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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αρ. 22/2011 πρακτικό της από 28ης Νοεµβρίου 2011 τακτικής συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθµός απόφασης :
Περίληψη:

243/ 2011

«Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος»

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 28η , του
µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 16864/ 23-11-2011 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 πέντε (25) µέλη και απόντα τα δύο (2) µέλη 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
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
26. Τόλης Χριστόφορος
27. Ρέγκας Λαέρτης
14. Σωτηρίου Παναγιώτης
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα)
1. Μπουτάσης Ελευθέριος
2. ∆άλλας Γεώργιος
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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.
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
Παπαδοπούλου Σοφία.
Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η
συζήτηση ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, το οποίο είναι: «Συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου : Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του ∆ήµου
Φιλιατών»
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον
Α/δήµαρχο κ. Μάνο Κων/νο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
 Την ανάγκη να προβούµε σε 6η 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 6η Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος, ως εξής:
Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1) ∆ηµιουργία των παρακάτω Κ.Α.Εσόδων :
• 4123..005 «Φόρος 20%» ποσού 1.000,00 ευρώ
• 4214 « Υπέρ ∆ήµου Αιρετών άρθρ.39 Ν.4024/2011» ποσού 8.200,00 αφορά κράτηση
των αιρετών σε 3 µηνιαίες δόσεις από Νοέµβριο έως και Ιανουάριο 2012 .
2) Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. Εσόδων :
• 0115 «Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση
διαφηµιστικών µέσων άρθ.3 Ν.2946/2001)» ποσού 12.000,00 ευρώ
• 0118 «Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθ.14 Ν.127/75,άρθ.75 Ν.2065/92, ΚΥΑ
32489/84)» ποσού 2.375,49 ευρώ
• 0615 « ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµος (άρ.14
Ν.2817/2000) ποσού 50,00 ευρώ και σύµφωνα µε το αρίθµ.145460/4-11-2011 έγγραφο
Τ.Π.& ∆.
• 1512 « Πρόστιµα ΚΟΚ του Ν.∆.815/71 και Ν.170/67 (άρθ.31 Ν.2130/93)» ποσού
1.800,00 ευρώ
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•

4213 «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθ.26 Ν.318/969
Απ.Υπ.Οικ. 2081241/11652/1997)» ποσού 5.000,00 ευρώ

2) Μειώνει τους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων :
• 70-6471 «΄Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ποσού 9.000,00 ευρώ
• 9111 « Αποθεµατικό » ποσού 29.471,30 ευρώ
3) Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων :
• 00-6223 « Κινητή τηλεφωνία» ποσού 1.200,00 ευρώ
• 00-6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές » ποσού 23.516,64 ευρώ
• 00-6516.002 «Χρεολύσια ∆ανείου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου (έργα
Σαγιάδας)» 14.500,00 ευρώ
• 10-6115 «Αµοιβές ορκωτών λογιστών και εφαρµογή διπλογραφικού» ποσού 6.000,00
ευρώ
• 8116.002 «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης & Θέρµανσης» ποσού 6.850,15 ευρώ, το
οποίο αφορά Τιµολόγιο 2010 µε δηµοπρασία .
4) ∆ηµιουργία των παρακάτω Κωδ.Αριθµών εξόδων :
•
•
•
•

15-6413.001 «Μεταφορά προσώπων (ΑΜΕΑ)» ποσού 6.000,00 ευρώ
20-6063.001 «Λοιπές παροχές σε είδος (είδη ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού
προσωπικού)» ποσού 2.500,00
70-7331.005 « Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών κτιρίων » ποσού 7.330,00 ευρώ
8223.005 «Φόρος 20%» ποσού 1.000,00 ευρώ

B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1) ∆ηµιουργία Κ.Α. 30-7333.023 «Βελτίωση βατότητας δρόµων (θέση Ψιλοβούνι –
θέση Βελανιδιά) » στο Τρικόρυφο ποσού 7.000,00 ευρώ.
Μειώνει µε το ίδιο ποσό (7.000,00) τον Κ.Α.30-7333.021 µε τίτλο « Βελτίωση βατότητας
εσωτερικών δρόµων (διαπλάτυνση δρόµου κοντά στην οικία Κ. Μίγκου, χαλικοστρώσεις –
τσιµεντοστρώσεις) στο Τρικόρυφο .
2) ∆ηµιουργία Κ.Α. 30-7323.022 « Καθαρισµός κεντρικού αύλακα από Μπεραταίικα
µέχρι κάµπο Σκέφαρης» ποσού 7.000,00 ευρώ.
Μειώνει µε το ίδιο ποσό (7.000,00) τον Κ.Α. 70-7322.002 « Κατασκευή πεζοδροµίων ∆ηµοτικής
Κοινότητας Φιλιατών».
3) ∆ηµιουργία Κ.Α. 30-7333.024 « Βελτίωση βατότητας δρόµου προς Φαρµακοβούνι
» στην Τ.Κ. Ξεχώρου, ποσού 4.500, ευρώ.
Μειώνει τους Κ.Α. 25-7333.015 « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης» στο Ξέχωρο, ποσού
2.000,00 ευρώ και

4) ∆ηµιουργία Κ.Α. 30-7323.025 « Χαλικοστρώσεις Κάµπου Κεστρίνης » ποσού
7.000,00 ευρώ.
Μειώνει µε το ίδιο ποσό (7.000,00) τον Κ.Α. 30-7323.013 « Ανάπλαση εισόδου Τ.∆. Κεστρίνης»
.
5) ∆ηµιουργία Κ.Α. 30-7323.026« Χαλικοστρώσεις Κάµπου Σαγιάδας » ποσού 7.000,00
ευρώ
Μειώνει µε το ίδιο ποσό (7.000,00) τον Κ.Α. 30-7331.005 « Ανακαίνιση και Ανακατασκευή
σχολικού κτιρίου
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Σαγιάδας » .
6) Αλλαγή τίτλου περιγραφής του Κ.Α.30-7323.014 «Καθαρισµός δρόµων Αγίου Νικολάου
(από Κ.Σπίτα έως Ν. Ντάφλου) ποσού 3.000,00 ευρώ σε «Καθαρισµός δρόµων Αγίου
Νικολάου (θέση Κουλίσι), ποσού 3000,00 ευρώ .
7) Αλλαγή πηγή χρηµατοδότησης
Στον Κ.Α. 70-7332.007. « Αντικατάσταση πλακιδίων κεντρικής πλατείας Αγίου ∆ηµητρίου »,
Φιλιατών υπάρχει πίστωση ποσού 17.000,00 από ΣΑΤΑ προτείνεται η πίστωση ποσού 10.000,00
ευρώ να δοθεί στον Κ.Α: 25-6662.001 «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » µε το
ποσό των 10.000,00 ευρώ .
8) Αλλαγή πηγή χρηµατοδότησης
Στον Κ.Α.25-7312.015 « Αποχέτευση όµβριων υδάτων πόλης Φιλιατών », ποσού 31.985,76
ευρώ (πηγή ΣΑΤΑ) να δοθεί το ποσό 20.000,00 ευρώ στον Κ.Α.: 25-6279 «Αποκατάσταση
βλαβών ύδρευσης στο ∆ήµο Φιλιατών» µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά.
Κατά την ψηφοφορία καταψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα,
Τόλης Χριστόφορος, Φερεντίνος Μιλτιάδης, Λάγκαρη Ειρήνη, ισχυριζόµενοι ότι πρέπει να γίνουν
πιο ουσιαστικά και µόνιµα έργα. Ο κ. Μπάντιος Ελευθέριος καταψήφισε το 3ο και 8ο θέµα της
τροποποίησης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Μάνου Κων/νου την
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την έγκριση της 6ης Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος, ως εξής:
Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1) ∆ηµιουργία των παρακάτω Κ.Α.Εσόδων :
• 4123..005 «Φόρος 20%» ποσού 1.000,00 ευρώ
• 4214 « Υπέρ ∆ήµου Αιρετών άρθρ.39 Ν.4024/2011» ποσού 8.200,00 αφορά κράτηση
των αιρετών σε 3 µηνιαίες δόσεις από Νοέµβριο έως και Ιανουάριο 2012 .
2) Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. Εσόδων :
• 0115 «Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση
διαφηµιστικών µέσων άρθ.3 Ν.2946/2001)» ποσού 12.000,00 ευρώ
• 0118 «Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθ.14 Ν.127/75,άρθ.75 Ν.2065/92, ΚΥΑ
32489/84)» ποσού 2.375,49 ευρώ
• 0615 « ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµος (άρ.14
Ν.2817/2000) ποσού 50,00 ευρώ και σύµφωνα µε το αρίθµ.145460/4-11-2011 έγγραφο
Τ.Π.& ∆.
• 1512 « Πρόστιµα ΚΟΚ του Ν.∆.815/71 και Ν.170/67 (άρθ.31 Ν.2130/93)» ποσού
1.800,00 ευρώ
• 4213 «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθ.26 Ν.318/969
Απ.Υπ.Οικ. 2081241/11652/1997)» ποσού 5.000,00 ευρώ
2) Μειώνει τους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων :
• 70-6471 «΄Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ποσού 9.000,00 ευρώ
• 9111 « Αποθεµατικό » ποσού 29.471,30 ευρώ
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3) Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων :
• 00-6223 « Κινητή τηλεφωνία» ποσού 1.200,00 ευρώ
• 00-6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές » ποσού 23.516,64 ευρώ
• 00-6516.002 «Χρεολύσια ∆ανείου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου (έργα
Σαγιάδας)» 14.500,00 ευρώ
• 10-6115 «Αµοιβές ορκωτών λογιστών και εφαρµογή διπλογραφικού» ποσού 6.000,00
ευρώ
• 8116.002 «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης & Θέρµανσης» ποσού 6.850,15 ευρώ, το
οποίο αφορά Τιµολόγιο 2010 µε δηµοπρασία .
4) ∆ηµιουργία των παρακάτω Κωδ.Αριθµών εξόδων :
•
•
•
•

15-6413.001 «Μεταφορά προσώπων (ΑΜΕΑ)» ποσού 6.000,00 ευρώ
20-6063.001 «Λοιπές παροχές σε είδος (είδη ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού
προσωπικού)» ποσού 2.500,00
70-7331.005 « Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών κτιρίων » ποσού 7.330,00 ευρώ
8223.005 «Φόρος 20%» ποσού 1.000,00 ευρώ

B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1) ∆ηµιουργία Κ.Α. 30-7333.023 «Βελτίωση βατότητας δρόµων (θέση Ψιλοβούνι –
θέση Βελανιδιά) » στο Τρικόρυφο ποσού 7.000,00 ευρώ.
Μειώνει µε το ίδιο ποσό (7.000,00) τον Κ.Α.30-7333.021 µε τίτλο « Βελτίωση βατότητας
εσωτερικών δρόµων (διαπλάτυνση δρόµου κοντά στην οικία Κ. Μίγκου, χαλικοστρώσεις –
τσιµεντοστρώσεις) στο Τρικόρυφο .
2) ∆ηµιουργία Κ.Α. 30-7323.022 « Καθαρισµός κεντρικού αύλακα από Μπεραταίικα
µέχρι κάµπο Σκέφαρης» ποσού 7.000,00 ευρώ.
Μειώνει µε το ίδιο ποσό (7.000,00) τον Κ.Α. 70-7322.002 « Κατασκευή πεζοδροµίων ∆ηµοτικής
Κοινότητας Φιλιατών».
3) ∆ηµιουργία Κ.Α. 30-7333.024 « Βελτίωση βατότητας δρόµου προς Φαρµακοβούνι
» στην Τ.Κ. Ξεχώρου, ποσού 4.500, ευρώ.
Μειώνει τους Κ.Α. 25-7333.015 « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης» στο Ξέχωρο, ποσού
2.000,00 ευρώ και
4) ∆ηµιουργία Κ.Α. 30-7323.025 « Χαλικοστρώσεις Κάµπου Κεστρίνης » ποσού
7.000,00 ευρώ.
Μειώνει µε το ίδιο ποσό (7.000,00) τον Κ.Α. 30-7323.013 « Ανάπλαση εισόδου Τ.∆. Κεστρίνης».
5) ∆ηµιουργία Κ.Α. 30-7323.026« Χαλικοστρώσεις Κάµπου Σαγιάδας » ποσού 7.000,00
ευρώ
Μειώνει µε το ίδιο ποσό (7.000,00) τον Κ.Α. 30-7331.005 « Ανακαίνιση και Ανακατασκευή
σχολικού κτιρίου
Σαγιάδας » .
6) Αλλαγή τίτλου περιγραφής του Κ.Α.30-7323.014 «Καθαρισµός δρόµων Αγίου Νικολάου
(από Κ.Σπίτα έως Ν. Ντάφλου) ποσού 3.000,00 ευρώ σε «Καθαρισµός δρόµων Αγίου
Νικολάου (θέση Κουλίσι), ποσού 3000,00 ευρώ .
7) Αλλαγή πηγή χρηµατοδότησης
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ΑΔΑ: 456ΥΩΗΦ-ΑΗΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:

Στον Κ.Α. 70-7332.007. « Αντικατάσταση πλακιδίων κεντρικής πλατείας Αγίου ∆ηµητρίου »,
Φιλιατών υπάρχει πίστωση ποσού 17.000,00 από ΣΑΤΑ προτείνεται η πίστωση ποσού 10.000,00
ευρώ να δοθεί στον Κ.Α: 25-6662.001 «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » µε το
ποσό των 10.000,00 ευρώ .
8) Αλλαγή πηγή χρηµατοδότησης
Στον Κ.Α.25-7312.015 « Αποχέτευση όµβριων υδάτων πόλης Φιλιατών », ποσού 31.985,76
ευρώ (πηγή ΣΑΤΑ) να δοθεί το ποσό 20.000,00 ευρώ στον Κ.Α.: 25-6279 «Αποκατάσταση
βλαβών ύδρευσης στο ∆ήµο Φιλιατών» µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ

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
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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