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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ. 18 /2013 πρακτικό της από 16ης  Οκτωβρίου  2013 τακτικής συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης :  173/ 2013

Αποδοχή Επιχορηγήσεων από το Υπ. Εσωτερικών. Τροποποίηση 

προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013.

    Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την 16η , 

του μηνός Οκτώβρη του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16:30 , συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  κατόπιν  της  με  Αρ.  Πρωτ.  13853/10-10-2013 

έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  δεδομένου ότι  επί  συνόλου είκοσι  επτά (27)  μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου , βρέθηκαν  παρόντα τα δεκαεννιά  (19) μέλη και απόντα τα οκτώ 

ήτοι:

1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Φερεντίνος Μιλτιάδης
3. Κωστάρας Σταύρος 16. Μποροδήμος Ιωάννης
4. Φερεντίνος Λάμπρος 17. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
5. Βλάχος Παρασκευάς 18. Μποροδήμος Κων/νος
6. Μπάντιος Ελευθέριος 19. Τόλης Χριστόφορος
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7. Μάνος Κων/νος
8. Στεργίου Παναγιώτης
9. Τσότσης Δημήτριος  
10.Μπεράτης Γεώργιος  
11.Σωτηρίου Παναγιώτης
12.Ρούμπης Γεώργιος
13.Λένης Φίλιππος
14.Γκίκας Θωμάς

ΑΠΟΝΤΕΣ   (αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

1.   Τσέκας Νικόλαος

   2.   Μποροδήμου Γεωργία

   3.   Νικολαϊδου Ελένη(Γραμματέας Δ.Σ.)

   4.   Δάλλας Γεώργιος

   5.   Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.)

   6.   Καψάλης Δημήτριος

   7.   Λάγκαρη Ειρήνη

 8.   Ρέγκας Λαέρτης

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ  –  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  &  ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

      

      1. Δ.Κ Φιλιατών κ. Μάνος Κων/νος

      2. Τ.Κ. Αγίων Πάντων κ. Φωτιάδης Απόστολος

      3. Τ.Κ Ασπροκκλησίου κ.Καπουράνης Γεώργιος

      4. Τ.Κ. Αχλαδέας κ. Μπουζιούρης Γεώργιος

      5. Τ.Κ Βαβουρίου κ. Λιαμύρας Αθανάσιος

      6. Τ.Κ. Βρυσέλλας κ. Σιοκόλης Ευάγγελος

      7. Τ.Κ Γιρομερίου κ. Πάντος Μηνάς

      8. Τ.Κ Γολά κ. Σοκόλης Ευάγγελος

      9. Τ.Κ. Κερασοχωρίου κ. Μπότος Ηλίας

     10. Τ.Κ. Κεστρίνης κ. Καλιαμούρης Χρήστος

      11. Τ.Κ. Κοκκινολιθαρίου κ. Στεργίου Γεωργίου

   12. Τ.Κ Κρυονερίου κ. Μπότος Μάρκος

   13. Τ.Κ Λεπτοκαρυάς κ. Νικολαίδης Ευάγγελος

      14  Τ.Κ. Λιά κ. Μπόκας Κοσμάς

      15. Τ.Κ. Λίστας κ.Δημητρίου Χρήστος

   16  Τ.Κ. Μαλουνίου κ. Γκόγκος Αλέξανδρος

   17. Τ.Κ. Πλαισίου κ. Δόβρας Μιχαήλ

   18. Τ.Κ. Φανερωμένης κ. Γιοβάνης Ευάγγελος

   19. Τ.Κ. Σμέρτου κ. Αναστασίου Σωκράτης

   20. Τ.Κ Τρικορύφου κ. Νάστος Μηνάς
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   21. Τ.Κ. Φοινικιού κ. Καραμπίνας Βασίλειος

      Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς 

ψήφο.

     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Λώλη 

Άννα – Μαρία .

    Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μποροδήμος Ιωάννης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5 ου 

θέματος  της ημερήσιας διάταξης .

    Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 

Αντιδήμαρχο κ. Μπεράτη Γεώργιο, ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής:

     Από την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου (Απ.Δημ.Σ.3/2013 η οποία 

επικυρώθηκε με την αριθμ.350/7236/25-2-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης 

Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας) απαιτείται η τροποποίησή του, ως εξής :

   1. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών

Σύμφωνα  με  την  αριθμ.34466/30-8-2013  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  με  θέμα 

«Κατανομή  ποσού στους  Δήμου  της  Χώρας  για  την κάλυψη λειτουργικών  δαπανών των 

σχολείων, έτους 2013» αποδόθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 19.126,06 ευρώ. Στο ποσό 

αυτό  συμπεριλαμβάνεται  και  η  κάλυψη  δαπάνης  για  την  υλοποίηση  θεσμού  σχολικού 

τροχονόμου. Πρέπει με απόφασή μας να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και να εγγράψουμε 

έσοδο και έξοδο στον προϋπολογισμό την διαφορά.

Με την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2013 είχαμε εγγράψει έσοδο και αντίστοιχα έξοδο το 

ποσό των 46.934,67 ευρώ. Συνολικά ο δήμος έχει επιχορηγηθεί με το ποσό των 50.387,15 

ευρώ. Η διαφορά ποσού 3.452,48 ευρώ θα εγγραφεί ως εξής : 

Τροποποίηση προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα:

• Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδων 0614.001 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

των σχολείων Π/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)» με το ποσό 

των 3.452,48 ευρώ.

Μεταφέρει  το έσοδο του Κ.Α.0614.001 ποσού 3.452,48 ευρώ στο Αποθεματικό και  μέσω 

αυτού αυξάνει τον παρακάτω κωδικό αριθμό εξόδου:

• Αυξάνει  τον  Κ.Α.εξόδων  00-6711.001  «Επιχορήγηση  (Απόδοση)  σε  σχολικές 

επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες» ποσού 3.452,48 ευρώ

   2.     Διάθεση ποσού  

Σύμφωνα με την 35705/6-9-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Απόδοση στους 

Δήμους  στο  πλαίσιο  εξόφλησης  των  πάσης  φύσεως  οφειλών  αρθ.27  του  Ν.3756/2009» 

αποδόθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 18.529,66 ευρώ δόση Σεπτεμβρίου. Το ποσό αυτό 

διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-

έργων των Δήμων της χώρας. Όμως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται τα 
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αποδιδόμενα ποσά στους δικαιούχους ΟΤΑ να διατεθούν κατά την κρίση τους,  είτε  προς 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών είτε για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα.   

Προτείνεται με το ανωτέρω ποσό των 18.529,66 ευρώ να εξοφληθούν οι δαπάνες : 

-  του Κ.Α.30-6277.002  «Αποψίλωση  νεκροταφείων,  πλατειών  και  εσωτερικών  οδών στις 

τ.κ.Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών» ποσού 12.379,66 ευρώ.

- του Κ.Α.30-6277.003 «Αποψίλωση νεκροταφείων, πλατειών και εσωτερικών οδών της τ.κ. 

Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας» ποσού 6.150,00 ευρώ.

   3) Επειδή  έχουν  προκύψει  ανάγκες  όσον αφορά τους  παρακάτω  κωδικούς  αριθμούς 

παρίσταται ανάγκη ενίσχυσης  των κάτωθι υφιστάμενων κωδικών.

Προτείνεται να μεταφερθούν πιστώσεις ποσού 7.950,00 ευρώ από το αποθεματικό Κ.Α.9111 

του  δημοτικού  προϋπολογισμού  για  την  ενίσχυση  των  κάτωθι  υφιστάμενων  κωδικών 

αριθμών:

• Μεταφορά  ποσού  τριακοσίων  πενήντα  ευρώ  (350,00  €)  στον  Κ.Α.30-6252.001 

«Ασφάλιστρα μηχανημάτων» 

• Μεταφορά ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €) στον Κ.Α.10-

6232.001 «Μισθώματα κτιρίων του Δήμου»

• Μεταφορά ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00 €) στον Κ.Α.00-6126.002 

«ΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ Αντιδημάρχου»

• Μεταφορά ποσού επτακοσίων ευρώ (700,00 €) στον Κ.Α.00-6126.003 «ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

ΤΑΥΤΕΚΩ Αντιδημάρχου»

• Μεταφορά ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €) στον Κ.Α.00-6126.005 «ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΛΕΑ 

Αντιδημάρχου»

• Αυξάνει τον Κ.Α.4131.013 «Ταμείο Νομικών» ποσού 250,00 ευρώ

• Αυξάνει τον Κ.Α.4131.025 « Υγείας Ορισμένου Χρόνου» ποσού 300,00 ευρώ

• Μεταφέρει  τις  ανωτέρω πιστώσεις  στο  Αποθεματικό  και  μέσω αυτού αυξάνει  τους 

παρακάτω Κ.Α.

• Αυξάνει τον Κ.Α.εξοδων 80-8231.013 «Ταμείο Νομικών» ποσού 250,00 ευρώ

• Αυξάνει τον Κ.Α. εξόδων 80-8231.025 « Υγείας Ορισμένου Χρόνου» ποσού 300,00 

ευρώ

   4) Έχοντας  υπόψη  την  αριθμ.173867/22-11-2011  Απόφαση  Ένταξης  της  Πράξης 

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» με 

κωδικό  MIS 349377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» του 

Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  ο  Δήμος  Φιλιατών  με  την 

αριθμ.192/27-12-2012 απόφασή του τροποποίησε τον προϋπολογισμό του εγγράφοντας ως 

προς τα έσοδα και έξοδα το ποσό των 4.543.103,52 ευρώ.

Σύμφωνα με την Τροποποιημένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας 

Ηπείρου-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οι πληρωμές και ο έλεγχος των χρημοτοροών 

του έργου θα γίνονται από τον Δήμο Φιλιατών.
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   Κατόπιν  των  ανωτέρω πρέπει  να  ενισχύσουμε  ως  προς  τα  έσοδα  τον  Κ.Α.1323.003 

«Αποχέτευση   ακαθάρτων  και  εγκατάσταση  επεξεργασίας  λυμάτων  Φιλιατών 

(α.π.οικ.173867/22-11-2011  Απόφασης  Ενταξης-ΕΣΠΑ  2007-2013)  με  το  ποσό  των 

237.634,15 ευρώ. Μεταφέρουμε το έσοδο του Κ.Α. 1323.003 ποσού 237.634,15 ευρώ στο 

αποθεματικό  και  μέσω  αυτού  ενισχύουμε  ως  προς  τα  έξοδα  τον  Κ.Α.25-7321.002 

«Αποχέτευση  ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) με 

το ίδιο ποσό των 237.634,15 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής :

• Τεχνικός Σύμβουλος:76.934,15 ευρώ

Το Υποέργο 2 αφορά Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση του φυσικού 

και  οικονομικού αντικειμένου του υποέργου 1.

• Εργασίες Ο.Κ.Ω.:50.000,00 ευρώ

Το Υποέργο 3 περιλαμβάνει εργασίες με δίκτυα κοινής ωφελείας όπως το έργο  

 ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων και της επεξεργασίας λυμάτων

• Εργασίες Αρχαιολογίας:110.000,00 ευρώ

 Το υποέργο 4 αφορά στην κάλυψη δαπάνης της αρχαιολογικής έρευνας η οποία μπορεί να 

 απαιτηθεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου

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

αποφασίσουν σχετικά.

   Καταψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μποροδήμος  Κωνσταντίνος ο οποίος είπε ότι 

διαφωνεί με τη διάθεση του ποσού των 18.529,66 ευρώ.

   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπεράτη Γεώργιου την 

διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    Αποδέχεται την επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και εγκρίνει την 

τροποποίηση του Προϋπολογισμού όπως παρακάτω: 

   1. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών

Σύμφωνα  με  την  αριθμ.34466/30-8-2013  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  με  θέμα 

«Κατανομή  ποσού στους  Δήμου  της  Χώρας  για  την κάλυψη λειτουργικών  δαπανών των 

σχολείων, έτους 2013» αποδόθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 19.126,06 ευρώ. Στο ποσό 

αυτό  συμπεριλαμβάνεται  και  η  κάλυψη  δαπάνης  για  την  υλοποίηση  θεσμού  σχολικού 

τροχονόμου. Πρέπει με απόφασή μας να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και να εγγράψουμε 

έσοδο και έξοδο στον προϋπολογισμό την διαφορά.

Με την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2013 είχαμε εγγράψει έσοδο και αντίστοιχα έξοδο το 

ποσό των 46.934,67 ευρώ. Συνολικά ο δήμος έχει επιχορηγηθεί με το ποσό των 50.387,15 

ευρώ. Η διαφορά ποσού 3.452,48 ευρώ θα εγγραφεί ως εξής : 

   Τροποποίηση προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα:
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• Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδων 0614.001 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

των σχολείων Π/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)» με το ποσό 

των 3.452,48 ευρώ.

Μεταφέρει  το έσοδο του Κ.Α.0614.001 ποσού 3.452,48 ευρώ στο Αποθεματικό και  μέσω 

αυτού αυξάνει τον παρακάτω κωδικό αριθμό εξόδου:

• Αυξάνει  τον  Κ.Α.εξόδων  00-6711.001  «Επιχορήγηση  (Απόδοση)  σε  σχολικές 

επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες» ποσού 3.452,48 ευρώ

   2.     Διάθεση ποσού  

Σύμφωνα με την 35705/6-9-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Απόδοση στους 

Δήμους  στο  πλαίσιο  εξόφλησης  των  πάσης  φύσεως  οφειλών  αρθ.27  του  Ν.3756/2009» 

αποδόθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 18.529,66 ευρώ δόση Σεπτεμβρίου. Το ποσό αυτό 

διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-

έργων των Δήμων της χώρας. Όμως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται τα 

αποδιδόμενα ποσά στους δικαιούχους ΟΤΑ να διατεθούν κατά την κρίση τους,  είτε  προς 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών είτε για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα.   

Προτείνεται με το ανωτέρω ποσό των 18.529,66 ευρώ να εξοφληθούν οι δαπάνες : 

-  του Κ.Α.30-6277.002  «Αποψίλωση  νεκροταφείων,  πλατειών  και  εσωτερικών  οδών στις 

τ.κ.Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών» ποσού 12.379,66 ευρώ

- του Κ.Α.30-6277.003 «Αποψίλωση νεκροταφείων, πλατειών και εσωτερικών οδών της τ.κ. 

Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας» ποσού 6.150,00 ευρώ

   3) Επειδή  έχουν  προκύψει  ανάγκες  όσον αφορά τους  παρακάτω  κωδικούς  αριθμούς 

παρίσταται ανάγκη ενίσχυσης  των κάτωθι υφιστάμενων κωδικών.

Προτείνεται να μεταφερθούν πιστώσεις ποσού 7.950,00 ευρώ από το αποθεματικό Κ.Α.9111 

του  δημοτικού  προϋπολογισμού  για  την  ενίσχυση  των  κάτωθι  υφιστάμενων  κωδικών 

αριθμών:

• Μεταφορά  ποσού  τριακοσίων  πενήντα  ευρώ  (350,00  €)  στον  Κ.Α.30-6252.001 

«Ασφάλιστρα μηχανημάτων» 

• Μεταφορά ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €) στον Κ.Α.10-

6232.001 «Μισθώματα κτιρίων του Δήμου»

• Μεταφορά ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00 €) στον Κ.Α.00-6126.002 

«ΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ Αντιδημάρχου»

• Μεταφορά ποσού επτακοσίων ευρώ (700,00 €) στον Κ.Α.00-6126.003 «ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

ΤΑΥΤΕΚΩ Αντιδημάρχου»

• Μεταφορά ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €) στον Κ.Α.00-6126.005 «ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΛΕΑ 

Αντιδημάρχου»

• Αυξάνει τον Κ.Α.4131.013 «Ταμείο Νομικών» ποσού 250,00 ευρώ

• Αυξάνει τον Κ.Α.4131.025 « Υγείας Ορισμένου Χρόνου» ποσού 300,00 ευρώ

• Μεταφέρει  τις  ανωτέρω πιστώσεις  στο  Αποθεματικό  και  μέσω αυτού αυξάνει  τους 

παρακάτω Κ.Α.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

• Αυξάνει τον Κ.Α.εξοδων 80-8231.013 «Ταμείο Νομικών» ποσού 250,00 ευρώ

• Αυξάνει τον Κ.Α. εξόδων 80-8231.025 « Υγείας Ορισμένου Χρόνου» ποσού 300,00 

ευρώ

•   4) Έχοντας υπόψη την αριθμ.173867/22-11-2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ»  με  κωδικό  MIS 349377  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Περιβάλλον-

Αειφόρος  Ανάπτυξη»  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής 

Αλλαγής ο Δήμος Φιλιατών με την αριθμ.192/27-12-2012 απόφασή του τροποποίησε 

τον  προϋπολογισμό  του  εγγράφοντας  ως  προς  τα  έσοδα  και  έξοδα  το  ποσό  των 

4.543.103,52 ευρώ.

Σύμφωνα με την Τροποποιημένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας 

Ηπείρου-Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οι πληρωμές και ο έλεγχος των χρημοτοροών 

του έργου θα γίνονται από τον Δήμο Φιλιατών.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  πρέπει  να  ενισχύσουμε  ως  προς  τα  έσοδα  τον  Κ.Α.1323.003 

«Αποχέτευση   ακαθάρτων  και  εγκατάσταση  επεξεργασίας  λυμάτων  Φιλιατών 

(α.π.οικ.173867/22-11-2011  Απόφασης  Ενταξης-ΕΣΠΑ  2007-2013)  με  το  ποσό  των 

237.634,15.  Μεταφέρουμε  το  έσοδο  του  Κ.Α.  1323.003  ποσού  237.634,15  ευρώ  στο 

αποθεματικό  και  μέσω  αυτού  ενισχύουμε  ως  προς  τα  έξοδα  τον  Κ.Α.25-7321.002 

«Αποχέτευση  ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) με 

το ίδιο ποσό των 237.634,15 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής :

• Τεχνικός Σύμβουλος:76.934,15 ευρώ

Το Υποέργο 2 αφορά Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση του φυσικού 

και  οικονομικού αντικειμένου του υποέργου 1.

• Εργασίες Ο.Κ.Ω.:50.000,00 ευρώ

Το Υποέργο 3 περιλαμβάνει εργασίες με δίκτυα κοινής ωφελείας όπως το έργο  

 ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων και της επεξεργασίας λυμάτων

• Εργασίες Αρχαιολογίας:110.000,00 ευρώ

 Το υποέργο 4 αφορά στην κάλυψη δαπάνης της αρχαιολογικής έρευνας η οποία μπορεί να 

 απαιτηθεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου

 Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος 

στη συνεδρίαση αυτή.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

 Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             (Υπογραφές)

            

    ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ              

                                                 Ακριβές αντίγραφο

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
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