• Κ.Α.4131.024 µε τίτλο «O.A.E.∆. Αιρετών Ν.3986/2011» ποσού 2.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.4131.025 µε τίτλο «Υγείας Ορισµ.Χρόνου» ποσού 740,74 ευρώ 
• Κ.Α.4131.026 µε τίτλο «Επικουρική Ασφάλιση Ορισµ.Χρόνου» ποσού 516,75 ευρώ 
• Κ.Α.4131.027 µε τίτλο «Ε.Ο.Π.Υ.Υ./ΤΥ∆ΚΥ» ποσού 92.996,04 ευρώ 
• Κ.Α.4131.028 µε τίτλο «Ε.Ο.Π.Υ.Υ./Ο.Π.Α.∆» ποσού 2.757,72 ευρώ 
• Κ.Α.1214.004 µε τίτλο «Επιχορήγηση από τον Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» ποσού 3.000,00 ευρώ 

για την διοργάνωση «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012» (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ) 
 
Β)  Μειώνει τους παρακάτω Κωδ. Αριθµούς : 

• τον Κ.Α.25-6263.001 «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» κατά 1.000,00 
ευρώ 

• τον Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό»  κατά  21.762.04 € 
 
Γ) Αύξηση των παρακάτω Κωδ. Αριθµών εξόδων  

 
• Κ.Α.00-6525.001 µε τίτλο « Αµοιβές και προµήθειες Τραπεζών» ποσού 4.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.8116.004 µε τίτλο « Προµήθεια αναλωσίµων ∆ηµοσίων σχέσεων» ποσού 

4.500,00 ευρώ 
• Κ.Α.00-6735.002 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του ∆ήµου» ποσού 

3.000,00 ευρώ και συγκεκριµένα για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλιατών για την 
διοργάνωση «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012» 

     (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ –Ο.Λ.ΗΓ. ) 
• 20-6263.001 « Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων» ποσού 1.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.25-6672.001 «Προµήθεια µηχανηµάτων και ανταλλακτικών» ποσού 3.000,00 
• 8115.006 «Προµήθεια ανταλλακτικών και υλικών µηχανογράφησης» ποσού 

10.262,04 
 

  ∆) ∆ηµιουργία των παρακάτω Κωδ. Αριθµών εξόδων  
 

• Κ.Α.8231.024 µε τίτλο «O.A.E.∆. Αιρετών Ν.3986/2011» ποσού 2.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.8231.025 µε τίτλο «Υγείας Ορισµ.Χρόνου» ποσού 740,74 ευρώ 
• Κ.Α.8231.026 µε τίτλο «Επικουρική Ασφάλιση Ορισµ.Χρόνου» ποσού 516,75 ευρώ 
• Κ.Α.8231.027 µε τίτλο «Ε.Ο.Π.Υ.Υ./ΤΥ∆ΚΥ» ποσού 92.996,04 ευρώ 
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• Κ.Α.8231.028 µε τίτλο «Ε.Ο.Π.Υ.Υ./Ο.Π.Α.∆» ποσού 2.757,72 ευρώ 
•  

 

B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Η τροποποίηση αφορά την 
     ∆ηµιουργία νέων  Κ.Α.:   

1) Απολύµανση δεξαµενών του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Φιλιατών ποσού 

12.000,00ευρώ  Το ποσό θα  ληφθεί  από τον Κ.Α.  9111- Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών.    

2)  Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κεστρίνης ,ποσού 8.000,00 ευρώ.Το 

ποσό θα ληφθεί από   τους Κ.Α.  «Επέκταση  Νεκροταφείου Κεστρίνης» ποσού 4000,00 ευρώ 

και «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόµων Κεστρίνης » ποσού 4000,00 ευρώ . 

3) Αποκαταστάσεις από Χιονοπτώσεις σε Τ.∆. του  ∆ήµου Φιλιατών, ποσού 

12.300,000 ευρώ. Το  ποσό θα ληφθεί  από τον Κ.Α :  9111 – Αποθεµατικό   ∆ήµου 

Φιλιατών.                                               

4) Κατασκευή οικίσκου και τοποποθέτηση αντλητικού συγκροτήµατος  στο Τ.∆. 

Ραγίου , ποσού 4.000,00 ευρώ .Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α 30-7323.015 «∆ιανοίξη  

δρόµου Ράι»  ποσού 4.000,00 ευρώ . 

5) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Τ.∆. Τρικόρυφου ,ποσού 6.000,00 ευρώ. Το 

ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α. 70-7332.001.ποσού 6000,00 ευρώ τίτλου «∆ιαµόρφωση 

Παιδικών χαρών  Τρικορύφου». 

6) ∆απάνες καθαρισµού ∆ηµαρχιακού Μεγάρου. ,ποσού 10.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ .Το 

ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α 911-Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών.                                               

7) Ενισχύει τον- ΚΑ.: 20-6662.001 « Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»µε το ποσό 

των 50.000,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α:.:  911-Αποθεµατικό Αποθεµατικό 

∆ήµου Φιλιατών.   

8) Ενισχύει τον Κ.Α.: 20-6663.001 « Επισκευή & Συντήρηση ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων » Με το ποσό των 30.000,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α: 911-

Αποθεµατικό  ∆ήµου Φιλιατών. 

9)  Ενισχύει τον Κ.Α.: 8115.002   « Προµήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού » µε το ποσό 

των 15.000,00  ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από τον  Κ.Α. : 911-Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών. 

10) Μειώνει τον Κ.Α. 70-7331.001 « Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 

(ΥΠΕΣ∆∆Α)» ποσού 13.410,00 και µε το ίδιο ποσό δηµιουργεί νέο Κ.Α.: 00-6711.003 

«Επιχορήγηση (απόδοση ) σε σχολικές  Επιτροπές  για την επισκευή & συντήρηση  σχολικών 

κτιρίων  (ΥΠΕΣ∆∆Α) – (Το ποσό θα κατανεµηθεί   ως εξής  4000,00  στην  ∆ευτεροβάθµια 

Επιτροπή  Παιδείας και 9410,00 στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή  Παιδείας.)           

 

3. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ 
  

    Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την αρίθµ. 52539/16-12-2011 απόφασή του απέδωσε στον 
∆ήµο Φιλιατών το ποσό των  84.654,37  ευρώ, το οποίο είναι ήδη εγγεγραµµένο στον 
προϋπολογισµό 2012 στον Κ.Α.0619.002 «Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ∆∆Α για την εξόφληση 
οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους ΟΤΑ α΄βαθµού Ν.3756/2009». 
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   Το ανωτέρω ποσό και σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση µπορεί να διατεθεί για 
επενδύσεις-έργα άρθρου 27 Ν.3756/2009. 
   Το ποσό διατίθεται και για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων-έργων των ∆ήµων. ΄Oµως µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 
δύναται τα αποδιδόµενα ποσά, να διατεθούν κατά την κρίση τους, χωρίς τους 
αντίστοιχους περιορισµούς της απόφασης του ΥΠΕΣ∆∆Α, υπό τον όρο τα αποδιδόµενα ποσά 
να διατεθούν για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών των ∆ήµων. 
Προτείνεται το εν λόγω ποσό να διατεθεί για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, και 
συγκεκριµένα όπως απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα : 
 
Ποσό 
εσόδου 

Κωδ.αριθµός 
προϋπ/σµού 

Περιγραφή δαπάνης 
 

Ποσό δαπάνης 

 
 

   

84.654,37 8113.006 Εφαρµογή διπλογραφικού 
συστήµατος  

14.760,00 

 8115.001 Προµήθεια αντ/κών οχηµάτων 2.522,73 
 8115.003 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 15.044,17 

 8115.004 Προµήθεια κάδων 2.952,00 
 8115.005 Προµήθεια υλικών οδοσήµανσης  1.700,00 
 8115.006 Προµήθεια αντ/κών & υλικών 

µηχ/σης 
16576,19 

 8116.002 Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης 
& κίνησης 

 30.300,00 

 8116.003 Προµήθεια φυτών & λιπάσµατος 200,00 
 8116.004 Προµήθειες αναλωσίµων ∆ηµοσίων 

σχέσεων 
99,63 

 8116.005 Προµήθεια υλικών συντήρησης 
κτιρίων 

499,65 

    
 84.654,37 

 

                        
                                
 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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