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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 20η /2012 πρακτικό της από 26ης Σεπτεµβρίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  148/ 2012 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισµού  και Τεχνικού Προγράµµατος 
έτους 2012 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
26η , του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , 
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 τέσσερα (24) µέλη και απόντα τα τρία (3)  και 
συγκεκριµένα: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ. 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 
3. Κωστάρας Σταύρος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 
5. Τσέκας Νικόλαος 
6. Βλάχος Παρασκευάς 
7. Μποροδήµου Γεωργία 
8. Στεργίου Παναγιώτης 
9. Νικολαϊδου Ελένη 
10. Τσότσης ∆ηµήτριος 
11. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.) 
12. Ρούµπης Γεώργιος 
13. Λένης Φίλιππος 
14. ∆άλλας Γεώργιος 
15. Γκίκας Θωµάς 
16. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
17. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 
18. Μποροδήµος Ιωάννης 

19. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
20. Καψάλης ∆ηµήτριος 
21. Λάγκαρη Ειρήνη 
22. Μποροδήµος Κων/νος 
23. Τόλης Χριστόφορος 
24. Ρέγκας Λαέρτης 
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ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

1. Μπάντιος Ελευθέριος 
2. Μάνος Κων/νος 
3. Σωτηρίου Παναγιώτης 

 
 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, Σιοκόλης 
Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, Καλιαµούρης Χρήστος, 
Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος 
Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, ∆όβρας Μιχαήλ, 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. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα  
αποφασίστηκε η συζήτηση  ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, το οποίο 
κρίθηκε επείγον λόγω προθεσµίας και είναι: Ορισµός µέλους στην κοινή 
επιτροπή παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης της πράξης 
«Προµήθεια εξοπλισµού Τµήµατος Ένταξης 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Φιλιατών»  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  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 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  
                   
1) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 63.046,85  
ευρώ για την «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου προς ΟΤΑ α΄βαθµού 
Ν.3756/2009». Από την επιχορήγηση αυτή το ποσό των 35.298,36 ευρώ 
προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες και το υπόλοιπο ποσό των 27.748,49 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, είτε προς κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα, 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 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)  
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    Προτείνεται το ποσό των 62.952,28 ευρώ να διατεθεί για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών, ως εξής : 

• Αύξηση Κ.Α.8112.005 «΄Εξοδα κίνησης Προέδρων & εκπροσώπων Τοπικών 
Κοινοτήτων» ποσού 47.100,00 ευρώ  

• Αύξηση Κ.Α.8115.008 «Προµήθεια θαλάσσιου εξοπλισµού & χηµικό υλικό» 
ποσού 3.942,45 ευρώ  

• Αύξηση Κ.Α.8115.012 «Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και φωτιστικών 
σωµάτων» ποσού 1.248,00 ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.8115.013 «Προµήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσµου» ποσού 
4.059,00 ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.8117.011 «Εργασία χριστουγεννιάτικου διάκοσµου» ποσού 
1.494,45 ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.8122.010 «Συντήρηση παιδικών χαρών Ασπροκκλησίου» ποσού 
5.000,00 ευρώ 

Οι αντίστοιχες εγγεγραµµένες πιστώσεις των ανωτέρω κωδ.αριθµών : Κ.Α.8112.005 
ποσού 47.100,00, 8115.008 ποσού 3.942,45, 8115.012 ποσού 1.248,00, 8115.013 
ποσού 4.059,00, 8117.011 ποσού 1.494,45, 8122.010 ποσού 5.000,00 καθώς και 
το αδιάθετο ποσό 108,38€ θα µεταφερθούν στον Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» για την 
ενίσχυση πιστώσεων ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων.  
 

2) ∆ηµιουργία Κωδ.Αριθµ.εσόδου : 
• Του Κ.Α.1321.001 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα-

Χρηµατοδοτήσεις  
από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα και συγκεκριµένα για το έργο NCNET 
“∆ηµιουργία ∆ικτύου Οικοσυστηµάτων για την προώθηση και ολοκλήρωση των 
διασυνοριακών πόρων” του ∆ιασυνοριακού προγράµµατος χωρικής συνεργασίας 
«Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» ποσού 65.140,70 ευρώ. Ο ∆ήµος Φιλιατών υπέγραψε 
σύµβαση µε την ∆ιαχειριστική Αρχή για το εν λόγω έργο. Η χρηµατοδότησή του είναι 
από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους και δηµιουργεί αντίστοιχα τον παρακάτω 
Κωδ.Εξόδου 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. 10-7425.001–Λοιπές ειδικές δαπάνες µε τίτλο «΄Εργο NCNET 
“∆ηµιουργία ∆ικτύου Οικοσυστηµάτων για την προώθηση και ολοκλήρωση των 
διασυνοριακών πόρων” του ∆ιασυνοριακού προγράµµατος χωρικής συνεργασίας 
«Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» ποσού 65.140,70 ευρώ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ). 
 

3) Μείωση Κωδ.Αριθµού εσόδου : 
Μείωση του Κ.Α. εσόδου 3212.001 µε τίτλο «Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης» ποσού 
103.304,07 ευρώ. Ο συγκεκριµένος κωδ.αριθµός αφορά ανείσπρακτα έσοδα 
ύδρευσης οικ.έτους 2011 και προηγούµενων οικ.ετών. Το 1ο τρίµηνο 2011 µε την 
έναρξη λειτουργίας του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και την συγχώνευση των δύο ∆ήµων 
βεβαιώθηκαν, εκ παραδροµής, διπλά τα έσοδα στην Υπηρεσία ΄Υδρευσης. Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσµα να ληφθούν λανθασµένα στοιχεία στον προϋπολογισµό του 2012. 
Προτείνεται η µείωση των παρακάτω κωδ.αριθµών εξόδων: 

• Μείωση Κ.Α.25-6279.001 «Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης στον ∆ήµο 
Φιλιατών» ποσού 24.000,00 ευρώ  

• Μείωση Κ.Α.8131.002 «Μεταφορά χρεών πρώην ∆.Ε.Α.Φ. στον ∆ήµο 
(απόφ.∆.Σ.2008)» ποσού 31.546,04 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.8115.001 «Προµήθεια ανταλλακτικών των οχηµάτων του ∆ήµου» 
ποσού 1.200,00 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.8115.006 «Προµήθεια ανταλλακτικών & υλικών 
µηχανογράφησης» ποσού 4.371,89 

• Μείωση Κ.Α.8115.010 «Προµήθειες µηχανηµάτων» ποσού 3.015,02 ευρώ 
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• Μείωση Κ.Α.8116.001 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας» ποσού 3.556,37 
ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.8116.007 «Προµήθεια γραφικής ύλης» ποσού 1.343,68 ευρώ 
• Μείωση Κ.Α.8117.001 «Επισκευή και συντήρηση οχηµάτων του ∆ήµου» 

ποσού 3.373,65 ευρώ 
• Μείωση Κ.Α.8117.006 «Εκκενώσεις βόθρων» ποσού 1.291,50 ευρώ 
• Μείωση Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» ποσού 29.605,92 ευρώ (υπάρχουσα 

πίστωση 34.762,66–29.605,92=5.156,74) 
 
4)  Μειώνει τον Κ.Α.00-6735.003 «Επιχορήγηση στην ΑΡΙΑ∆ΝΗ» ποσού 5.000,00 
ευρώ 
     για τη δηµιουργία και αύξηση των παρακάτω Κωδ.Αριθµών 

• Αύξηση Κ.Α.10-6463.001 «΄Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων » ποσού 3.000,00 
ευρώ  

• Αύξηση Κ.Α.00-6111.001 «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» ποσού 
2.000,00 ευρώ  

 
  Β.-   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ     ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                    

Η τροποποίηση αφορά : 
• Αύξηση Κ.Α.30-7331.002 «Aποκατάσταση Ξύλινου Καταστρώµατος στην 

γέφυρα Μπολιάνας» ποσού 2.000,00 ευρώ 
• Μείωση Κ.Α.40-7425.002 «Προµήθεια & τοποθέτηση µπαρών και 

προστατευτικών κιγκλιδωµάτων» ποσού 1.000,00 ευρώ 
• Μείωση Κ.Α.40-7425.003 «Προµήθεια µεταλλικής ράµπας (εισόδου παλαιού 

∆ηµαρχείου)» ποσού 1.000,00 ευρώ 
• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.70-7331.004 «Επισκευές στο πρώην κοινοτικό 

κατάστηµα Πλατάνου» ποσού 5.000,00 ευρώ 
• Μείωση Κ.Α.30-7321.013 «Επισκευή στεγάστρου στον Πλάτανο» ποσού 

3.000,00 ευρώ (το συγκεκριµένο έργο µε την µείωση διαγράφεται) 
• Μείωση Κ.Α.10-6634.001 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» 

ποσού 2.000,00 ευρώ 
    
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δήµαρχου κ. Στεργίου 
Παναγιώτη  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:            
                   

Α.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
1) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 63.046,85  

ευρώ για την «Εξόφληση οφειλών Ελληνικού ∆ηµοσίου προς ΟΤΑ α΄βαθµού 

Ν.3756/2009». Από την επιχορήγηση αυτή το ποσό των 35.298,36 ευρώ 

προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες και το υπόλοιπο ποσό των 27.748,49 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, είτε προς κάλυψη 
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λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα, 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 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)  

    Προτείνεται το ποσό των 62.952,28 ευρώ να διατεθεί για την εξόφληση 

ληξιπρόθεσµων οφειλών, ως εξής : 

• Αύξηση Κ.Α.8112.005 «΄Εξοδα κίνησης Προέδρων & εκπροσώπων Τοπικών 

Κοινοτήτων» ποσού 47.100,00 ευρώ  

• Αύξηση Κ.Α.8115.008 «Προµήθεια θαλάσσιου εξοπλισµού & χηµικό υλικό» 

ποσού 3.942,45 ευρώ  

• Αύξηση Κ.Α.8115.012 «Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και φωτιστικών 

σωµάτων» ποσού 1.248,00 ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.8115.013 «Προµήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσµου» ποσού 

4.059,00 ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.8117.011 «Εργασία χριστουγεννιάτικου διάκοσµου» ποσού 

1.494,45 ευρώ 

• Αύξηση Κ.Α.8122.010 «Συντήρηση παιδικών χαρών Ασπροκκλησίου» ποσού 

5.000,00 ευρώ 

Οι αντίστοιχες εγγεγραµµένες πιστώσεις των ανωτέρω κωδ.αριθµών : Κ.Α.8112.005 

ποσού 47.100,00, 8115.008 ποσού 3.942,45, 8115.012 ποσού 1.248,00, 8115.013 

ποσού 4.059,00, 8117.011 ποσού 1.494,45, 8122.010 ποσού 5.000,00 καθώς και 

το αδιάθετο ποσό 108,38€ θα µεταφερθούν στον Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» για την 

ενίσχυση πιστώσεων ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων.  

2) ∆ηµιουργία Κωδ.Αριθµ.εσόδου : 

• Του Κ.Α.1321.001 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα-

Χρηµατοδοτήσεις  

από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα και συγκεκριµένα για το έργο NCNET 

“∆ηµιουργία ∆ικτύου Οικοσυστηµάτων για την προώθηση και ολοκλήρωση των 
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διασυνοριακών πόρων” του ∆ιασυνοριακού προγράµµατος χωρικής συνεργασίας 

«Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» ποσού 65.140,70 ευρώ. Ο ∆ήµος Φιλιατών υπέγραψε 

σύµβαση µε την ∆ιαχειριστική Αρχή για το εν λόγω έργο. Η χρηµατοδότησή του είναι 

από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους και δηµιουργεί αντίστοιχα τον παρακάτω 

Κωδ.Εξόδου 

• ∆ηµιουργία Κ.Α. 10-7425.001–Λοιπές ειδικές δαπάνες µε τίτλο «΄Εργο NCNET 

“∆ηµιουργία ∆ικτύου Οικοσυστηµάτων για την προώθηση και ολοκλήρωση των 

διασυνοριακών πόρων” του ∆ιασυνοριακού προγράµµατος χωρικής συνεργασίας 

«Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» ποσού 65.140,70 ευρώ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ). 

3) Μείωση Κωδ.Αριθµού εσόδου : 

Μείωση του Κ.Α. εσόδου 3212.001 µε τίτλο «Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης» ποσού 

103.304,07 ευρώ. Ο συγκεκριµένος κωδ.αριθµός αφορά ανείσπρακτα έσοδα 

ύδρευσης οικ.έτους 2011 και προηγούµενων οικ.ετών. Το 1ο τρίµηνο 2011 µε την 

έναρξη λειτουργίας του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και την συγχώνευση των δύο ∆ήµων 

βεβαιώθηκαν, εκ παραδροµής, διπλά τα έσοδα στην Υπηρεσία ΄Υδρευσης. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσµα να ληφθούν λανθασµένα στοιχεία στον προϋπολογισµό του 2012. 

Προτείνεται η µείωση των παρακάτω κωδ. αριθµών εξόδων: 

• Μείωση Κ.Α.25-6279.001 «Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης στον ∆ήµο 

Φιλιατών» ποσού 24.000,00 ευρώ  

• Μείωση Κ.Α.8131.002 «Μεταφορά χρεών πρώην ∆.Ε.Α.Φ. στον ∆ήµο 

(απόφ.∆.Σ.2008)» ποσού 31.546,04 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.8115.001 «Προµήθεια ανταλλακτικών των οχηµάτων του ∆ήµου» 

ποσού 1.200,00 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.8115.006 «Προµήθεια ανταλλακτικών & υλικών 

µηχανογράφησης» ποσού 4.371,89 

• Μείωση Κ.Α.8115.010 «Προµήθειες µηχανηµάτων» ποσού 3.015,02 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.8116.001 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας» ποσού 3.556,37 

ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.8116.007 «Προµήθεια γραφικής ύλης» ποσού 1.343,68 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.8117.001 «Επισκευή και συντήρηση οχηµάτων του ∆ήµου» 

ποσού 3.373,65 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.8117.006 «Εκκενώσεις βόθρων» ποσού 1.291,50 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» ποσού 29.605,92 ευρώ (υπάρχουσα 

πίστωση 34.762,66–29.605,92=5.156,74) 
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4)  Μειώνει τον Κ.Α.00-6735.003 «Επιχορήγηση στην ΑΡΙΑ∆ΝΗ» ποσού 5.000,00 

ευρώ     για τη δηµιουργία και αύξηση των παρακάτω Κωδ.Αριθµών 

• Αύξηση Κ.Α.10-6463.001 «΄Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων » ποσού 3.000,00 

ευρώ  

• Αύξηση Κ.Α.00-6111.001 «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» ποσού 

2.000,00 ευρώ  

  Β.-   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ     ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                    

Η τροποποίηση αφορά : 

• Αύξηση Κ.Α.30-7331.002 «Aποκατάσταση Ξύλινου Καταστρώµατος στην 

γέφυρα Μπολιάνας» ποσού 2.000,00 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.40-7425.002 «Προµήθεια & τοποθέτηση µπαρών και 

προστατευτικών κιγκλιδωµάτων» ποσού 1.000,00 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.40-7425.003 «Προµήθεια µεταλλικής ράµπας (εισόδου παλαιού 

∆ηµαρχείου)» ποσού 1.000,00 ευρώ 

• ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.70-7331.004 «Επισκευές στο πρώην κοινοτικό 

κατάστηµα Πλατάνου» ποσού 5.000,00 ευρώ 

• Μείωση Κ.Α.30-7321.013 «Επισκευή στεγάστρου στον Πλάτανο» ποσού 

3.000,00 ευρώ (το συγκεκριµένο έργο µε την µείωση διαγράφεται) 

• Μείωση Κ.Α.10-6634.001 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» 

ποσού 2.000,00 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                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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