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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αρ. 9ο/2013 πρακτικό της από 17ης Απριλίου 2013 τακτικής συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθµός απόφασης :
Περίληψη:

90/ 2013

Τροποποίηση προυπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος.

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 17η , του
µηνός Απριλίου του έτους 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 3983/11-4-2013 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:

1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. Μπουτάσης Ελευθέριος
13. Ρούµπης Γεώργιος
14 Λένης Φίλιππος
3. Φερεντίνος Λάµπρος
4. Τσέκας Νικόλαος
15. Φερεντίνος Μιλτιάδης
5. Βλάχος Παρασκευάς
16. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ
6. Μποροδήµου Γεωργία
17. Μποροδήµος Ιωάννης
7. Μπάντιος Ελευθέριος
18. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
8. Στεργίου Παναγιώτης
19. Καψάλης ∆ηµήτριος
20. Λάγκαρη Ειρήνη
9. Νικολαϊδου Ελένη(Γραµµατέας ∆.Σ.)
10. Τσότσης ∆ηµήτριος
21.Μποροδήµος Κων/νος
11. Μπεράτης Γεώργιος
22. Ρέγκας Λαέρτης
12. Σωτηρίου Παναγιώτης
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα)
1. Κωστάρας Σταύρος
2. Μάνος Κων/ντίνος
3. ∆άλλας Γεώργιος
4. Γκίκας Θωµάς
5. Τόλης Χριστόφορος
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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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, Λιαµύρας Αθανάσιος, Σοκόλης Ευάγγελος, Γκρέµος
Θωµάς , Κοψίδης ∆ηµήτριος, Μπότος Ηλίας , Καλιαµούρης Χρήστος, Ντρίκος
Γεώργιος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Ευστρατίου ∆ηµήτριος, Στεργίου
Γεωργίου, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς , ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος
Αλέξανδρος, Κάτσιος Μιχαήλ, ∆όβρας Μιχαήλ , Γιοβάνης Ευάγγελος, και 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 Λώλη
Άννα- Μαρία.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δηµοτική υπάλληλος Λιόντου Παναγιώτα να δώσει
διευκρινίσεις σε οικονοµικά θέµατα.
Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η
συζήτηση δύο (2) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία είναι:
1) Εγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µε το ∆ήµο Σουλίου για την
υποβολή πρότασης µε τίτλο << Προµήθεια Νέων Φωτιστικών Τεχνολογίας LED και
εγκατάσταση συστήµατος τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου
Φιλιατών , µε σκοπό την Εξοικονόµηση ενέργειας>> στα πλαίσια της µε αριθµ.
Πρωτ. 886/1.4.2013 ( κωδικός Πρόσκλησης 20/2013 ) πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων του χρηµατοδοτικού προγράµµατος << Αστική Αναζωογόνηση 20122015>>
2) Υποβολή πρότασης µε τίτλο << Προµήθεια νέων Φωτιστικών τεχνολογίας LED και
εγκατάσταση συστήµατος τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου
Φιλιατών , µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας >> , ( συνολικού προυπολογισµού
73.800,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ) στα πλαίσια της µε αριθµ. Πρωτ.
886/1.4.2013 ( Κωδικός πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος << Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015>>
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γκίζας Χρήστος και Λάγκαρη Ειρήνη αποχώρησαν
πριν τη συζήτηση του 10Ο θέµατος.
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
πρώτα στον Α/δήµαρχο κ. Μπεράτη Γεώργιο και έπειτα στον Α/δήµαρχο κ.
Σωτηρίου Παναγιώτη, ο οποίοι είπαν στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
Κρίνεται αναγκαία η αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ.΄Ετους 2013,
µε σκοπό την αύξηση ή δηµιουργία διαφόρων υποχρεωτικών δαπανών ή µη (του
άρθρ.158 του ∆.Κ.Κ.-Πρ.∆/γµα 410/95).
Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1) ∆ιάθεση ποσού
Σύµφωνα µε τις αριθµ.594,5299 & 9240/2013 Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών
µε θέµα «Απόδοση στους ∆ήµους στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως
οφειλών αρθ.27 του Ν.3756/2009» αποδόθηκε στο ∆ήµο µας το ποσό των
42.390,78 ευρώ για επενδύσεις-έργα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί για επενδύσεις-έργα
και διατίθεται για τον συγκεκριµένο σκοπό. Όµως 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
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τα αποδιδόµενα ποσά να διατεθούν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
∆ήµων.
Προτείνεται µε το ανωτέρω ποσό των 42.390,78 ευρώ να εξοφληθεί η προµήθεια
καυσίµων-λιπαντικών των οχηµάτων του ∆ήµου και η προµήθεια καυσίµων για
θέρµανση ανά Υπηρεσία και συγκεκριµένα στους Κωδικούς Αριθµούς 10-6641.001 –
10-6643.002 - 20-6641.001 – 25-6641.001 – 30-6641.001 & 35-6641.001.

2) Το λογιστήριο σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα αιτείται την τροποποίηση
στους παρακάτω κωδικούς αριθµούς, ως εξής :
•

Αυξάνει τον Κ.Α.80-8117.019 «Τροφοδοσία Μαθητικής Εστίας Φιλιατών»
ποσού 4.700,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α.15-6162.004
«Τροφοδοσία Μαθητικής εστίας» ποσού 4.700,00 ευρώ

•

Αυξάνει τον Κ.Α.20-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για
κίνηση οχηµάτων του ∆ήµου» ποσού 4.000,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από
τον Κ.Α.70-7425.002 «Είδη σίτισης εθελοντών δασοπυροσβεστών» ποσού
3.000,00 ευρώ και τον Κ.Α.70-7425.003 «Αναγόµωση πυροσβεστήρων»
ποσού 1.000,00 ευρώ.

•

Αυξάνει τον Κ.Α.30-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για
κίνηση οχηµάτων του ∆ήµου» ποσού 4.000,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από
τον Κ.Α.10-6262.002 «Συντήρηση κλιµατιστικών του ∆ηµαρχείου» ποσού
3.000,00 ευρώ και τον Κ.Α.70-7135.003 «Προµήθεια οικίσκων και οργάνων
παιδικής χαράς ∆.Ε.Σαγιάδας» ποσού 1.000,00 ευρώ.

•

Αυξάνει τον Κ.Α.10-6115.002 «Αµοιβές Λογιστών» ποσού 11.000,00 ευρώ.
Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α.30-6662.004 «Προµήθεια οικοδοµικού
υλικού» ποσού 10.000,00 ευρώ και τον Κ.Α.30-6662.001 «Προµήθεια ειδών
ειδικής ασφάλειας και σήµανσης» ποσού 1.000,00 ευρώ.

•

Αυξάνει τον Κ.Α.80-8115.010 «Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων του
∆ήµου» ποσού 535,05 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από το Αποθεµατικό του
∆ήµου 9111.

•

Αυξάνει τον Κ.Α.80-8117.010 «Συντήρηση παιδικών χαρών ∆.Ε.Φιλιατών»
ποσού 4,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από το Αποθεµατικό του ∆ήµου 9111.

•

Αυξάνει τον Κ.Α.80-8117.013 «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων του
∆ήµου» ποσού 369,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από το Αποθεµατικό του
∆ήµου 9111.
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•

Αυξάνει τον Κ.Α.00-6734.001 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους του
∆ήµου» ποσού 6.000,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α.10-6041.002
«Ασκούµενοι

σπουδαστές

ΤΕΙ»

ποσού

2.790,00,

τον

Κ.Α.30-6662.001

«Προµήθεια ειδών ειδικής ασφάλειας και σήµανσης» ποσού 2.000,00 ευρώ και
το υπόλοιπο ποσό των 1.210,00 ευρώ θα ληφθεί από το Αποθεµατικό του
∆ήµου 9111.
•

∆ηµιουργεί Κ.Α.εξόδων και συγκεκριµένα 80-8123.001 µε τίτλο «Πράξη
αναλογισµού οδών (µεταξύ των Ο.Τ.12 & 87 καθώς και µεταξύ των
Ο.Τ.85,87Β & 86) στο Τ.∆.Φιλιατών του ∆ήµου Φιλιατών ποσού 3.690,00
ευρώ. Αφορά µελέτη του Καποδιστριακού ∆ήµου Φιλιατών και εκ παραδροµής
δεν περάστηκε στον προϋπολογισµό. Το ποσό θα ληφθεί από το Αποθεµατικό
του ∆ήµου 9111.

•

Μειώνει και καταργεί τον Κ.Α.80-8122.013 «Προµήθεια και τοποθέτηση
αντλητικών συγκροτηµάτων ∆ήµου Φιλιατών (Ραβενή)» ποσού 12.915,00
ευρώ και το µεταφέρει στο Αποθεµατικό 9111 για την δηµιουργία ή αύξηση
νέων πιστώσεων.

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.
Η τροποποίηση αφορά :
1) την δηµιουργία ΚΑ: 30-7323.029 «Τσιµεντοστρώσεις και κατασκευή στάσης
στην τ.κ. Φοινικίου», ποσού 5.000,00 ευρώ . Το ποσό των 5.000,00 θα ληφθεί
από τον Κ.Α.:70-7331.009 «Επισκευή κοινοτικού γραφείου στην τ.κ. Φοινικίου» .
2) την αλλαγή τίτλου ΚΑ: 30-7321.011 από «Αποκατάσταση κατάπτωσης και
τσιµεντόστρωση δρόµων στη θέση Γεροπλάτανος στο τ.δ. Πηγαδουλίων», ποσού
10.000,00 ευρώ σε «Τσιµεντοστρώσεις στην τ.κ. Πηγαδουλίων», ποσού 10.000,00
ευρώ.
3) την αλλαγή τίτλου ΚΑ: 30-7323.018 από «Χαλικοστρώσεις δρόµων στο τ.δ.
Παλαιοκκλήσι», ποσού 4.000,00 ευρώ σε «Αποκαταστάσεις καταπτώσεων στην τ.κ.
Παλαιοκκλησίου» και αύξηση του παραπάνω ποσού κατά 3.000,00 ευρώ. Το ποσό
των 3.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τον ΚΑ:30-7333.006 «Ασφαλτόστρωση οδικού
δικτύου ∆ήµου Φιλιατών».
4) την αύξηση του ΚΑ: 30-7323.008 «Τσιµεντοστρώσεις στη θέση Παναγιά προς
Γιωργονέρι, Μασούρα στο Τ.∆. Κοκκινιάς»
κατά 1.000,00 ευρώ. Το ποσό των
1.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τον ΚΑ: 25-7336.005 «∆ιευθέτηση όµβριων
υδάτων στη στάση λεωφορείου στο τ.δ. Κοκκινιάς»
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5) Την αλλαγή χρηµατοδότησης ΚΑ: 20-6277.002 «Συµµετοχή στη ∆ΕΗ για
επέκταση δικτύου (ΦΟΠ) στην θέση Κατσαρέικα. Το ποσό των 22.331,57 ευρώ θα
ληφθεί από τον Κ.Α.:30-7333.006 «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου ∆ήµου
Φιλιατών».
Η πίστωση του ΚΑ: 20-6277.002 θα µεταφερθεί στο Αποθεµατικό µε ΚΑ: 9111
για την αύξηση ή δηµιουργία νέων πιστώσεων.
6) την δηµιουργία ΚΑ: 30-6277.002 «Αποψίλωση νεκροταφείων, πλατειών και
εσωτερικών οδών στις τ.κ. ∆ηµοτικής Ενότητας Φιλιατών», ποσού 24.600,00 ευρώ .
Το ποσό των 24.600,00 ευρώ θα ληφθεί από τον ΚΑ: 9111 «Αποθεµατικό».
7) την δηµιουργία ΚΑ: 30-6277.003 «Αποψίλωση νεκροταφείων, πλατειών και
εσωτερικών οδών στις τ.κ. ∆ηµοτικής Ενότητας Σαγιάδας» ,ποσού 6.150,00 ευρώ .
Το ποσό των 6.150,00 ευρώ θα ληφθεί από τον ΚΑ: 9111 «Αποθεµατικό»
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση των Α/δηµάρχων την διαλογική συζήτηση που
ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Όπως παρακάτω:

1) ∆ιάθεση ποσού
Σύµφωνα µε τις αριθµ.594,5299 & 9240/2013 Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα
«Απόδοση στους ∆ήµους στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών αρθ.27 του
Ν.3756/2009» αποδόθηκε στο ∆ήµο µας το ποσό των 42.390,78 ευρώ για επενδύσεις-έργα.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί για επενδύσεις-έργα και διατίθεται για τον συγκεκριµένο σκοπό.
Όµως 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 κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των ∆ήµων.
Προτείνεται µε το ανωτέρω ποσό των 42.390,78 ευρώ να εξοφληθεί η προµήθεια καυσίµωνλιπαντικών των οχηµάτων του ∆ήµου και η προµήθεια καυσίµων για θέρµανση ανά Υπηρεσία
και συγκεκριµένα στους Κωδικούς Αριθµούς 10-6641.001 – 10-6643.002 - 20-6641.001 –
25-6641.001 – 30-6641.001 & 35-6641.001.
2) Το λογιστήριο σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα αιτείται την τροποποίηση στους
παρακάτω κωδικούς αριθµούς, ως εξής :
•

Αυξάνει τον Κ.Α.80-8117.019 «Τροφοδοσία Μαθητικής Εστίας Φιλιατών» ποσού
4.700,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α.15-6162.004 «Τροφοδοσία
Μαθητικής εστίας» ποσού 4.700,00 ευρώ

•

Αυξάνει τον Κ.Α.20-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
οχηµάτων του ∆ήµου» ποσού 4.000,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α.70-
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7425.002 «Είδη σίτισης εθελοντών δασοπυροσβεστών» ποσού 3.000,00 ευρώ και τον
Κ.Α.70-7425.003 «Αναγόµωση πυροσβεστήρων» ποσού 1.000,00 ευρώ.
Αυξάνει τον Κ.Α.30-6641.001 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

•

οχηµάτων του ∆ήµου» ποσού 4.000,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α.106262.002 «Συντήρηση κλιµατιστικών του ∆ηµαρχείου» ποσού 3.000,00 ευρώ και τον
Κ.Α.70-7135.003 «Προµήθεια οικίσκων και οργάνων παιδικής χαράς ∆.Ε.Σαγιάδας»
ποσού 1.000,00 ευρώ.
Αυξάνει τον Κ.Α.10-6115.002 «Αµοιβές Λογιστών» ποσού 11.000,00 ευρώ. Το ποσό

•

θα ληφθεί από τον Κ.Α.30-6662.004 «Προµήθεια οικοδοµικού υλικού» ποσού
10.000,00 ευρώ και τον Κ.Α.30-6662.001 «Προµήθεια ειδών ειδικής ασφάλειας και
σήµανσης» ποσού 1.000,00 ευρώ.
Αυξάνει τον Κ.Α.80-8115.010 «Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων του ∆ήµου»

•

ποσού 535,05 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από το Αποθεµατικό του ∆ήµου 9111.
Αυξάνει τον Κ.Α.80-8117.010 «Συντήρηση παιδικών χαρών ∆.Ε.Φιλιατών» ποσού

•

4,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από το Αποθεµατικό του ∆ήµου 9111.
Αυξάνει τον Κ.Α.80-8117.013 «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων του ∆ήµου» ποσού

•

369,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από το Αποθεµατικό του ∆ήµου 9111.
Αυξάνει τον Κ.Α.00-6734.001 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους του ∆ήµου»

•

ποσού 6.000,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί από τον Κ.Α.10-6041.002 «Ασκούµενοι
σπουδαστές ΤΕΙ» ποσού 2.790,00, τον Κ.Α.30-6662.001 «Προµήθεια ειδών ειδικής
ασφάλειας και σήµανσης» ποσού 2.000,00 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 1.210,00
ευρώ θα ληφθεί από το Αποθεµατικό του ∆ήµου 9111.
∆ηµιουργεί Κ.Α.εξόδων και συγκεκριµένα 80-8123.001 µε τίτλο «Πράξη αναλογισµού

•

οδών (µεταξύ των Ο.Τ.12 & 87 καθώς και µεταξύ των Ο.Τ.85,87Β & 86) στο
Τ.∆.Φιλιατών του ∆ήµου Φιλιατών ποσού 3.690,00 ευρώ. Αφορά µελέτη του
Καποδιστριακού

∆ήµου

Φιλιατών

και

εκ

παραδροµής

∆εν

περάστηκε

στον

προϋπολογισµό. Το ποσό θα ληφθεί από το Αποθεµατικό του ∆ήµου 9111.
•

Μειώνει και καταργεί τον Κ.Α.80-8122.013 «Προµήθεια και τοποθέτηση αντλητικών
συγκροτηµάτων ∆ήµου Φιλιατών (Ραβενή)» ποσού 12.915,00 ευρώ και το µεταφέρει
στο Αποθεµατικό 9111 για την δηµιουργία ή αύξηση νέων πιστώσεων.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
) την δηµιουργία ΚΑ: 30-7323.029 «Τσιµεντοστρώσεις και κατασκευή στάσης στην τ.κ.
Φοινικίου», ποσού 5.000,00 ευρώ . Το ποσό των 5.000,00 θα ληφθεί από τον Κ.Α.:707331.009 «Επισκευή κοινοτικού γραφείου στην τ.κ. Φοινικίου» .
2) την
αλλαγή τίτλου ΚΑ: 30-7321.011 από
«Αποκατάσταση κατάπτωσης και
τσιµεντόστρωση δρόµων στη θέση Γεροπλάτανος στο τ.δ. Πηγαδουλίων», ποσού 10.000,00
ευρώ σε «Τσιµεντοστρώσεις στην τ.κ. Πηγαδουλίων», ποσού 10.000,00 ευρώ.
3) την
αλλαγή τίτλου ΚΑ: 30-7323.018 από
«Χαλικοστρώσεις δρόµων στο τ.δ.
Παλαιοκκλήσι», ποσού 4.000,00 ευρώ
σε «Αποκαταστάσεις καταπτώσεων στην τ.κ.
Παλαιοκκλησίου» και αύξηση του παραπάνω ποσού κατά 3.000,00 ευρώ. Το ποσό των
3.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τον ΚΑ:30-7333.006 «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου
∆ήµου Φιλιατών».
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4) την αύξηση του ΚΑ: 30-7323.008
«Τσιµεντοστρώσεις στη θέση Παναγιά προς
Γιωργονέρι, Μασούρα στο Τ.∆. Κοκκινιάς»
κατά 1.000,00 ευρώ. Το ποσό των 1.000,00
ευρώ θα ληφθεί από τον ΚΑ: 25-7336.005 «∆ιευθέτηση όµβριων υδάτων στη στάση
λεωφορείου στο τ.δ. Κοκκινιάς»
5) Την αλλαγή χρηµατοδότησης ΚΑ: 20-6277.002 «Συµµετοχή στη ∆ΕΗ για επέκταση
δικτύου (ΦΟΠ) στην θέση Κατσαρέικα. Το ποσό των 22.331,57 ευρώ θα ληφθεί από τον
Κ.Α.:30-7333.006 «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου ∆ήµου Φιλιατών».
Η πίστωση του ΚΑ: 20-6277.002 θα µεταφερθεί στο Αποθεµατικό µε ΚΑ: 9111 για την
αύξηση ή δηµιουργία νέων πιστώσεων.
6) την δηµιουργία ΚΑ: 30-6277.002 «Αποψίλωση νεκροταφείων, πλατειών και
εσωτερικών οδών στις τ.κ. ∆ηµοτικής Ενότητας Φιλιατών», ποσού 24.600,00 ευρώ .
Το
ποσό των 24.600,00 ευρώ θα ληφθεί από τον ΚΑ: 9111 «Αποθεµατικό».
7)
την δηµιουργία ΚΑ: 30-6277.003
«Αποψίλωση νεκροταφείων, πλατειών και
εσωτερικών οδών στις τ.κ. ∆ηµοτικής Ενότητας Σαγιάδας» ,ποσού 6.150,00 ευρώ . Το ποσό
των 6.150,00 ευρώ θα ληφθεί από τον ΚΑ: 9111 «Αποθεµατικό»
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
(Υπογραφές)
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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