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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 26η /2012 πρακτικό της από 27ης ∆εκεµβρίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
Αριθµός απόφασης :  192/ 2012 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισµού - Τεχνικού Προγράµµατος έτους 
2012 και Αποδοχή Επιχορήγησης 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την 27η , του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
14425/20.9.2012 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 ένα (21) µέλη και απόντα τα έξι (6)  και 
συγκεκριµένα: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ. 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 
3. Κωστάρας Σταύρος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 
5. Βλάχος Παρασκευάς 
6. Μποροδήµου Γεωργία 
7. Μπάντιος Ελευθέριος 
8. Στεργίου Παναγιώτης 
9. Τσότσης ∆ηµήτριος 
10. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.) 
11. Σωτηρίου Παναγιώτης 

12. Ρούµπης Γεώργιος 
13. Λένης Φίλιππος 
14. Γκίκας Θωµάς 
15. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
16. Μποροδήµος Ιωάννης 
17. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
18. Καψάλης ∆ηµήτριος 
19. Μποροδήµος Κων/νος 
20. Τόλης Χριστόφορος 
21. Ρέγκας Λαέρτης 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

1. Τσέκας Νικόλαος 
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2. Μάνος Κων/νος 
3. Νικολαϊδου Ελένη 
4. ∆άλλας Γεώργιος 
5. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 
6. Λάγκαρη 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. 
Φωτιάδης Απόστολος, Μπότος Ηλίας, Γκόγκος Αλέξενδρος, Γκούσης Νικόλαος, 
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 παραβρέθηκαν οι δηµοτικοί Υπάλληλοι κ.κ. ∆εµερτζή Όλγα και 
Χρήστου Σωτήριος, για διευκρινήσεις επί των έργων και των τροποποιήσεων.      
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 

Κρίνεται αναγκαία η αναµόρφωση του δηµοτικού 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), σύµφωνα µε την εισήγηση προς το 
∆.Σ. των αρµοδίων ∆ηµ. Υπαλλήλων  Παναγιώτας Λιόντου (Λογιστήριο) και 
Όλγας ∆εµερτζή (Τεχνικές Υπηρεσίες) όπως παρακάτω: 
 

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
1α) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 63.046,85  
ευρώ για την «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου προς ΟΤΑ α΄βαθµού 
Ν.3756/2009». Το ποσό της  επιχορήγησης θα διατεθεί µέσω του Αποθεµατικού 
(Κ.Α.9111) για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών και συγκεκριµένα το ποσό 
των 35.298,36 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες και το υπόλοιπο ποσό των 
27.748,49 ευρώ για επενδύσεις-έργα όπως ορίζει η αριθµ.37328/2012 Απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. 
Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδου 0619.002 µε τίτλο «Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ∆∆Α για 
την εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου προς ΟΤΑ α΄βαθµού Ν.3756/2009» 
µε το  ποσό των 63.046,85 ευρώ. 
    Το καθαρό ποσό που προκύπτει και αφού αφαιρεθεί η Προµήθεια του Ταµείου 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων είναι 62.952,28 ευρώ. 

• Αύξηση του Κ.Α.εξόδων 00-6525.002 «Προµήθεια Τ.Π.& ∆.(επιχ/σεις) µε το 
ποσό 94,57 ευρώ. (63.046,85-62.952,28=94,57)  

 
1β) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την αρίθµ.46948/2012 απόφασή του απέδωσε στον 
∆ήµο Φιλιατών το ποσό των 196.120,74 ευρώ για την «Εξόφληση οφειλών 
Ελληνικού ∆ηµοσίου προς ΟΤΑ α΄βαθµού Ν.3756/2009».Από την επιχορήγηση 
αυτή το ποσό των 109.803,13 ευρώ προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες και το 
υπόλοιπο ποσό των 86.317,62 ευρώ για επενδύσεις-έργα. Το ποσό που αντιστοιχεί 
για επενδύσεις-έργα διατίθεται για τον συγκεκριµένο σκοπό. ΄Οµως µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δύναται τα αποδιδόµενα ποσά να διατεθούν 
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κατά την κρίση τους, χωρίς τους αντίστοιχους περιορισµούς της απόφασης 
Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον όρο τα αποδιδόµενα ποσά να διατεθούν 
για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών των ∆ήµων.    
Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδου 0619.002 µε τίτλο «Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ∆∆Α για την 
εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου προς ΟΤΑ α΄βαθµού Ν.3756/2009» µε το  
ποσό των 196.120,74 ευρώ. 
    Το καθαρό ποσό που προκύπτει και αφού αφαιρεθεί η Προµήθεια του Ταµείου 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού 294,18 ευρώ είναι 195.826,56 ευρώ. 

• Αύξηση Κ.Α.εξόδων 00-6525.002 «Προµήθεια Τ.Π.& ∆.(επιχ/σεις)» ποσού 
294,18 ευρώ 

Προτείνεται µε το ποσό των 195.826,56 ευρώ να επιχορηγήσει το Νοµικό 
Πρόσωπο του ∆ήµου «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας παιδείας Πολιτισµού & 
Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών» και συγκεκριµένα στον Κ.Α.00-6715.001, ο οποίος 
είναι ήδη εγγεγραµµένος στον προϋπολογισµό προκειµένου το Νοµικό Πρόσωπο να 
εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του (µισθοδοσία µεταφερόµενου προσωπικού 
από τον Μάρτιο 2012 δεν έχει εξοφληθεί). 
Η αντίστοιχη εγγεγραµµένη πίστωση του ανωτέρω κωδ.αριθµού 00-6715.0001 
ποσού 195.826,56 ευρώ θα µεταφερθεί στο Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» για την 
ενίσχυση πιστώσεων ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων.  
 
2) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Με τις αριθµ.43774/21-11-2012 και 47378/17-12-2013 αποφάσεις του Υπουργού 
Εσωτερικών εγκρίθηκαν χρηµατοδοτήσεις στον ∆ήµο µας 5.640,00 και 5.070,00 
ευρώ αντίστοιχα για την «επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2012» 

• Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδων 1312.001 «επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2011) µε το ποσό των 10.710,00 ευρώ 
(ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ) 

Το καθαρό ποσό που προκύπτει και αφού αφαιρεθεί η Προµήθεια του Ταµείου 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων (16,07 ευρώ) είναι 10.693,93 ευρώ. 

• Αύξηση του Κ.Α.εξόδων 00-6525.002 «Προµήθεια Τ.Π.&∆.(επιχ/σεις) µε το 
ποσό 16,07 ευρώ.  

• Αυξάνει τον Κ.Α.εξόδων 00-6711.003 «Επιχορήγηση (Απόδοση) σε σχολικές 
επιτροπές για την επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων» µε το ίδιο ποσό 
–10.693,93- ευρώ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ). Το ποσό θα κατανεµηθεί ως εξής : 
6.416,35 ευρώ στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή Παιδείας και 4.277,57 ευρώ 
στην ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Παιδείας . 

 
3) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Με την αριθµ.47381/17-12-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα 
«Κατανοµή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων για το 
πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ» και τα αριθµ.158614, 158664 & 158634 έγγραφα του 
Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων περί αναγγελίας πίστωσης από το πρόγραµµα 
ΘΗΣΕΑΣ ο ∆ήµος µας χρηµατοδοτήθηκε µε το ποσό των 17.878,35 ευρώ για το 
έργο  «Ενίσχυση ύδρευσης Ν.Θεσπρωτίας (Υποέργο Ζ! ΥΠΟΕΡΓΟ: Σωστικές 
Αρχαιολογικές έρευνες)». Αποδέχεται το εν λόγω ποσό στον Κ.Α.1314.001 
«Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ». 
Το ποσό αυτό σύµφωνα µε την Μηχανικό του ∆ήµου κ.Ταφέκη Αρτεµις αφορά την 
µισθοδοσία υπαλλήλων της αρχαιολογίας για τις αρχαιολογικές έρευνες στο έργο 
«Ενίσχυση ύδρευσης Ν. Θεσπρωτίας (Υποέργο Ζ! ΥΠΟΕΡΓΟ: Σωστικές 
Αρχαιολογικές έρευνες)». Το συγκεκριµένο έργο δεν είχε προϋπολογισθεί γι’αυτό 
και δηµιουργείται Κ.Α.25-7321.001 µε τίτλο  «Ενίσχυση ύδρευσης Ν.Θεσπρωτίας 
(Υποέργο Ζ! ΥΠΟΕΡΓΟ: Σωστικές Αρχαιολογικές έρευνες) ποσού 17.878,35 ευρώ. 
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4) Με την αριθµ.2/8-2-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλιατών, 
εγκρίθηκε η συµµετοχή του ∆ήµου στις Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για 
Ευάλωτες Οµάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 καθώς και τη συµµετοχή 
στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Νόµου 4019/2011 
(ΦΕΚ 216 Α΄30-9-2011). 
Σύµφωνα µε έναν συνοπτικό προϋπολογισµό που µας δόθηκε από την Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη θα πρέπει να εγγράψουµε στο δηµοτικό προϋπολογισµό τις δαπάνες που 
αφορούν το εν λόγω πρόγραµµα το οποίο και θα χρηµατοδοτηθεί από 
Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• ∆ηµιουργεί νέο Κ.Α.εσόδων Κ.Α.1323.002 «Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για 
την κοινωνική ένταξη  

ευάλωτων οµάδων Θεσπρωτίας (κωδικός ΟΠΣ 375472)» ποσού 31.200,00 ευρώ 
(ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ) 

• ∆ηµιουργεί νέο Κ.Α.εξόδων Κ.Α.15-6162.009 «Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για 
την κοινωνική  

ένταξη ευάλωτων οµάδων Θεσπρωτίας (κωδικός ΟΠΣ 375472)» ποσού 31.200,00 
ευρώ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ) 
 
5) Το τµήµα µισθοδοσίας και λογιστήριο αιτείται την τροποποίηση στους παρακάτω 
κωδ.αριθµούς που αφορούν µισθοδοσία και κρατήσεις υπαλλήλων, ως εξής : 

• Μειώνει τον Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» ποσού 352.918,08 ευρώ για την 
αύξηση των παρακάτω Κωδ.Αριθµών: 

• Αυξάνει τον Κ.Α.20-6021.001 «Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου 
Υπηρεσίας Καθαριότητας» ποσού 200,00 ευρώ  

• Αυξάνει τον Κ.Α.20-6055.001 «ΙΚΑ» ποσού 1.000,00 ευρώ  
• Αυξάνει τον Κ.Α.25-6021.001 «Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου 

Υπηρεσίας ΄Υδρευσης» ποσού 800,00 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α.25-6052.001 «ΙΚΑ» ποσού 1.500,00 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α.30-6055.003 «Επικουρική ασφάλιση» ποσού 100,00 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α.30-6055.004 «Κύρια σύνταξη ΤΣΜΕ∆Ε» ποσού 100,00 

ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α.25-6273.001 «Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή 

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες (αντλιοστάσια)» ποσού 255.826,56 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α.00-6123.001 «Εξοδα κίνησης Προέδρων & Εκπροσώπων 

τοπικών κοινοτήτων» ποσού 3.600,00 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α. 8117.009 «∆απάνες διαδηµοτικής συνεργασίας µε ∆ήµους 

για την από κοινού λειτουργία ΧΥΤΑ 108/2008 ∆.Σ.» ποσού 86.091,52 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α. 8112.005 «Εξοδα κίνησης Προέδρων και εκπροσώπων 

Τοπικών Κοινοτήτων (2011)» ποσού 3.700,00 ευρώ 
 

6) Η Ταµειακή Υπηρεσία προκειµένου να αποδώσει τις κρατήσεις µηνών Νοεµβρίου 
και ∆εκεµβρίου και να εισπράξει την παγία προκαταβολή των Προέδρων-υπολόγων 
αιτείται τροποποίηση στους παρακάτω κωδ.αριθµούς, ως εξής : 

     Αυξάνει τους παρακάτω Κ.Α.εσόδων 
• Κ.Α.4121.002 «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών» ποσού 13.000,00 ευρώ.  
• Κ.Α.4123.002 «Φόρος 3%» ποσού 1.500,00 ευρώ  
• Κ.Α.4123.005 «Φόρος 20%» ποσού 5.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.4123.004 «Φόρος 8%» ποσού 7.173,30 ευρώ 
• Κ.Α.4124.002 «ΕΜΠ 0,5%» ποσού 167,09 ευρώ 
• Κ.Α.4124.007 «ΤΣΜΕ∆Ε 1%» ποσού 77,14 ευρώ 
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• Κ.Α.4124.012 «ΤΠ∆Υ» ποσού 23,95 ευρώ 
• Κ.Α.4124.014 «ΤΣΜΕ∆Ε 0,60%» ποσού 266,05 ευρώ 
• Κ.Α.4124.008 «ΤΣΜΕ∆Ε 1,2%» ποσού 500,00 ευρώ 
• Κ.Α.4131.007 «ΤΣΑΥ Αιρετών» ποσού 109,60 ευρώ 
• Κ.Α.4131.012 «ΜΤΠΥ Υπαλλήλων» ποσού 228,41 ευρώ 
• Κ.Α.4131.007 «ΤΣΑΥ Αιρετών» ποσού 150,00 ευρώ 
• Κ.Α.4131.008 «ΤΣΑΥ Πρόνοιας Αιρετών» ποσού 50,00 ευρώ 
• Κ.Α.4131.009 «ΤΣΑΥ Στέγη Αιρετών» ποσού 50,00 ευρώ 
• Κ.Α.4131.010 «Υγειονοµική Αιρετών» ποσού 100,00 ευρώ 
• Κ.Α.4141.001 «∆άνεια Τ.Π.& ∆ανείων» ποσού 5.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.4214.001 «Υπέρ ∆ήµου» ποσού 12.116,48 ευρώ   
• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.εσόδων 4211.001 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων από 

υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής» ποσού 700,00 ευρώ 
• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.εσόδων 4212.001 µε τίτλο «Επιστροφή πάγιας 

προκαταβολής» ποσού 51.300,00 ευρώ 
• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.εσόδων 4123.010 µε τίτλο «0,10 % υπέρ Ενιαίας 

Αρχής Ανεξάρτητης ∆ηµοσίων Συµβάσεων» ποσού 500,00 ευρώ 
 

     Αυξάνει τους παρακάτω Κ.Α.εξόδων : 
• Κ.Α.8221.002 «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών» ποσού 13.000,00 ευρώ.  
• Κ.Α.8223.002 «Φόρος 3%» ποσού 1.500,00 ευρώ  
• Κ.Α.8223.005 «Φόρος 20%» ποσού 5.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.8223.004 «Φόρος 8%» ποσού 7.173,30 ευρώ 
• Κ.Α.8224.002 «ΕΜΠ 0,5%» ποσού 167,09 ευρώ 
• Κ.Α.8224.007 «ΤΜΕ∆Ε1%» ποσού 77,14 ευρώ 
• Κ.Α.8224.012 «ΤΠ∆Υ» ποσού 23,95 ευρώ 
• Κ.Α.8224.014 «ΤΣΜΕ∆Ε 0,60%» ποσού 266,05 ευρώ 
• Κ.Α.8224.008 «ΤΣΜΕ∆Ε 1,2%» ποσού 500,00 ευρώ 
• Κ.Α.8231.007 «ΤΣΑΥ Αιρετών» ποσού 109,60 ευρώ 
• Κ.Α.8231.012 «ΜΤΠΥ Υπαλλήλων» ποσού 228,41 ευρώ 
• Κ.Α.8231.007 «ΤΣΑΥ Αιρετών» ποσού 150,00 ευρώ  
• Κ.Α.8231.008 «ΤΣΑΥ Πρόνοιας Αιρετών» ποσού 50,00 ευρώ 
• Κ.Α.8231.009 «ΤΣΑΥ Στέγη Αιρετών» ποσού 50,00 ευρώ 
• Κ.Α.8231.010 «Υγειονοµική Αιρετών» ποσού 100,00 ευρώ 
• Κ.Α.8241.001 «∆άνεια Τ.Π.& ∆ανείων» ποσού 5.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» ποσού 64.116,48 ευρώ 
• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.εξόδων 8223.010 µε τίτλο «0,10 % υπέρ Ενιαίας 

Αρχής Ανεξάρτητης ∆ηµοσίων Συµβάσεων» ποσού 500,00 ευρώ 
 

7) Σύµφωνα µε την 173867/22-11-2011 απόφαση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εγκρίθηκε η ένταξη πράξης του 
έργου του ∆ήµου Φιλιατών «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» µε κωδικό ΜΙS 349377 στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» προϋπολογισµού 8.506.250,00 
ευρώ.  
Μετά από επικοινωνία µε τον Χειριστή του εν λόγω έργου κ.Κατσίβα στο ΕΠΠΕΡΑΑ, 
διευκρινίστηκε ότι σχετικές πληρωµές του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» θα τις εκτελεί ο Κύριος του 
έργου και στην προκειµένη περίπτωση ο ∆ήµος Φιλιατών. Επειδή η διαδικασία του 
διαγωνισµού έχει ολοκληρωθεί από την Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας µε ποσό 
κατακύρωσης 4.543.103,52 ευρώ, προτείνω την τροποποίηση προϋπολογισµού και 
την εγγραφή του εν λόγω έργου, ως εξής : 
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• ∆ηµιουργία Κ.Α.εσόδου µε τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» ποσού 4.543.103,52 
ευρώ σε βάρος του Κ.Α.1323.002 (Πηγή Χρηµ/σης: Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ) 

• ∆ηµιουργία Κ.Α.εξόδου µε τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» ποσού 4.543.103,52 
ευρώ σε βάρος του Κ.Α.25-7321.002 

 
8) Προκειµένου να αποπληρωθούν οι δαπάνες από την παγία προκαταβολή των 
Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία των 
παρακάτω κωδικών αριθµών, ως εξής : 

• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.70-7332.004 ποσού 2.000,00 ευρώ µε τίτλο «Εργασίες 
καθαρισµού οδών, πλατειών αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών 
χώρων του ∆ήµου» 

• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.45-6275.001 ποσού 43.000,00 ευρώ µε τίτλο 
«Εργασίες καθαρισµού νεκροταφείων ∆.Ε.Φιλιατών» 

• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.45-6275.002 ποσού 6.000,00 ευρώ µε τίτλο «Εργασίες 
καθαρισµού νεκροταφείων ∆.Ε.Σαγιάδας» 

Οι ανωτέρω δαπάνες ποσού 51.000,00 ευρώ θα καλυφθούν µέσω του 
Αποθεµατικού Κ.Α.9111. 
 
9) Με τις αρίθµ.47376 & 47377/17-12-2012 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών 
κατανεµήθηκαν στον ∆ήµο µας πιστώσεις για κάλυψη έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ) ποσού 381.157,00 ευρώ. 
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού και σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΚΥΑ για 
την κατάρτισή του, προϋπολογίσθηκε για το έτος 2012 ποσό 718.498,00 ευρώ.  

• Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδων 1311.001 «Κεντρικού αυτοτελείς πόροι από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)» ποσού 381.157,00 ευρώ  

• ∆ηµιουργεί νέο Κ.Α.εδόδων Κ.Α.25-7321.003 µε τίτλο «Αντιπληµµυρικά 
έργα ∆ήµου Φιλιατών» ποσού 281.157,00 ευρώ 

• Αυξάνει το Αποθεµατικό Κ.Α.9111 µε το ποσό των 100.000,00 ευρώ. 
 

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Ο ∆ήµαρχος  εξέφρασε την ανάγκη να τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός και  το 
τεχνικό πρόγραµµα προκειµένου να  εκτελεστούν –ολοκληρωθούν οι ακόλουθες 
εργασίες– προµήθειες, ως εξής : 

•••• την αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης του Κ.Α.10-6661.001 ποσού 13.200,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, από Τακτικά σε «Εκτακτα 
Ειδικευµένα –ΣΑΤΑ» 

•••• την  αύξηση του Κ.Α.30-6661.001 µε τίτλο «Προµήθεια χρωµάτων και ειδών 
κιγκαλερίας» κατά 10.000,00 ευρώ και την αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης 
του κωδικού από Τακτικά σε Εκτακτα Ειδικευµένα –Σ.Α.Τ.Α. 

•••• την αύξηση του Κ.Α.30-6662.002 µε τίτλο «Προµήθεια ψυχρού ασφαλτικού 
µίγµατος» κατά 7.000,00 ευρώ και την αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης του 
κωδικού από Τακτικά σε Εκτακτα Ειδικευµένα –Σ.Α.Τ.Α. 

•••• την αύξηση του Κ.Α.70-6661.001 µε τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων» κατά 7.500,00 ευρώ και την αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης του 
κωδικού από Τακτικά σε Εκτακτα Ειδικευµένα –Σ.Α.Τ.Α. 

•••• την αλλαγή τίτλου του Κ.Α.70-7135.001 «Προµήθεια οικίσκων  και οργάνων 
παιδικής χαράς»σε «Προµήθεια οικίσκων  και οργάνων παιδικής χαράς ∆.Ε 
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Φιλιατών» ποσού 15.000,00 ευρώ και την αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης 
του κωδικού από Τακτικά σε Εκτακτα Ειδικευµένα –Σ.Α.Τ.Α. 

•••• την δηµιουργία νέου Κ.Α.70-7135.003 µε τίτλο «Προµήθεια οικίσκων  και 
οργάνων παιδικής χαράς ∆.Ε Σαγιάδας» ποσού 15.000,00 ευρώ  και την 
αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης του κωδικού από Τακτικά σε Εκτακτα 
Ειδικευµένα –Σ.Α.Τ.Α. 

•••• Οι αντίστοιχες εγγεγραµµένες πιστώσεις των ανωτέρω κωδ.αριθµών 10-
6661.001 ποσού 13.200,00 ευρώ και 70-7135.001 ποσού 15.000,00 ευρώ 
θα µεταφερθούν στο Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» για την ενίσχυση πιστώσεων 
ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων.  

 
� Ο ∆ήµαρχος είπε ακόµα: 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. 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 αύξηση ή δηµιουργία των ανωτέρω κωδικών αριθµών ποσού 
67.700,00 ευρώ (πλην της τελευταίας παραγράφου) προερχόµενα από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ, να καλυφθούν από τους παρακάτω Κωδ.Αριθµούς καθόσον 
αφορούν δαπάνες οι οποίες δεν εκτελέστηκαν ούτε και πρόκειται να εκτελεστούν 
µέχρι τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους 2012 και δεν ξεπερνούν το 50% των 
πιστώσεων ΣΑΤΑ  
 

•••• µειώνει τον Κ.Α.10-6262.005 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ∆.Ε.Σαγιάδας» ποσού 20.000,00 
ευρώ, ο οποίος και καταργείται 

•••• µειώνει τον Κ.Α.70-6262.001 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ∆.Ε.Φιλιατών» ποσού 24.500,00 ευρώ 
ο οποίος και καταργείται  

•••• Μειώνει τον Κ.Α.10-6261.001 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 
της ∆.Ε.Φιλιατών»ποσού 5.000,00 ευρώ  

•••• µειώνει τον Κ.Α.10-6261,002 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 
της ∆.Ε.Σαγιάδας»ποσού 5.000,00 ευρώ 

•••• µειώνει τον Κ.Α.8115,002 «Προµήθεια υδραυλικών ειδών για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Φιλιατών & Σαγιάδας» ποσού 9.000,00 ευρώ  

•••• µειώνει τον Κ.Α.8115.012 «Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και 
φωτιστικών σωµάτων» ποσού 4.200,00 ευρώ  

Ακόµα, τροποποιείται ως εξής : 
•••• ∆ηµιουργεί νέο Κ.Α.30-7323.024 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις στο 

Τ.∆.Κεστρίνης» ποσού 12.000,00 ευρώ. 
Το ποσό θα ληφθεί από τους Κ.Α.25-7336.005 «Συντήρηση δεξαµενής Κεστρίνης» 
ποσού 7.000,00 ευρώ (ο οποίος µετά την µείωση καταργείται) και το υπόλοιπο 
5.000,00 ευρώ από τον Κ.Α.70-7331.005 « Συντήρηση παιδικών χαρών ∆.Ε. 
Σαγιάδας» (ΣΑΤΑ)   

••••••••  ΑΑυυξξάάννεειι  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..3300--77333333..001122  ««ΣΣυυννττήήρρηησσηη  οοδδώώνν  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦιιλλιιααττώώνν  ««  κκααττάά  
66..550000,,0000  εευυρρώώ..  
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ΤΤοο  πποοσσόό  ττωωνν  66..550000,,0000  θθαα  λληηφφθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..2255--77333333..000066  ««ΚΚααθθααρριισσµµόόςς  κκααιι  
ππεερρίίφφρρααξξηη  χχωωµµααττεερρήήςς»»    ((ΣΣΑΑΤΤΑΑ))  

••••••••  ΑΑυυξξάάννεειι  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..2255--66226622..000011  ««ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  ααννττλλιιοοσστταασσίίωωνν»»  
κκααττάά  880000,,0000  εευυρρώώ..  

ΤΤοο  πποοσσόό  ττωωνν  550000,,0000  εευυρρώώ  θθαα  λληηφφθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..2255--77333333..000066  ««ΚΚααθθααρριισσµµόόςς  κκααιι  
ππεερρίίφφρρααξξηη  χχωωµµααττεερρήήςς»»  ((ΣΣΑΑΤΤΑΑ))  κκααιι  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  330000,,0000  εευυρρώώ  ααππόό  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..99111111  
««ΑΑπποοθθεεµµααττιικκόό»»..  

••••••••  ΑΑυυξξάάννεειι  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..4400--77442255..000022  ««ΠΠρροοµµήήθθεειιαα  κκααιι  ττοοπποοθθέέττηησσηη  µµππααρρώώνν  &&  
ΠΠρροοσσττααττεευυττιικκώώνν  κκιιγγκκλλιιδδωωµµάάττωωνν»»  κκααττάά  66..550000,,0000  εευυρρώώ..  

Το ποσό των 6.500,00 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α.70-7331.001 «Συντήρηση 
Παιδικών Χαρών Φιλιατών» . 

                      
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
A. ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  

1α) Αποδέχεται επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 63.046,85  
ευρώ για την «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου προς ΟΤΑ α΄βαθµού 
Ν.3756/2009». Το ποσό της  επιχορήγησης θα διατεθεί µέσω του Αποθεµατικού 
(Κ.Α.9111) για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών και συγκεκριµένα το ποσό 
των 35.298,36 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες και το υπόλοιπο ποσό των 
27.748,49 ευρώ για επενδύσεις-έργα όπως ορίζει η αριθµ.37328/2012 Απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. 
Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδου 0619.002 µε τίτλο «Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ∆∆Α για 
την εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου προς ΟΤΑ α΄βαθµού Ν.3756/2009» 
µε το  ποσό των 63.046,85 ευρώ. 
    Το καθαρό ποσό που προκύπτει και αφού αφαιρεθεί η Προµήθεια του Ταµείου 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων είναι 62.952,28 ευρώ. 

• Αύξηση του Κ.Α.εξόδων 00-6525.002 «Προµήθεια Τ.Π.& ∆.(επιχ/σεις) µε το 
ποσό 94,57 ευρώ. (63.046,85-62.952,28=94,57)  

 
1β) Αποδέχεται επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την αρίθµ.46948/2012 απόφασή του απέδωσε στον 
∆ήµο Φιλιατών το ποσό των 196.120,74 ευρώ για την «Εξόφληση οφειλών 
Ελληνικού ∆ηµοσίου προς ΟΤΑ α΄βαθµού Ν.3756/2009».Από την επιχορήγηση 
αυτή το ποσό των 109.803,13 ευρώ προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες και το 
υπόλοιπο ποσό των 86.317,62 ευρώ για επενδύσεις-έργα. Το ποσό που αντιστοιχεί 
για επενδύσεις-έργα διατίθεται για τον συγκεκριµένο σκοπό. ΄Οµως µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δύναται τα αποδιδόµενα ποσά να διατεθούν 
κατά την κρίση τους, χωρίς τους αντίστοιχους περιορισµούς της απόφασης 
Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον όρο τα αποδιδόµενα ποσά να διατεθούν 
για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών των ∆ήµων.    
Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδου 0619.002 µε τίτλο «Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ∆∆Α για την 
εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου προς ΟΤΑ α΄βαθµού Ν.3756/2009» µε το  
ποσό των 196.120,74 ευρώ. 
    Το καθαρό ποσό που προκύπτει και αφού αφαιρεθεί η Προµήθεια του Ταµείου 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού 294,18 ευρώ είναι 195.826,56 ευρώ. 

• Αύξηση Κ.Α.εξόδων 00-6525.002 «Προµήθεια Τ.Π.& ∆.(επιχ/σεις)» ποσού 
294,18 ευρώ 

Προτείνεται µε το ποσό των 195.826,56 ευρώ να επιχορηγήσει το Νοµικό 
Πρόσωπο του ∆ήµου «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας παιδείας Πολιτισµού & 
Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών» και συγκεκριµένα στον Κ.Α.00-6715.001, ο οποίος 
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είναι ήδη εγγεγραµµένος στον προϋπολογισµό προκειµένου το Νοµικό Πρόσωπο να 
εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του (µισθοδοσία µεταφερόµενου προσωπικού 
από τον Μάρτιο 2012 δεν έχει εξοφληθεί). 
Η αντίστοιχη εγγεγραµµένη πίστωση του ανωτέρω κωδ.αριθµού 00-6715.0001 
ποσού 195.826,56 ευρώ θα µεταφερθεί στο Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» για την 
ενίσχυση πιστώσεων ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων.  
 
2) Αποδέχεται επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Με τις αριθµ.43774/21-11-2012 και 47378/17-12-2013 αποφάσεις του Υπουργού 
Εσωτερικών εγκρίθηκαν χρηµατοδοτήσεις στον ∆ήµο µας 5.640,00 και 5.070,00 
ευρώ αντίστοιχα για την «επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2012» 

• Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδων 1312.001 «επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2011) µε το ποσό των 10.710,00 ευρώ 
(ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ) 

Το καθαρό ποσό που προκύπτει και αφού αφαιρεθεί η Προµήθεια του Ταµείου 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων (16,07 ευρώ) είναι 10.693,93 ευρώ. 

• Αύξηση του Κ.Α.εξόδων 00-6525.002 «Προµήθεια Τ.Π.&∆.(επιχ/σεις) µε το 
ποσό 16,07 ευρώ.  

• Αυξάνει τον Κ.Α.εξόδων 00-6711.003 «Επιχορήγηση (Απόδοση) σε σχολικές 
επιτροπές για την επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων» µε το ίδιο ποσό 
–10.693,93- ευρώ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ). Το ποσό θα κατανεµηθεί ως εξής : 
6.416,35 ευρώ στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή Παιδείας και 4.277,57 ευρώ 
στην ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Παιδείας . 

 
3) Αποδέχεται επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Με την αριθµ.47381/17-12-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα 
«Κατανοµή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήµων για το 
πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ» και τα αριθµ.158614, 158664 & 158634 έγγραφα του 
Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων περί αναγγελίας πίστωσης από το πρόγραµµα 
ΘΗΣΕΑΣ ο ∆ήµος µας χρηµατοδοτήθηκε µε το ποσό των 17.878,35 ευρώ για το 
έργο  «Ενίσχυση ύδρευσης Ν.Θεσπρωτίας (Υποέργο Ζ! ΥΠΟΕΡΓΟ: Σωστικές 
Αρχαιολογικές έρευνες)». Αποδέχεται το εν λόγω ποσό στον Κ.Α.1314.001 
«Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ». 
Το ποσό αυτό σύµφωνα µε την Μηχανικό του ∆ήµου κ.Ταφέκη Αρτεµις αφορά την 
µισθοδοσία υπαλλήλων της αρχαιολογίας για τις αρχαιολογικές έρευνες στο έργο 
«Ενίσχυση ύδρευσης Ν.Θεσπρωτίας (Υποέργο Ζ! ΥΠΟΕΡΓΟ: Σωστικές 
Αρχαιολογικές έρευνες)». Το συγκεκριµένο έργο δεν είχε προϋπολογισθεί γι’αυτό 
και δηµιουργείται Κ.Α.25-7321.001 µε τίτλο  «Ενίσχυση ύδρευσης Ν.Θεσπρωτίας 
(Υποέργο Ζ! ΥΠΟΕΡΓΟ: Σωστικές Αρχαιολογικές έρευνες) ποσού 17.878,35 ευρώ. 
 
4) Με την αριθµ.2/8-2-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλιατών, 
εγκρίθηκε η συµµετοχή του ∆ήµου στις Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για 
Ευάλωτες Οµάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 καθώς και τη συµµετοχή 
στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Νόµου 4019/2011 
(ΦΕΚ 216 Α΄30-9-2011). 
Σύµφωνα µε έναν συνοπτικό προϋπολογισµό που µας δόθηκε από την Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη θα πρέπει να εγγράψουµε στο δηµοτικό προϋπολογισµό τις δαπάνες που 
αφορούν το εν λόγω πρόγραµµα το οποίο και θα χρηµατοδοτηθεί από 
Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• ∆ηµιουργεί νέο Κ.Α.εσόδων Κ.Α.1323.002 «Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για 
την κοινωνική ένταξη  
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ευάλωτων οµάδων Θεσπρωτίας (κωδικός ΟΠΣ 375472)» ποσού 31.200,00 ευρώ 
(ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ) 

• ∆ηµιουργεί νέο Κ.Α.εξόδων Κ.Α.15-6162.009 «Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για 
την κοινωνική  

ένταξη ευάλωτων οµάδων Θεσπρωτίας (κωδικός ΟΠΣ 375472)» ποσού 31.200,00 
ευρώ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ) 
 
5) Το τµήµα µισθοδοσίας και λογιστήριο αιτείται την τροποποίηση στους παρακάτω 
κωδ.αριθµούς που αφορούν µισθοδοσία και κρατήσεις υπαλλήλων, ως εξής : 

• Μειώνει τον Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» ποσού 352.918,08 ευρώ για την 
αύξηση των παρακάτω Κωδ.Αριθµών: 

• Αυξάνει τον Κ.Α.20-6021.001 «Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου 
Υπηρεσίας Καθαριότητας» ποσού 200,00 ευρώ  

• Αυξάνει τον Κ.Α.20-6055.001 «ΙΚΑ» ποσού 1.000,00 ευρώ  
• Αυξάνει τον Κ.Α.25-6021.001 «Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου 

Υπηρεσίας ΄Υδρευσης» ποσού 800,00 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α.25-6052.001 «ΙΚΑ» ποσού 1.500,00 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α.30-6055.003 «Επικουρική ασφάλιση» ποσού 100,00 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α.30-6055.004 «Κύρια σύνταξη ΤΣΜΕ∆Ε» ποσού 100,00 

ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α.25-6273.001 «Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή 

φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες (αντλιοστάσια)» ποσού 255.826,56 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α.00-6123.001 «Εξοδα κίνησης Προέδρων & Εκπροσώπων 

τοπικών κοινοτήτων» ποσού 3.600,00 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α. 8117.009 «∆απάνες διαδηµοτικής συνεργασίας µε ∆ήµους 

για την από κοινού λειτουργία ΧΥΤΑ 108/2008 ∆.Σ.» ποσού 86.091,52 ευρώ 
• Αυξάνει τον Κ.Α. 8112.005 «Εξοδα κίνησης Προέδρων και εκπροσώπων 

Τοπικών Κοινοτήτων (2011)» ποσού 3.700,00 ευρώ 
 

6) Η Ταµειακή Υπηρεσία προκειµένου να αποδώσει τις κρατήσεις µηνών Νοεµβρίου 
και ∆εκεµβρίου και να εισπράξει την παγία προκαταβολή των Προέδρων-υπολόγων 
αιτείται τροποποίηση στους παρακάτω κωδ.αριθµούς, ως εξής : 

     Αυξάνει τους παρακάτω Κ.Α.εσόδων 
• Κ.Α.4121.002 «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών» ποσού 13.000,00 ευρώ.  
• Κ.Α.4123.002 «Φόρος 3%» ποσού 1.500,00 ευρώ  
• Κ.Α.4123.005 «Φόρος 20%» ποσού 5.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.4123.004 «Φόρος 8%» ποσού 7.173,30 ευρώ 
• Κ.Α.4124.002 «ΕΜΠ 0,5%» ποσού 167,09 ευρώ 
• Κ.Α.4124.007 «ΤΣΜΕ∆Ε 1%» ποσού 77,14 ευρώ 
• Κ.Α.4124.012 «ΤΠ∆Υ» ποσού 23,95 ευρώ 
• Κ.Α.4124.014 «ΤΣΜΕ∆Ε 0,60%» ποσού 266,05 ευρώ 
• Κ.Α.4124.008 «ΤΣΜΕ∆Ε 1,2%» ποσού 500,00 ευρώ 
• Κ.Α.4131.007 «ΤΣΑΥ Αιρετών» ποσού 109,60 ευρώ 
• Κ.Α.4131.012 «ΜΤΠΥ Υπαλλήλων» ποσού 228,41 ευρώ 
• Κ.Α.4131.007 «ΤΣΑΥ Αιρετών» ποσού 150,00 ευρώ 
• Κ.Α.4131.008 «ΤΣΑΥ Πρόνοιας Αιρετών» ποσού 50,00 ευρώ 
• Κ.Α.4131.009 «ΤΣΑΥ Στέγη Αιρετών» ποσού 50,00 ευρώ 
• Κ.Α.4131.010 «Υγειονοµική Αιρετών» ποσού 100,00 ευρώ 
• Κ.Α.4141.001 «∆άνεια Τ.Π.& ∆ανείων» ποσού 5.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.4214.001 «Υπέρ ∆ήµου» ποσού 12.116,48 ευρώ   
• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.εσόδων 4211.001 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων από 

υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής» ποσού 700,00 ευρώ 
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• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.εσόδων 4212.001 µε τίτλο «Επιστροφή πάγιας 
προκαταβολής» ποσού 51.300,00 ευρώ 

• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.εσόδων 4123.010 µε τίτλο «0,10 % υπέρ Ενιαίας 
Αρχής Ανεξάρτητης ∆ηµοσίων Συµβάσεων» ποσού 500,00 ευρώ 

 
     Αυξάνει τους παρακάτω Κ.Α.εξόδων : 
• Κ.Α.8221.002 «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών» ποσού 13.000,00 ευρώ.  
• Κ.Α.8223.002 «Φόρος 3%» ποσού 1.500,00 ευρώ  
• Κ.Α.8223.005 «Φόρος 20%» ποσού 5.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.8223.004 «Φόρος 8%» ποσού 7.173,30 ευρώ 
• Κ.Α.8224.002 «ΕΜΠ 0,5%» ποσού 167,09 ευρώ 
• Κ.Α.8224.007 «ΤΜΕ∆Ε1%» ποσού 77,14 ευρώ 
• Κ.Α.8224.012 «ΤΠ∆Υ» ποσού 23,95 ευρώ 
• Κ.Α.8224.014 «ΤΣΜΕ∆Ε 0,60%» ποσού 266,05 ευρώ 
• Κ.Α.8224.008 «ΤΣΜΕ∆Ε 1,2%» ποσού 500,00 ευρώ 
• Κ.Α.8231.007 «ΤΣΑΥ Αιρετών» ποσού 109,60 ευρώ 
• Κ.Α.8231.012 «ΜΤΠΥ Υπαλλήλων» ποσού 228,41 ευρώ 
• Κ.Α.8231.007 «ΤΣΑΥ Αιρετών» ποσού 150,00 ευρώ  
• Κ.Α.8231.008 «ΤΣΑΥ Πρόνοιας Αιρετών» ποσού 50,00 ευρώ 
• Κ.Α.8231.009 «ΤΣΑΥ Στέγη Αιρετών» ποσού 50,00 ευρώ 
• Κ.Α.8231.010 «Υγειονοµική Αιρετών» ποσού 100,00 ευρώ 
• Κ.Α.8241.001 «∆άνεια Τ.Π.& ∆ανείων» ποσού 5.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» ποσού 64.116,48 ευρώ 
• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.εξόδων 8223.010 µε τίτλο «0,10 % υπέρ Ενιαίας 

Αρχής Ανεξάρτητης ∆ηµοσίων Συµβάσεων» ποσού 500,00 ευρώ 
 

7) Σύµφωνα µε την 173867/22-11-2011 απόφαση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εγκρίθηκε η ένταξη πράξης του 
έργου του ∆ήµου Φιλιατών «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» µε κωδικό ΜΙS 349377 στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» προϋπολογισµού 8.506.250,00 
ευρώ.  
Μετά από επικοινωνία µε τον Χειριστή του εν λόγω έργου κ.Κατσίβα στο ΕΠΠΕΡΑΑ, 
διευκρινίστηκε ότι σχετικές πληρωµές του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» θα τις εκτελεί ο Κύριος του 
έργου και στην προκειµένη περίπτωση ο ∆ήµος Φιλιατών. Επειδή η διαδικασία του 
διαγωνισµού έχει ολοκληρωθεί από την Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας µε ποσό 
κατακύρωσης 4.543.103,52 ευρώ, προτείνω την τροποποίηση προϋπολογισµού και 
την εγγραφή του εν λόγω έργου, ως εξής : 

• ∆ηµιουργία Κ.Α.εσόδου µε τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» ποσού 4.543.103,52 
ευρώ σε βάρος του Κ.Α.1323.002 (Πηγή Χρηµ/σης: Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ) 

• ∆ηµιουργία Κ.Α.εξόδου µε τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» ποσού 4.543.103,52 
ευρώ σε βάρος του Κ.Α.25-7321.002 

 
8) Προκειµένου να αποπληρωθούν οι δαπάνες από την παγία προκαταβολή των 
Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία των 
παρακάτω κωδικών αριθµών, ως εξής : 
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• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.70-7332.004 ποσού 2.000,00 ευρώ µε τίτλο «Εργασίες 
καθαρισµού οδών, πλατειών αλσών και κοινοχρήστων γενικά δηµοτικών 
χώρων του ∆ήµου» 

• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.45-6275.001 ποσού 43.000,00 ευρώ µε τίτλο 
«Εργασίες καθαρισµού νεκροταφείων ∆.Ε.Φιλιατών» 

• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.45-6275.002 ποσού 6.000,00 ευρώ µε τίτλο «Εργασίες 
καθαρισµού νεκροταφείων ∆.Ε.Σαγιάδας» 

Οι ανωτέρω δαπάνες ποσού 51.000,00 ευρώ θα καλυφθούν µέσω του 
Αποθεµατικού Κ.Α.9111. 
 
9) Με τις αρίθµ.47376 & 47377/17-12-2012 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών 
κατανεµήθηκαν στον ∆ήµο µας πιστώσεις για κάλυψη έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ) ποσού 381.157,00 ευρώ. 
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού και σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΚΥΑ για 
την κατάρτισή του, προϋπολογίσθηκε για το έτος 2012 ποσό 718.498,00 ευρώ.  

• Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδων 1311.001 «Κεντρικού αυτοτελείς πόροι από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)» ποσού 381.157,00 ευρώ  

• ∆ηµιουργεί νέο Κ.Α.εδόδων Κ.Α.25-7321.003 µε τίτλο «Αντιπληµµυρικά 
έργα ∆ήµου Φιλιατών» ποσού 281.157,00 ευρώ 

• Αυξάνει το Αποθεµατικό Κ.Α.9111 µε το ποσό των 100.000,00 ευρώ. 
 

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο ∆ήµαρχος  εξέφρασε την ανάγκη να τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός και  το 
τεχνικό πρόγραµµα προκειµένου να  εκτελεστούν –ολοκληρωθούν οι ακόλουθες 
εργασίες– προµήθειες, ως εξής : 

•••• την αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης του Κ.Α.10-6661.001 ποσού 13.200,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, από Τακτικά σε «Εκτακτα 
Ειδικευµένα –ΣΑΤΑ» 

•••• την  αύξηση του Κ.Α.30-6661.001 µε τίτλο «Προµήθεια χρωµάτων και ειδών 
κιγκαλερίας» κατά 10.000,00 ευρώ και την αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης 
του κωδικού από Τακτικά σε Εκτακτα Ειδικευµένα –Σ.Α.Τ.Α. 

•••• την αύξηση του Κ.Α.30-6662.002 µε τίτλο «Προµήθεια ψυχρού ασφαλτικού 
µίγµατος» κατά 7.000,00 ευρώ και την αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης του 
κωδικού από Τακτικά σε Εκτακτα Ειδικευµένα –Σ.Α.Τ.Α. 

•••• την αύξηση του Κ.Α.70-6661.001 µε τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων» κατά 7.500,00 ευρώ και την αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης του 
κωδικού από Τακτικά σε Εκτακτα Ειδικευµένα –Σ.Α.Τ.Α. 

•••• την αλλαγή τίτλου του Κ.Α.70-7135.001 «Προµήθεια οικίσκων  και οργάνων 
παιδικής χαράς»σε «Προµήθεια οικίσκων  και οργάνων παιδικής χαράς ∆.Ε 
Φιλιατών» ποσού 15.000,00 ευρώ και την αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης 
του κωδικού από Τακτικά σε Εκτακτα Ειδικευµένα –Σ.Α.Τ.Α. 

•••• την δηµιουργία νέου Κ.Α.70-7135.003 µε τίτλο «Προµήθεια οικίσκων  και 
οργάνων παιδικής χαράς ∆.Ε Σαγιάδας» ποσού 15.000,00 ευρώ  και την 
αλλαγή πηγής χρηµατοδότησης του κωδικού από Τακτικά σε Εκτακτα 
Ειδικευµένα –Σ.Α.Τ.Α. 

•••• Οι αντίστοιχες εγγεγραµµένες πιστώσεις των ανωτέρω κωδ.αριθµών 10-
6661.001 ποσού 13.200,00 ευρώ και 70-7135.001 ποσού 15.000,00 ευρώ 
θα µεταφερθούν στο Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» για την ενίσχυση πιστώσεων 
ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων.  

•••• Ο ∆ήµαρχος είπε ακόµα: Λαµβάνοντας υπόψη α)την παρ.2 του αρθ.161 του 
Ν.3463/2006 «Κ.∆.Κ.» κατά το τελευταίο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 
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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. 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 αύξηση ή δηµιουργία των ανωτέρω κωδικών αριθµών ποσού 
67.700,00 ευρώ (πλην της τελευταίας παραγράφου) προερχόµενα από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ, να καλυφθούν από τους παρακάτω Κωδ.Αριθµούς καθόσον 
αφορούν δαπάνες οι οποίες δεν εκτελέστηκαν ούτε και πρόκειται να εκτελεστούν 
µέχρι τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους 2012 και δεν ξεπερνούν το 50% των 
πιστώσεων ΣΑΤΑ. 
 

•••• µειώνει τον Κ.Α.10-6262.005 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ∆.Ε.Σαγιάδας» ποσού 20.000,00 
ευρώ, ο οποίος και καταργείται 

•••• µειώνει τον Κ.Α.70-6262.001 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ∆.Ε.Φιλιατών» ποσού 24.500,00 ευρώ 
ο οποίος και καταργείται  

•••• Μειώνει τον Κ.Α.10-6261.001 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 
της ∆.Ε.Φιλιατών»ποσού 5.000,00 ευρώ  

•••• µειώνει τον Κ.Α.10-6261,002 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 
της ∆.Ε.Σαγιάδας»ποσού 5.000,00 ευρώ 

•••• µειώνει τον Κ.Α.8115,002 «Προµήθεια υδραυλικών ειδών για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Φιλιατών & Σαγιάδας» ποσού 9.000,00 ευρώ  

•••• µειώνει τον Κ.Α.8115.012 «Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και 
φωτιστικών σωµάτων» ποσού 4.200,00 ευρώ  

Ακόµα, τροποποιείται ως εξής : 
•••• ∆ηµιουργεί νέο Κ.Α.30-7323.024 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις στο 

Τ.∆.Κεστρίνης» ποσού 12.000,00 ευρώ. 
Το ποσό θα ληφθεί από τους Κ.Α.25-7336.005 «Συντήρηση δεξαµενής Κεστρίνης» 
ποσού 7.000,00 ευρώ (ο οποίος µετά την µείωση καταργείται) και το υπόλοιπο 
5.000,00 ευρώ από τον Κ.Α.70-7331.005 « Συντήρηση παιδικών χαρών ∆.Ε. 
Σαγιάδας» (ΣΑΤΑ)   

••••••••  ΑΑυυξξάάννεειι  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..3300--77333333..001122  ««ΣΣυυννττήήρρηησσηη  οοδδώώνν  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦιιλλιιααττώώνν  ««  κκααττάά  
66..550000,,0000  εευυρρώώ..  

ΤΤοο  πποοσσόό  ττωωνν  66..550000,,0000  θθαα  λληηφφθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..2255--77333333..000066  ««ΚΚααθθααρριισσµµόόςς  κκααιι  
ππεερρίίφφρρααξξηη  χχωωµµααττεερρήήςς»»    ((ΣΣΑΑΤΤΑΑ))  

••••••••  ΑΑυυξξάάννεειι  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..2255--66226622..000011  ««ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  ααννττλλιιοοσστταασσίίωωνν»»  
κκααττάά  880000,,0000  εευυρρώώ..  

ΤΤοο  πποοσσόό  ττωωνν  550000,,0000  εευυρρώώ  θθαα  λληηφφθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..2255--77333333..000066  ««ΚΚααθθααρριισσµµόόςς  κκααιι  
ππεερρίίφφρρααξξηη  χχωωµµααττεερρήήςς»»  ((ΣΣΑΑΤΤΑΑ))  κκααιι  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  330000,,0000  εευυρρώώ  ααππόό  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..99111111  
««ΑΑπποοθθεεµµααττιικκόό»»..  

••••••••  ΑΑυυξξάάννεειι  ττοονν  ΚΚ..ΑΑ..4400--77442255..000022  ««ΠΠρροοµµήήθθεειιαα  κκααιι  ττοοπποοθθέέττηησσηη  µµππααρρώώνν  &&  
ΠΠρροοσσττααττεευυττιικκώώνν  κκιιγγκκλλιιδδωωµµάάττωωνν»»  κκααττάά  66..550000,,0000  εευυρρώώ..  

Το ποσό των 6.500,00 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α.70-7331.001 «Συντήρηση 
Παιδικών Χαρών Φιλιατών» . 
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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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