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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αρ. 11 /2012 πρακτικό της από 9ης Μαίου 2012 τακτικής συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθµός απόφασης :

69/ 2012

Περίληψη: «Τροποποίηση προϋπ/σµού και Τεχνικού προγράµµατος ∆ήµου
Φιλιατών έτους 2012»
Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την
9 , του µηνός Μαίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 , συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ.
5908/02/05/2012 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 δύο (22) µέλη και απόντα τα πέντε (5)
και
συγκεκριµένα:
η

1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
15. Ρούµπης Γεώργιος
2. Μπουτάσης Ελευθέριος
3. Κωστάρας Σταύρος
16. Λένης Φίλιππος
17. ∆άλλας Γεώργιος
4. Φερεντίνος Λάµπρος
5. Τσέκας Νικόλαος
18. Γκίκας Θωµάς
19. Φερεντίνος Μιλτιάδης
6. Βλάχος Παρασκευάς
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.
2.
3.
4.
5.

∆άλλας Γεώργιος
Λάγκαρη Ειρήνη
Μποροδήµος Κωνσταντίνος
Τόλης Χριστόφορος
Λαέρτης Ρέγκας
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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. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Χρήστου Φώτιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης
Ευάγγελος, Καλιαµούρης Χρήστος, Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος , Μπόκας
Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Αναστασίου
Σωκράτης, 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.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η µηχανικός του ∆ήµου κ. Όλγα ∆εµερτζή
η οποία ανέλυσε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος.
Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα
αποφασίστηκε η συζήτηση
ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, ως
κατεπείγον το οποίο είναι: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες που
αφορούν τον εορτασµό της τοπικής Εορτής «Αγίας Τριάδος», για το λόγο ότι
το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα γίνει µετά τον Εορτασµό της Εορτής του Αγίου
Πνεύµατος.
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο 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 & Τεχνικού
προγράµµατος 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 (Τεχνική Υπηρεσία)
όπως παρακάτω:
1.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
A) ∆ηµιουργία Κωδ. Αριθµού εσόδων :
• 4132 «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75» ποσού 500,00 ευρώ
Β) Αύξηση Κωδ. Αριθµού εσόδων :
• Κ.Α.4214.001 «Υπέρ ∆ήµου Αιρετών» ποσού 1.686,62 ευρώ και αλλαγή
τίτλου από Υπέρ ∆ήµου Αιρετών του άρθ.39 Ν.4024/2011 σε «Υπέρ ∆ήµου
Αιρετών». Το ανωτέρω ποσό (1.686,62) θα παραµείνει στο αποθεµατικό .
• 4131.018 «Τ.Π.∆.Υ.Ν.3986/2011 Αιρετών» ποσού 1.074,92 ευρώ
• Κ.Α.1313.001 «Επιχορήγηση προγράµµατος ΥΠΕΣ∆∆Α του έργου ∆ιαµόρφωση
Αυλών Σχολικών κτιρίων» ποσού 1.321,28 ευρώ σύµφωνα µε την
αρίθµ.8395/27-3-2009 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Γ) Μειώνει τους κωδ. αριθµούς εξόδων :
• Κ.Α.8112.002 «Αποζηµίωση µελών ∆.Σ.-Οικονοµικής Επιτροπής & Ποιότητα
Ζωής έτους 2011 (Ν.3852/2010) ποσού 28.205,50 ευρώ
• Κ.Α.8116.002 «Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης» ποσού
10.861,31 ευρώ
• ΚΑ 9111 «Αποθεµατικό» ποσού 28,00 €.
∆) Αυξάνει τους παρακάτω Κωδ. Αριθµούς εξόδων :
• K.A.10-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου» ποσού 4.568,58 ευρώ
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K.A.20-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου» ποσού 14.240,64 ευρώ
K.A.25-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου» ποσού 3.645,25 ευρώ
K.A.30-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου» ποσού 6.916,20 ευρώ
K.A.35-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου» ποσού 93,90 ευρώ
K.A.10-6643.001 «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό» ποσού
9.378,24 ευρώ
Κ.Α.8231.018 «Τ.Π.∆.Υ.Ν.3986/2011 Αιρετών» ποσού 1.074,92 ευρώ
Κ.Α.8122.037 «Επιχορήγηση προγράµµατος ΥΠΕΣ∆∆Α του έργου ∆ιαµόρφωση
Αυλών Σχολικών κτιρίων» ποσού 1.321,28 ευρώ σύµφωνα µε την
αρίθµ.8395/27-3-2009 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ε) ∆ηµιουργία νέου Κωδ. Αριθµού εξόδων :
• Κ.Α.10-6012.004 «Αµοιβή Υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων
χωρών (Αλλοδαπών) » ποσού 224,00 ευρώ
• 8232 «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75» ποσού 500,00 ευρώ
2.- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Επίσης κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος προκειµένου
να εκτελεστούν – ολοκληρωθούν οι ακόλουθες εργασίες – προµήθειες .
Η τροποποίηση αφορά την:
α)- την Αύξηση του Κ.Α.: 30-7321.006 (ΣΑΤΑ) Κατασκευή γέφυρας Αχλαδέας –
Φοινίκι (αρχικού ποσού 18.000,00 ευρώ) σε 35.000,00 ευρώ.
Το ποσό θα ληφθεί από τους Κ.Α. :
1) 25-7412.006 - «Μελέτη για την ανασύνταξη και διαχωρισµό οµβρίων υδάτων
∆.∆. Φιλιατών », ποσού 12.300,00
2) 9111- «Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών» ποσό 4.700,00 ευρώ
β)-την ∆ηµιουργία νέου Κ.Α: 20-7325.002 «Φωτισµός πλατείας Ριζού», ποσού
5.000,00 ευρώ
Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α. : 30-7323.018 «∆ιάνοιξη δρόµου Ριζού» ποσού
5.000,00 ευρώ.
γ)-την ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.:70-7331.002 «Αποπεράτωση ∆ηµοτικού Σχολείου
Σµέρτου», ποσού 5.000,00 ευρώ .
Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α.:25-7326.004 «Αποχέτευση οµβρίων υδάτων
Σµέρτου»
δ)-την Αύξηση του Κ.Α25-7336.006 «Μεταφορά πόσιµου νερού» σε 21.500,00
(αρχικό ποσό 14.500 ευρώ).
Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α. : 30-6662.003 «Προµήθεια Σκυροδέµατος» ποσού
7.000,00 ευρώ .
ε)-Την µείωση του Κ.Α. : 20-6662.001 «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού» κατά
50.000,00 ως εξής :
1) την ∆ηµιουργία νέου Κ.Α. 70-7135.001 «Προµήθεια οικίσκων και οργάνων
παιδικής χαράς»∆ήµου Φιλιατών ποσού 10.000,00 ευρώ
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2) την Eνίσχυση του Κ.Α. : 8115.002 «Προµήθεια Υδραυλικών ειδών για τις
ανάγκες του ∆ήµου Φιλιατών & Σαγιάδας»µε το ποσό των 6.958,00 ευρώ
3) την Ενίσχυση του Κ.Α. : 8115.003 «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών » µε το
ποσό των 13.242,00 ευρώ
4) Την ∆ηµιουργία Κ.Α ΠΟΕ 8115.012: «Προµήθεια Ηλεκτρικών Λαµπτήρων
και Φωτιστικών Σωµάτων » ποσού 15.000,00 ευρώ
5) Την Ενίσχυση του Κ.Α. 8122.003 «Καθαρισµός και διάφορες επισκευές στην
Μαρίνα Σαγιάδας »µε το ποσό των 4.800,00 ευρώ
στ) Την ∆ηµιουργία Νέου Κ.Α.: 25-7413.002 «Μελέτη Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης υδρογεωτρήσεων –υδροµαστεύσεων ∆.Ε. Φιλιατών ποσού 9.000,00
ευρώ.
Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α. : 9111- Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών
ζ) Την ∆ηµιουργία Νέου Κ.Α. 25-7413.003
«Μελέτη Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης υδρογεωτρήσεων –υδροµαστεύσεων ∆.Ε. Σαγιάδας» ποσού 3.700,00
ευρώ.
Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α.: 9111- Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών
η) Την τροποποίηση του Κ.Α.: 30-7333.006 «Χαλικοστρώσεις αγροτικών
δρόµων Κυπαρίσσου», ποσού 4.000,00 ευρώ σε «Χαλικοστρώσεις δρόµων
Κυπαρίσσου και επισκευή τοίχου Νεκροταφείου» µε το ίδιο ποσό των 4.000,00 ευρώ
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:
1.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
A) ∆ηµιουργία Κωδ. Αριθµού εσόδων :
• 4132 «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75» ποσού 500,00 ευρώ
Β) Αύξηση Κωδ. Αριθµού εσόδων :
• Κ.Α.4214.001 «Υπέρ ∆ήµου Αιρετών» ποσού 1.686,62 ευρώ και αλλαγή
τίτλου από Υπέρ ∆ήµου Αιρετών του άρθ.39 Ν.4024/2011 σε «Υπέρ ∆ήµου
Αιρετών». Το ανωτέρω ποσό (1.686,62) θα παραµείνει στο αποθεµατικό .
• 4131.018 «Τ.Π.∆.Υ.Ν.3986/2011 Αιρετών» ποσού 1.074,92 ευρώ
• Κ.Α.1313.001 «Επιχορήγηση προγράµµατος ΥΠΕΣ∆∆Α του έργου ∆ιαµόρφωση
Αυλών Σχολικών κτιρίων» ποσού 1.321,28 ευρώ σύµφωνα µε την
αρίθµ.8395/27-3-2009 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Γ) Μειώνει τους κωδ. αριθµούς εξόδων :
• Κ.Α.8112.002 «Αποζηµίωση µελών ∆.Σ.-Οικονοµικής Επιτροπής & Ποιότητα
Ζωής έτους 2011 (Ν.3852/2010) ποσού 28.205,50 ευρώ
• Κ.Α.8116.002 «Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης» ποσού
10.861,31 ευρώ
• ΚΑ 9111 «Αποθεµατικό» ποσού 28,00 €.
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∆) Αυξάνει τους παρακάτω Κωδ. Αριθµούς εξόδων :
• K.A.10-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου» ποσού 4.568,58 ευρώ
• K.A.20-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου» ποσού 14.240,64 ευρώ
• K.A.25-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου» ποσού 3.645,25 ευρώ
• K.A.30-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου» ποσού 6.916,20 ευρώ
• K.A.35-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων
του ∆ήµου» ποσού 93,90 ευρώ
• K.A.10-6643.001 «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό» ποσού
9.378,24 ευρώ
• Κ.Α.8231.018 «Τ.Π.∆.Υ.Ν.3986/2011 Αιρετών» ποσού 1.074,92 ευρώ
•

Κ.Α.8122.037 «Επιχορήγηση προγράµµατος ΥΠΕΣ∆∆Α του έργου ∆ιαµόρφωση
Αυλών Σχολικών κτιρίων» ποσού 1.321,28 ευρώ σύµφωνα µε την
αρίθµ.8395/27-3-2009 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ε) ∆ηµιουργία νέου Κωδ. Αριθµού εξόδων :
• Κ.Α.10-6012.004 «Αµοιβή Υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων
χωρών (Αλλοδαπών) » ποσού 224,00 ευρώ
• 8232 «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75» ποσού 500,00 ευρώ
2.- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Επίσης κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος προκειµένου
να εκτελεστούν – ολοκληρωθούν οι ακόλουθες εργασίες – προµήθειες .
Η τροποποίηση αφορά την:
α)- την Αύξηση του Κ.Α.: 30-7321.006 (ΣΑΤΑ) Κατασκευή γέφυρας Αχλαδέας –
Φοινίκι (αρχικού ποσού 18.000,00 ευρώ) σε 35.000,00 ευρώ.
Το ποσό θα ληφθεί από τους Κ.Α. :
1) 25-7412.006 - «Μελέτη για την ανασύνταξη και διαχωρισµό οµβρίων υδάτων
∆.∆. Φιλιατών », ποσού 12.300,00
2) 9111- «Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών» ποσό 4.700,00 ευρώ
β)-την ∆ηµιουργία νέου Κ.Α: 20-7325.002 «Φωτισµός πλατείας Ριζού», ποσού
5.000,00 ευρώ
Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α. : 30-7323.018 «∆ιάνοιξη δρόµου Ριζού» ποσού
5.000,00 ευρώ.
γ)-την ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.:70-7331.002 «Αποπεράτωση ∆ηµοτικού Σχολείου
Σµέρτου», ποσού 5.000,00 ευρώ .
Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α.:25-7326.004 «Αποχέτευση οµβρίων υδάτων
Σµέρτου»
δ)-την Αύξηση του Κ.Α25-7336.006 «Μεταφορά πόσιµου νερού» σε 21.500,00
(αρχικό ποσό 14.500 ευρώ).
Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α. : 30-6662.003 «Προµήθεια Σκυροδέµατος» ποσού
7.000,00 ευρώ .
ε)-Την µείωση του Κ.Α. : 20-6662.001 «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού» κατά
50.000,00 ως εξής :
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ΑΔΑ: Β492ΩΗΦ-9Μ3
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:

1) την ∆ηµιουργία νέου Κ.Α. 70-7135.001 «Προµήθεια οικίσκων και οργάνων
παιδικής χαράς»∆ήµου Φιλιατών ποσού 10.000,00 ευρώ
2) την Eνίσχυση του Κ.Α. : 8115.002 «Προµήθεια Υδραυλικών ειδών για τις
ανάγκες του ∆ήµου Φιλιατών & Σαγιάδας»µε το ποσό των 6.958,00 ευρώ
3) την Ενίσχυση του Κ.Α. : 8115.003 «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών » µε το
ποσό των 13.242,00 ευρώ
4) Την ∆ηµιουργία Κ.Α ΠΟΕ 8115.012 : «Προµήθεια Ηλεκτρικών Λαµπτήρων
και Φωτιστικών Σωµάτων » ποσού 15.000,00 ευρώ
5) Την Ενίσχυση του Κ.Α. 8122.003 «Καθαρισµός και διάφορες επισκευές στην
Μαρίνα Σαγιάδας »µε το ποσό των 4.800,00 ευρώ
στ) Την ∆ηµιουργία Νέου Κ.Α.: 25-7413.002 «Μελέτη Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης υδρογεωτρήσεων –υδροµαστεύσεων ∆.Ε. Φιλιατών ποσού 9.000,00
ευρώ.
Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α. : 9111- Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών
«Μελέτη Περιβαλλοντικής
ζ) Την ∆ηµιουργία Νέου Κ.Α. 25-7413.003
Αδειοδότησης υδρογεωτρήσεων –υδροµαστεύσεων ∆.Ε. Σαγιάδας» ποσού 3.700,00
ευρώ.
Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α.: 9111- Αποθεµατικό ∆ήµου Φιλιατών
η) Την τροποποίηση του Κ.Α.: 30-7333.006 «Χαλικοστρώσεις αγροτικών
δρόµων Κυπαρίσσου», ποσού 4.000,00 ευρώ σε «Χαλικοστρώσεις δρόµων
Κυπαρίσσου και επισκευή τοίχου Νεκροταφείου» µε το ίδιο ποσό των 4.000,00 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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