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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 12ο /2012 πρακτικό της από 6ης Ιουνίου 2012 τακτικής συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  85/ 2012 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος 
οικονοµικού έτους 2012. 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
6η , του µηνός Ιουνίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ , συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 8694/31-05-
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 τρία (23) µέλη και απόντα τα τέσσερα (4)  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 (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 (Γραµ. ∆.Σ.) 26. Τόλης Χριστόφορος 
14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. Νικολαίδου Ελένη 
2. Γκίζας Χρήστος 
3. Καψάλης ∆ηµήτρης 
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4. 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. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Καπουράνης Γεώργιος, Λιαµύρας 
Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, Γκρέµος Θωµάς, Μπότος 
Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, 
Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Ντέλλος Βασίλειος, Κάτσιος Μιχάλης, ∆όβρας 
Μιχαήλ, Βασιληγιάννης Ιωάννης, Γιοβάνης Ευάγγελος, 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. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπάλληλοι του ∆ήµου κ. Ταφέκη Αρτέµις και 
∆εµερτζή Όλγα  για διευκρινήσεις σε θέµατα Προϋπολογισµού και Τεχνικού 
Προγράµµατος  
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε 
η συζήτηση  τριών (3) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν ως 
εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσµιών και είναι τα εξής : α) «Υποβολή πρότασης 
στην επόµενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ελλάδα- Ιταλία που αφορά στη 
διαµόρφωση των στρατηγικών σχεδίων κι την οργάνωση των πιλοτικών δοκιµών για 
την ορθή συλλογή και διάθεση πλαστικών υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα 
γεωργικών υλικών», β) «Παράταση µίσθωσης καταστήµατος» και γ) «Πρόσληψη 8 
ατόµων µε 2/µηνη σύµβαση για πυρασφάλεια έτους 2012». 
 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
αρχικά στον  Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, για να εισηγηθεί την τροποποίηση του 
προϋπολογισµού και στη συνέχεια θα πάρει το λόγο ο Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 
ο οποίος θα εισηγηθεί την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος.  
Ο Α/δήµαρχος κ. Κωστάρας είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 

 Κρίνεται αναγκαία η αναµόρφωση του 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), και σύµφωνα µε την εισήγηση προς το ∆.Σ. 
της αρµοδίου ∆ηµ. Υπαλλήλου  Παναγιώτας Λιόντου (Λογιστήριο) όπως 
παρακάτω: 

 
                  Α.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

A) ∆ηµιουργία Κωδ. Αριθµού εσόδων : 
• Κ.Α.1323.001 Χρηµατοδότηση έργου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

«Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πόλης Φιλιατών» ποσού 
710.000,00 ευρώ σύµφωνα µε την αρίθµ.7414/23-5-2012 Απόφαση ένταξης.  

• Κ.Α.1518.001 «Καταπτώσεις εγγυήσεων» ποσού 856,80 ευρώ 
• Κ.Α.5121.002 «Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα 

έσοδα» ποσού 270,93 ευρώ (µεταφορά ποσού από τον Κ.Α.5111.001 γιατί 
αφορούν έσοδα προηγούµενου έτους από ανειδίκευτα) 

Β)  Αύξηση Κωδ.Αριθµού εσόδων : 

• Κ.Α.1214.003 «Ένταξη στο Πρόγραµµα Νεολαία για την Ευρώπη Ανταλλαγής 
Νέων»ποσού 13.464,00 ευρώ (υπάρχουσα πίστωση 
8.430,00+13.464,00=21.894,00 

     που αντιστοιχεί στο ποσό που θα επιχορηγηθεί ο ∆ήµος για το συγκεκριµένο  
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     πρόγραµµα) 
• Κ.Α.4124.009 «ΤΣΜΕ∆Ε 2%» ποσού 2.000,00 ευρώ 

Γ) Μειώνει τον κωδ. αριθµό εσόδου : 
• Κ.Α.5111.001 «Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» ποσού 270,93 ευρώ 
∆) Μειώνει τους κωδ. αριθµούς εξόδων : 

• Κ.Α.8113.001 «Εξόφληση λογαριασµών κινητής τηλεφωνίας» ποσού 2.693,59 
ευρώ 

• Κ.Α.8113.007 «Αµοιβές Νοµικών (Νοµική Υποστήριξη)» ποσού 918,84 ευρώ 
• Κ.Α.8115.007 «Προµήθεια υλικών διακόσµησης & διαµόρφωσης χώρων» ποσού 

600,16 ευρώ 
• Κ.Α.8116.001 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας» ποσού 7.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.8116.002 «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης & θέρµανσης» ποσού 2.311,53 

ευρώ 
• Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» ποσού 1.080,08 ευρώ 

Ε)  Αυξάνει τους παρακάτω Κωδ. Αριθµούς εξόδων : 
• Κ.Α.00-6073.001 «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 

συνέδρια και σεµινάρια» ποσού 760,00 ευρώ 
• 10-6413.001 «Ένταξη στο πρόγραµµα Νεολαία για την Ευρώπη Ανταλλαγής 

Νέων» ποσού 21.165,00 ευρώ (υπάρχουσα πίστωση 6.160,00 + 
21.165,00=27.325,00 αφορά τη συνολική δαπάνη για το πρόγραµµα) 

• 10-6463.001 «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» ποσού 5.000,00 ευρώ 
• 20-6277.001 « Συµµετοχή στη ∆ΕΗ για την τοποθέτηση στύλων ΤΑΠ-ΦΟΠ 

∆ΕΗ» ποσού 2.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.8224.009 «ΤΣΜΕ∆Ε 2%» ποσού 2.000,00 ευρώ  
 

ΣΤ)  ∆ηµιουργία νέου Κωδ. Αριθµού εξόδων : 
• Κ.Α.30-7322.003 Χρηµατοδότηση έργου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

«Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πόλης Φιλιατών» ποσού 
710.000,00 ευρώ σύµφωνα µε την αρίθµ.7414/23-5-2012 Απόφαση ένταξης. 

             
 

Στη συνέχεια ο Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος έλαβε το λόγο από τον κ. 
Πρόεδρος και είπε στο ∆.Σ. τα εξής: 

Κρίνεται αναγκαία η αναµόρφωση του Τεχνικού προγράµµατος σύµφωνα µε την 
εισήγηση προς το ∆.Σ. της αρµοδίου ∆ηµ. Υπαλλήλου Όλγας ∆εµερτζή (Τεχνική 
Υπηρεσία) όπως παρακάτω: 
 
                Β.-   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ     ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                    
 
Η τροποποίηση αφορά : 
1) Την Ενίσχυση του Κ.Α. 20-6664.001 « Προµήθεια στύλων ∆ΕΗ» µε το   ποσό 
των14 .800,00 ευρώ. 
Το ποσό θα ληφθεί από τους Κ.Α. : 20-6265.001(2.000,00 ευρώ), 
20-7131.001(2.600,00),  25-6275.001(2.200,00),  25-6276.001(2.000,00), 
35-6692.001(2.000,00),   35-6693.001(2.000,00),  40-7425.002(2.000,00)  
2) την Ενίσχυση του  Κ.Α.  70-7135.001 «Προµήθεια οικίσκων και οργάνων 
παιδικής χαράς» ∆ήµου Φιλιατών  µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ . 
Το ποσό των 5.000,00 θα ληφθεί από τον Κ.Α.:25-7333.001«Αντιπληµµυρικά έργα 
Σαγιάδας»  
 
3) την Ενίσχυση του Κ.Α.: 70-7331.001 «Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών του 
∆ήµου Φιλιατών » µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ . 
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Το ποσό των 5.000,00 θα ληφθεί από τον Κ.Α,: 25-7326.005 «Αποχέτευση οµβρίων 
υδάτων πόλης Φιλιατών » 
4) την δηµιουργία Νέου Κ.Α.: 70-7321.001 «∆ιαµόρφωση χώρου περιοχής (πρώην) 
Αλικών Σαγιάδας» ποσού 5.000,00 ευρώ. 
Το ποσό των 5.000,00 θα ληφθεί από τον  Κ.Α.:25-7333.001«Αντιπληµµυρικά έργα 
Σαγιάδας»  
5)   Την ∆ηµιουργία Νέου Κ.Α.: 30-7333.012 « Συντήρηση οδών ∆ήµου Φιλιατών 
»  ποσού 13.500,00 ευρώ.  
Το ποσό θα ληφθεί ως εξής .Από τους Κ.Α. : 20-6663-001 (3.500,00),10-6274.002 
(9.000,00)  20-6277.003 (1.000,00), 
6 ) την δηµιουργία νέου Κ.Α.: 70-7135.002 «Προµήθεια στάσεων ∆ήµου Φιλιατών» 
µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ . 
Το ποσό των 2.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α.:9111  «Αποθεµατικό» ∆ήµου 
Φιλιατών 
7) την ενίσχυση  του Κ.Α.: 8115.005 «Προµήθεια υλικών οδοσήµανσης» µε το ποσό 
των 3.594,39 ευρώ . 
Το ποσό των 3.594,39 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α.:9111 «Αποθεµατικό» ∆ήµου 
Φιλιατών 
8) την δηµιουργία Κ.Α.: 25-7336.004 «Συντήρηση γεώτρησης Σµέρτου» µε το ποσό 
2.000,00 ευρώ . 
Το ποσό των 2.000,00 θα ληφθεί  από :  Κ.Α.   9111 «Αποθεµατικό» του ∆ήµου 
Φιλιατών 
9) την ενίσχυση Κ.Α.: 8122.018 «Τοπογραφικές εργασίες  στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα  
∆ήµου  Φιλιατών» ποσού 22.800,73 ευρώ (13.000,73 & 9.800,00)  
To ποσό θα ληφθεί από τους Κ.Α.:20-6663-001(5.745.00),25-7321.045 
(1.659,39),25-7321.046(1.836,50),30-7425.002(5.910,58),30-7412.015(343,26), 
45-7412.001(500,00),9111-(2.906,00)-10-6115.002(1.200,00),10-6061.001 
(3.200,00) 
 10) την  δηµιουργία Κ.Α.: 25-7336.008 «Καθαρισµός αυλάκων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Φιλιατών» ποσού 9 .000,00 ευρώ .  
Το ποσό των 9.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α.: 20-6277.003 «Καθαρισµός 
κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου  Φιλιατών». 
Στην παρούσα τροποποίηση ο Κωδ.Αριθµός 9111 «Αποθεµατικό» µειώνεται κατά 
11.580,47 ευρώ . 
Υστερα από την παραπάνω αναµόρφωση ο προϋπολογισµός του ∆ήµου του 
οικονοµικού έτους 2012 θα εµφανίζει : 
ΕΣΟ∆Α : 13.935.710,34 
ΕΞΟ∆Α : 13.921.094,23 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 14.616,11 

                                                                                                         
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 

αποφασίσουν σχετικά. 

     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση των Αντιδηµάρχων, 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:            
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  Α.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 
B) ∆ηµιουργία Κωδ. Αριθµού εσόδων : 
• Κ.Α.1323.001 Χρηµατοδότηση έργου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

«Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πόλης Φιλιατών» ποσού 
710.000,00 ευρώ σύµφωνα µε την αρίθµ.7414/23-5-2012 Απόφαση ένταξης.  

• Κ.Α.1518.001 «Καταπτώσεις εγγυήσεων» ποσού 856,80 ευρώ 
• Κ.Α.5121.002 «Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα 

έσοδα» ποσού 270,93 ευρώ (µεταφορά ποσού από τον Κ.Α.5111.001 γιατί 
αφορούν έσοδα προηγούµενου έτους από ανειδίκευτα) 

Β)  Αύξηση Κωδ.Αριθµού εσόδων : 

• Κ.Α.1214.003 «Ένταξη στο Πρόγραµµα Νεολαία για την Ευρώπη Ανταλλαγής 
Νέων»ποσού 13.464,00 ευρώ (υπάρχουσα πίστωση 
8.430,00+13.464,00=21.894,00 

     που αντιστοιχεί στο ποσό που θα επιχορηγηθεί ο ∆ήµος για το συγκεκριµένο  
     πρόγραµµα) 
• Κ.Α.4124.009 «ΤΣΜΕ∆Ε 2%» ποσού 2.000,00 ευρώ 

Γ) Μειώνει τον κωδ. αριθµό εσόδου : 
• Κ.Α.5111.001 «Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» ποσού 270,93 ευρώ 
∆) Μειώνει τους κωδ. αριθµούς εξόδων : 

• Κ.Α.8113.001 «Εξόφληση λογαριασµών κινητής τηλεφωνίας» ποσού 2.693,59 
ευρώ 

• Κ.Α.8113.007 «Αµοιβές Νοµικών (Νοµική Υποστήριξη)» ποσού 918,84 ευρώ 
• Κ.Α.8115.007 «Προµήθεια υλικών διακόσµησης & διαµόρφωσης χώρων» ποσού 

600,16 ευρώ 
• Κ.Α.8116.001 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας» ποσού 7.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.8116.002 «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης & θέρµανσης» ποσού 2.311,53 

ευρώ 
• Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» ποσού 1.080,08 ευρώ 

Ε)  Αυξάνει τους παρακάτω Κωδ. Αριθµούς εξόδων : 
• Κ.Α.00-6073.001 «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 

συνέδρια και σεµινάρια» ποσού 760,00 ευρώ 
• 10-6413.001 «Ένταξη στο πρόγραµµα Νεολαία για την Ευρώπη Ανταλλαγής 

Νέων» ποσού 21.165,00 ευρώ (υπάρχουσα πίστωση 6.160,00 + 
21.165,00=27.325,00 αφορά τη συνολική δαπάνη για το πρόγραµµα) 

• 10-6463.001 «Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων» ποσού 5.000,00 ευρώ 
• 20-6277.001 « Συµµετοχή στη ∆ΕΗ για την τοποθέτηση στύλων ΤΑΠ-ΦΟΠ 

∆ΕΗ» ποσού 2.000,00 ευρώ 
• Κ.Α.8224.009 «ΤΣΜΕ∆Ε 2%» ποσού 2.000,00 ευρώ  
 

ΣΤ)  ∆ηµιουργία νέου Κωδ. Αριθµού εξόδων : 
• Κ.Α.30-7322.003 Χρηµατοδότηση έργου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

«Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πόλης Φιλιατών» ποσού 
710.000,00 ευρώ σύµφωνα µε την αρίθµ.7414/23-5-2012 Απόφαση ένταξης. 

             
Στη συνέχεια ο Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος έλαβε το λόγο από τον κ. 

Πρόεδρος και είπε στο ∆.Σ. τα εξής: 
Κρίνεται αναγκαία η αναµόρφωση του Τεχνικού προγράµµατος σύµφωνα µε την 

εισήγηση προς το ∆.Σ. της αρµοδίου ∆ηµ. Υπαλλήλου Όλγας ∆εµερτζή (Τεχνική 
Υπηρεσία) όπως παρακάτω: 
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                Β.-   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ     ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                    
 
Η τροποποίηση αφορά : 
1) Την Ενίσχυση του Κ.Α. 20-6664.001 « Προµήθεια στύλων ∆ΕΗ» µε το   ποσό 
των14 .800,00 ευρώ. 
Το ποσό θα ληφθεί από τους Κ.Α. : 20-6265.001(2.000,00 ευρώ), 
20-7131.001(2.600,00),  25-6275.001(2.200,00),  25-6276.001(2.000,00), 
35-6692.001(2.000,00),   35-6693.001(2.000,00),  40-7425.002(2.000,00)  
2) την Ενίσχυση του  Κ.Α.  70-7135.001 «Προµήθεια οικίσκων και οργάνων 
παιδικής χαράς» ∆ήµου Φιλιατών  µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ . 
Το ποσό των 5.000,00 θα ληφθεί από τον Κ.Α.:25-7333.001«Αντιπληµµυρικά έργα 
Σαγιάδας»  
 
3) την Ενίσχυση του Κ.Α.: 70-7331.001 «Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών του 
∆ήµου Φιλιατών » µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ . 
Το ποσό των 5.000,00 θα ληφθεί από τον Κ.Α,: 25-7326.005 «Αποχέτευση οµβρίων 
υδάτων πόλης Φιλιατών » 
4) την δηµιουργία Νέου Κ.Α.: 70-7321.001 «∆ιαµόρφωση χώρου περιοχής (πρώην) 
Αλικών Σαγιάδας» ποσού 5.000,00 ευρώ. 
Το ποσό των 5.000,00 θα ληφθεί από τον  Κ.Α.:25-7333.001«Αντιπληµµυρικά έργα 
Σαγιάδας»  
5)   Την ∆ηµιουργία Νέου Κ.Α.: 30-7333.012 « Συντήρηση οδών ∆ήµου Φιλιατών 
»  ποσού 13.500,00 ευρώ.  
Το ποσό θα ληφθεί ως εξής .Από τους Κ.Α. : 20-6663-001 (3.500,00),10-6274.002 
(9.000,00)  20-6277.003 (1.000,00), 
6 ) την δηµιουργία νέου Κ.Α.: 70-7135.002 «Προµήθεια στάσεων ∆ήµου Φιλιατών» 
µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ . 
Το ποσό των 2.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α.:9111  «Αποθεµατικό» ∆ήµου 
Φιλιατών 
7) την ενίσχυση  του Κ.Α.: 8115.005 «Προµήθεια υλικών οδοσήµανσης» µε το ποσό 
των 3.594,39 ευρώ . 
Το ποσό των 3.594,39 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α.:9111 «Αποθεµατικό» ∆ήµου 
Φιλιατών 
8) την δηµιουργία Κ.Α.: 25-7336.004 «Συντήρηση γεώτρησης Σµέρτου» µε το ποσό 
2.000,00 ευρώ . 
Το ποσό των 2.000,00 θα ληφθεί  από :  Κ.Α.   9111 «Αποθεµατικό» του ∆ήµου 
Φιλιατών 
9) την ενίσχυση Κ.Α.: 8122.018 «Τοπογραφικές εργασίες  στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα  
∆ήµου  Φιλιατών» ποσού 22.800,73 ευρώ (13.000,73 & 9.800,00)  
To ποσό θα ληφθεί από τους Κ.Α.:20-6663-001(5.745.00),25-7321.045 
(1.659,39),25-7321.046(1.836,50),30-7425.002(5.910,58),30-7412.015(343,26), 
45-7412.001(500,00),9111-(2.906,00)-10-6115.002(1.200,00),10-6061.001 
(3.200,00) 
 10) την  δηµιουργία Κ.Α.: 25-7336.008 «Καθαρισµός αυλάκων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Φιλιατών» ποσού 9 .000,00 ευρώ .  
Το ποσό των 9.000,00 ευρώ θα ληφθεί από τον Κ.Α.: 20-6277.003 «Καθαρισµός 
κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου  Φιλιατών». 
Στην παρούσα τροποποίηση ο Κωδ.Αριθµός 9111 «Αποθεµατικό» µειώνεται κατά 
11.580,47 ευρώ . 
Υστερα από την παραπάνω αναµόρφωση ο προϋπολογισµός του ∆ήµου του 
οικονοµικού έτους 2012 θα εµφανίζει : 
ΕΣΟ∆Α : 13.935.710,34 
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ΕΞΟ∆Α : 13.921.094,23 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 14.616,11 

 
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 
           ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ                                           (Υπογραφές)                   
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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