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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: Παπαδοπούλου Σοφία 

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. 23/2011 πρακτικό της από 19ης ∆εκεµβρίου 2011 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  264/ 2011 

Περίληψη: «Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 19η , του 
µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:30 , συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 18018/12-12-2011 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 και τα είκοσι επτά (27) µέλη, και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

2. Μπουτάσης Ελευθέριος (αποχώρησε στο 8ο θέµα) 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 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. 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. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο. 
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     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  πέντε (5)  θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν επείγοντα και είναι:  
 
1ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  και 1ου ΠΚΤΝΜ  του έργου: 

«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ» και παράταση προθεσµίας  – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

2ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου: «Ανάδειξη – 
διαµόρφωση – κατασκευή πλατείας Ριζού»  και παράταση προθεσµίας – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

3ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» και  χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας– Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

4ο εκτός ηµ. διάτ.: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας (αποκοµιδής 
απορριµµάτων και καθαρισµό κοινοχρήστων χώρων  των τοπικών 
Κοινοτήτων ) της ∆ηµοτικής ενότητας Σαγιάδας καθώς και την καθαριότητα 
των γραφείων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Φιλιατών – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

5ο εκτός ηµ. διάτ.: Απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης της υπηρεσίας:  
µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 
αφορούν τα  άγονα δροµολόγια  – Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Τσέκας 
Νικόλαος 

 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο  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 7η 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 7η Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος, ως εξής: 
 

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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1) ∆ηµιουργία Κ.Α. εσόδων : 
• ∆ηµιουργεί νέο Κωδ. Αριθµό εσόδων 1214.005 µε τίτλο « Επιχορήγηση από το 

Υπουργείο Εσωτερικών για την µισθοδοσία προσωπικού και λειτουργικά έξοδα της 
Μαθητικής εστίας Φιλιατών (ΦΕΚ2508/4-11-2001 τεύχος Β΄) ποσού 180.134,88 ευρώ 
σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας  

• 4124.014 « ΤΣΜΕ∆Ε 0,60 % » ποσού 2.000,00 ευρώ 
 

2) Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. Εσόδων : 
• 4213 «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθ.26 Ν.318/969 

Απ.Υπ.Οικ. 2081241/11652/1997)» ποσού 6.000,00 ευρώ    
• 0111 «Μισθώµατα από αστικά ακίνητα» ποσού 1.314,98 ευρώ 
• 1512 « Πρόστιµα Κ.Ο.Κ. » ποσού 900,00 ευρώ 
 

  3) Μειώνει τους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων : 
 

• 8117.001 «Επισκευή και συντήρηση οχηµάτων των ∆ήµων» ποσού 11.346,59 ευρώ 
• 8115.005 «Προµήθεια υλικών οδοσήµανσης» ποσού 1.213,43 ευρώ 
• 9111 «Αποθεµατικό» ποσού 2.000,00 ευρώ 

           
4) Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων : 

 
• 10-6322 «Τέλη κυκλοφορίας» ποσού 870,00 ευρώ 
• 20-6322 «Τέλη κυκλοφορίας» ποσού 1.405,00 ευρώ 
• 30-6322 «Τέλη κυκλοφορίας» ποσού 600,00 ευρώ 
• 8115.003 «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών» 15.000,00 ευρώ 
 

5) ∆ηµιουργία των παρακάτω Κωδ. Αριθµών  εξόδων : 
 

• 15-6021.002 « Αµοιβές προσωπικού Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2508 4-11-2011 τεύχος 
Β΄) ποσού 86.433,00 ευρώ 

• 15-6162.001 « Λειτουργικά έξοδα Μαθητικής Εστίας» ποσού 14.258,00 ευρώ 
• 15-6162.002 «συνεργείο καθαρισµού Μαθητικής Εστίας» ποσού 11.685,00 ευρώ 
• 15-6162.003 «Συνεργείο ενίσχ. προσωπικού Μαθητικής Εστίας » ποσού 53.055,88 

ευρώ 
• 15-6162.004 «Τροφοδοσία Μαθητικής Εστίας » ποσού 14.703,00 ευρώ 
• 8131.003  «Μεταφορά χρεών πρώην ∆ΕΑΦ στον ∆ήµο (Απόφ.2008 ∆.Σ.)» ποσού 

4.900,00 ευρώ 
• 8224.014 «ΤΣΜΕ∆Ε 0,60 %» ποσού 2.000,00 ευρώ 

 
 
  B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Εκ παραδροµής δεν γράφτηκε στον προϋπολογισµό 2011 το  έργο «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων 
σε ∆.∆. ∆ήµου Φιλιατών»  που είχε ανατεθεί –εκτελεσθεί  στα  προηγούµενα  οικονοµικά έτη. 
Για το έργο αυτό συντάχθηκε  υπ αρ. 85/2007 µελέτη από την ΤΥ∆Κ Ν. Θεσπρωτίας, ανατέθηκε 
µε την υπ αρ. 80/2007  απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλιατών, υπογράφτηκε 
συµφωνητικό στις 26-5-2008 , ορίστηκε επιβλέποντας στις 4-6-2008, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ στις 
17-3-2010 µε το υπ αρ. 1286/15281 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου ∆/νση Τοπ. Αυτ/σης και 
∆/σης Ν. Θεσπρωτίας, Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης και ΝΠ∆∆  και συντάχθηκε ο 1ος  και τελικός 
λογαριασµός του έργου ποσού 12.427,75. 
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ΕΙ Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι  την ανωτέρω τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  

• δηµιουργία νέου ΚΑ: 8122.082  «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων σε ∆.∆. ∆ήµου Φιλιατών»  
ποσού 12.427,75 ευρώ  

• Μειώνει τον Κ.Α. 20-7325.001 « Ηλεκτροφωτισµός κεντρικού δρόµου Ελαίας» ποσού   
12.427,75 ευρώ 

Παρούσες ήταν οι κυρίες Λιόντου Παναγιώτα υπεύθυνη Λογιστηρίου, Ταφέκη Άρτεµις και 
∆εµερτζή Όλγα υπεύθυνες 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. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. Μάνου Κων/νου την διαλογική συζήτηση 
που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Την έγκριση της 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος, ως εξής: 
 

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
1) ∆ηµιουργία Κ.Α. εσόδων : 

• ∆ηµιουργεί νέο Κωδ.Αριθµό εσόδων 1214.005 µε τίτλο « Επιχορήγηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την µισθοδοσία προσωπικού και λειτουργικά έξοδα της Μαθητικής εστίας 
Φιλιατών (ΦΕΚ2508/4-11-2001 τεύχος Β΄) ποσού 180.134,88 ευρώ σύµφωνα µε τα 
απολογιστικά στοιχεία του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας  

• 4124.014 « ΤΣΜΕ∆Ε 0,60 % » ποσού 2.000,00 ευρώ 
 
2) Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. Εσόδων : 

• 4213 «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθ.26 Ν.318/969 
Απ.Υπ.Οικ. 2081241/11652/1997)» ποσού 6.000,00 ευρώ    

• 0111 «Μισθώµατα από αστικά ακίνητα» ποσού 1.314,98 ευρώ 
• 1512 « Πρόστιµα Κ.Ο.Κ. » ποσού 900,00 ευρώ 
 

3) Μειώνει τους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων : 
 

• 8117.001 «Επισκευή και συντήρηση οχηµάτων των ∆ήµων» ποσού 11.346,59 ευρώ 
• 8115.005 «Προµήθεια υλικών οδοσήµανσης» ποσού 1.213,43 ευρώ 
• 9111 «Αποθεµατικό» ποσού 2.000,00 ευρώ 

           
4) Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων : 

 
• 10-6322 «Τέλη κυκλοφορίας» ποσού 870,00 ευρώ 
• 20-6322 «Τέλη κυκλοφορίας» ποσού 1.405,00 ευρώ 
• 30-6322 «Τέλη κυκλοφορίας» ποσού 600,00 ευρώ 
• 8115.003 «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών» 15.000,00 ευρώ 
 

5) ∆ηµιουργία των παρακάτω Κωδ. Αριθµών  εξόδων : 
 

• 15-6021.002 « Αµοιβές προσωπικού Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2508 4-11-2011 τεύχος 
Β΄) ποσού 86.433,00 ευρώ 

• 15-6162.001 « Λειτουργικά έξοδα Μαθητικής Εστίας» ποσού 14.258,00 ευρώ 
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• 15-6162.002 «συνεργείο καθαρισµού Μαθητικής Εστίας» ποσού 11.685,00 ευρώ 
• 15-6162.003 «Συνεργείο ενίσχ. προσωπικού Μαθητικής Εστίας » ποσού 53.055,88 

ευρώ 
• 15-6162.004 «Τροφοδοσία Μαθητικής Εστίας » ποσού 14.703,00 ευρώ 
• 8131.003  «Μεταφορά χρεών πρώην ∆ΕΑΦ στον ∆ήµο (Απόφ.2008 ∆.Σ.)» ποσού 

4.900,00 ευρώ 
• 8224.014 «ΤΣΜΕ∆Ε 0,60 %» ποσού 2.000,00 ευρώ 

 
 
  B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Εκ παραδροµής δεν γράφτηκε στον προϋπολογισµό 2011 το  έργο «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων 
σε ∆.∆. ∆ήµου Φιλιατών»  που είχε ανατεθεί –εκτελεσθεί  στα  προηγούµενα  οικονοµικά έτη. 
Για το έργο αυτό συντάχθηκε  υπ αρ. 85/2007 µελέτη από την ΤΥ∆Κ Ν. Θεσπρωτίας, ανατέθηκε 
µε την υπ αρ. 80/2007  απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλιατών, υπογράφτηκε 
συµφωνητικό στις 26-5-2008 , ορίστηκε επιβλέποντας στις 4-6-2008, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ στις 
17-3-2010 µε το υπ αρ. 1286/15281 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου ∆/νση Τοπ. Αυτ/σης και 
∆/σης Ν. Θεσπρωτίας, Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης και ΝΠ∆∆  και συντάχθηκε ο 1ος  και τελικός 
λογαριασµός του έργου ποσού 12.427,75. 

• ∆ηµιουργία νέου ΚΑ: 8122.082  «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων σε ∆.∆. ∆ήµου Φιλιατών»  
ποσού 12.427,75 ευρώ  

• Μειώνει τον Κ.Α. 20-7325.001 « Ηλεκτροφωτισµός κεντρικού δρόµου Ελαίας» ποσού   
12.427,75 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                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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