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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  με  αρ.  20 /2013 πρακτικό  της  από  6ης Νοεμβρίου  2013 τακτικής 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης :  190/ 2013

Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013

  Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την 6η , 
του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 14732 / 31-
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 
βρέθηκαν   παρόντα  τα  είκοσι  τρία  (23  )  μέλη  και  απόντα  τα  τέσσερα  (04)   και 
συγκεκριμένα:

1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2.  Κωστάρας Σταύρος
3. Φερεντίνος Λάμπρος                         15.  Βέττος Ιωάννης
4.  Τσέκας Νικόλαος 16.   Γκίκας Θωμάς

     5.   Βλάχος Παρασκευάς 17.  Φερεντίνος Μιλτιάδης
6.   Μποροδήμου Γεωργία 18.   Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

     7.   Μπάντιος Ελευθέριος 19.   Καψάλης Δημήτριος
8.   Στεργίου Παναγιώτης 20.   Λάγκαρη Ειρήνη
9.   Μάνος Κων/νος 21.   Μποροδήμος Κωνσταντίνος

   10.  Τσότσης Δημήτριος 22.   Τόλης Χριστόφορος
   11.  Μπεράτης Γεώργιος 23.   Ρέγκας Λαέρτης
   12.   Σωτηρίου Παναγιώτης
   13.   Ρούμπης Γεώργιος
   14.   Λένης Φίλιππος

ΑΠΟΝΤΕΣ   (αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

1.  Μπουτάσης Ελευθέριος
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2.  Νικολαϊδου Ελένη(Γραμματέας Δ.Σ.)

3.  Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.)

4.  Μποροδήμος Ιωάννης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ  –  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  &  ΤΟΠΙΚΏΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Δ.Κ Φιλιατών κ. Μάνος Κων/νος

2. Τ.κ. Αγίου Νικολάου κ. Σταύρου Χρήστος

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

4. Τ.Κ. Αναβρυτού κ. Χρήστου Φώτιος

5. Τ.Κ Βαβουρίου κ. Λιαμύρας Αθανάσιος

6. Τ.Κ Βρυσέλλας κ. Σιοκόλης Ευάγγελος

7. τ.κ. Γολά κ. Σοκόλης Ευάγγελος.

8 . Τ.Κ. Κάτω Ξεχώρου κ. Γκρέμος Θωμάς

9. Τ.Κ. Κερασοχωρίου Κ. Μπότος Ηλίας

10. Τ.Κ. Κεστρίνης Καλιαμούρης Χρήστος

11. Τ.Κ. Κοκκινιάς Παππάς Μιχαήλ

12. Τ.Κ. Κόκκινο Λιθάρι κ. Στεργίου Γεωργίου

13. Τ.Κ. Κρυονερίου κ. Μπότος Μάρκος

14. Τ.Κ. Κυπαρίσσου Μπατσής Δημήτριος

15. Τ.Κ. Λιά κ. Μπόκας Κοσμάς

16. Τ.Κ. Λίστας κ. Δημητρίου Χρήστος

17. Τ.Κ Μαλουνίου κ. Γκόγκος Αλέξανδρος

18. Τ.Κ. Ξεχώρου κ. Ντέλλος Βασίλειος

19. Τ.Κ. Παλαιοχωρίου κ. Κάτσιος Μιχαήλ

20. Τ.Κ. Σμέρτου κ. Αναστασίου Σωκράτης

21. Τ.Κ. Τρικορύφου κ. Νάστος Μηνάς 

22. Τ.Κ. Φοινικιού 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 .
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   Αποχώρησε  η  Δημοτική  Σύμβουλος  κα  Λάγκαρη  Ειρήνη  κατά  τη  διάρκεια  της 
συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι  Δημοτικοί  σύμβουλοι κ.κ. 
Γκίκας Θωμάς , Σπανοπούλου – Σάρα Ηλιάνα, Τόλης Χριστόφορος και  Ρέγκας Λαέρτης 
αποχώρησαν  από το 6ο θέμα .   Η κα Μπροδήμου Γεωργία αποχώρησε από το 7ο 
θέμα.
    Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
παρ. 7 του Δ.Κ.Κ. , Ν. 3852/2010 , ζήτησε να συζητηθεί  ένα θέμα εκτός ημερησίας 
διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το οποίο είναι το εξής:
  Θέμα  1ο :  ΄Εγκριση  διενέργειας   &  τεχνικών  Προδιαγραφών  Πρόχειρου 
Διαγωνισμού << Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Φιλιατών>>
  Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον διότι το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας έλαβε τη 
μελέτη με Τίτλο << Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Φιλιατών στις 6/11/2013, η 
πρόσκληση  είχε  ήδη  αποσταλεί   &  κοινοποιηθεί  .  Κρίνεται  απαραίτητη  η  άμεση 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  διότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα δημιουργήσει 
σοβαρά προβλήματα στην  Δ.Ε. Φιλιατών.
   Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε το Συμβούλιο να  αποφασίσει σχετικά με τη 
συζήτηση του ανωτέρω θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
  Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Δ.Κ.Κ. , του
Ν. 3852 /2010  , μετά από διαλογική συζήτηση  , από την οποία προέκυψε  ότι το 
παραπάνω  θέμα  είναι  πράγματι  κατεπείγον  ομόφωνα αποφασίζει  και  κρίνει  το 
ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον.
   Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το   2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το 
λόγο στους Αντιδημάρχους κ. κ. Μπεράτη Γεώργιο και Σωτηρίου Παναγιώτη, οι οποίοι 
είπαν  στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

 Α )  Σύμφωνα  με  την  Κ.Υ.Α.  47490  (ΦΕΚ 3390/18.12.2012  τεύχος  Β')  με  θέμα: 
Παροχή  οδηγιών  για  την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  των  δήμων,  οικονομικού 
έτους  2013 -  τροποποίηση της  υπ’  αριθμ.7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄)  απόφασης 
«Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» οι φορείς θα 
μεταφέρουν από τον Κ.Α.81 τις υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. τις οποίες ο φορέας αποπληρώνει 
αποκλειστικά μόνο μέσω της επιχορήγησης ληξιπροθέσμων. Συνεπώς οι υποχρεώσεις 
που θα εγγραφούν στον Κ.Α. 81 θα μεταφέρονται στον Κ.Α. 83 όταν αυτές εγκριθούν 
και χρηματοδοτηθούν από την έκτακτη αυτή επιχορήγηση. Ο Κ.Α. 83 θα αναλυθεί σε 
υποκωδικούς όπως ο Κ.Α. 81. Σύμφωνα με την αριθμ.26762/2-7-2013 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε επιχορήγηση προς τον Δήμο μας για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων  υποχρεώσεων  προς  τρίτους  ποσού  543.018,00  ευρώ. Ο  Δήμος  σε 
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων καθώς και της αριθμ.26762 απόφασης Υπ.Εσ/κών 
έγκρισης  επιχορήγησης,  με  την  αριθμ.156/11-9-2013  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  αναμόρφωσε  τον  προϋπολογισμό  οικ.έτους  2013  και  μετέφερε  τις 
ληξιπρόθεσμες  υποχρεώσεις  από  τον  Κ.Α.81  στον  83.  Κατά  την  διαδικασία 
ενταλματοποίησης  και  ελέγχου  των  χρηματικών  ενταλμάτων  διαπιστώθηκε  ότι 
ορισμένες δαπάνες δεν μπορούν να εξοφληθούν και για το λόγο αυτό του μειώνει τους 
Κ.Α. ως εξής :

1. Μεταφέρει την πίστωση του Κ.Α.80-8312.004 «Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών 
Συμβουλίων Φιλιατών για το έτος 2010» ποσού 78.087,50 ευρώ στο Αποθεματικό και 
μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8112.004  με  τίτλο  «Έξοδα  κίνησης  Προέδρων 
Τοπικών Συμβουλίων Φιλιατών για το έτος  2010» ποσού 78.087,50 ευρώ. Η εν λόγω 
δαπάνη  δεν  εκκαθαρίζεται  νόμιμα  σύμφωνα  με  την  αριθμ.15/2012  πράξη  του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.θεσπρωτίας.
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2. Μεταφέρει την πίστωση του Κ.Α.80-8313.003 «Αντίτιμο κατανάλωσης νερού των 
Δ.Δ.Κεστρίνης-Ραγίου  στην  ΔΕΥΑΗ  2009-2010»  ποσού  42.279,47  ευρώ  στο 
Αποθεματικό  και  μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8113.002  με  τίτλο  «Αντίτιμο 
κατανάλωσης  νερού  των  Δ.Δ.Κεστρίνης-Ραγίου  στην  ΔΕΥΑΗ  2009-2010»  ποσού 
42.279,47 ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη δεν εκκαθαρίζεται νόμιμα.

3. Μεταφέρει  την  πίστωση  του  Κ.Α.80-8313.002  «Εξόφληση  σε  συνδρομές  και 
εφημερίδες» ποσού 3.877,50 ευρώ ευρώ στο Αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύει τον 
Κ.Α.80-8113.010 με τίτλο «Εξόφληση σε συνδρομές και εφημερίδες» ποσού 3.877,50 
ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη δεν εκκαθαρίζεται νόμιμα.

4. Μεταφέρει την πίστωση του Κ.Α.80-8315.001 «Προμήθεια θαλάσσιου εξοπλισμού 
και  εξαρτημάτων  για  μηχανήματα  καθαρισμού  ακτών»  ποσού  803,25  ευρώ  στο 
Αποθεματικό  και  μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8115.008  με  τίτλο  «Προμήθεια 
θαλάσσιου εξοπλισμού και εξαρτημάτων για μηχανήματα καθαρισμού ακτών» ποσού 
803,25 ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη δεν εκκαθαρίζεται νόμιμα.
5. Μεταφέρει  την πίστωση  του Κ.Α.80-8315.002 «Προμήθεια  οικοδομικών υλικών» 
ποσού 779,97 ευρώ το Αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύει τον Κ.Α.80-8115.003 με 
τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» ποσού 779,97 ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη δεν 
εκκαθαρίζεται νόμιμα.
6. Από τους παρακάτω Κ.Α., μετά τις μειώσεις των Ν.3833/15-3-2010 και 3845/6-5-
2010 μειώθηκαν συνολικά 10% οι αποδοχές (αποζημιώσεις) στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, έμεινε αδιάθετο ποσό συνολικής αξίας 1.287,27 ευρώ. 

• Μεταφέρει  την  πίστωση  του  Κ.Α.80-8312.001  «Έξοδα  Παράστασης 
Αντιδημάρχων (2009-2010)» ποσού 493,42 ευρώ στο Αποθεματικό  και  μέσω 
αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8112.001  με  τίτλο  «Έξοδα  Παράστασης 
Αντιδημάρχων (2009-2010)» ποσού 493,42 ευρώ

• Μεταφέρει την πίστωση του Κ.Α.80-8312.002 «Αποζημίωση μελών Δημαρχιακής 
Επιτροπής πρώην Δήμου Σαγιάδας» ποσού 18,68 ευρώ στο Αποθεματικό  και 
μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8112.003  με  τίτλο  «Αποζημίωση  μελών 
Δημαρχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Σαγιάδας» ποσού 18,68

• Μεταφέρει  την  πίστωση  του  80-8312.003  «Αποζημίωση  μελών  Δημοτικού 
Συμβουλίου  Σαγιάδας  2008-2010» ποσού  404,64  ευρώ στο  Αποθεματικό  και 
μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8112.003  με  τίτλο  «Αποζημίωση  μελών 
Δημοτικού Συμβουλίου Σαγιάδας 2008-2010» ποσού 404,64 ευρώ

• Μεταφέρει  την  πίστωση  του  80-8312.005  «Αποζημίωση  μελών  Τοπικών 
Συμβουλίων στις συνεδριάσεις  Τ.Σ.» ποσού 70,53 ευρώ στο Αποθεματικό και 
μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8112.005  με  τίτλο  «Αποζημίωση  μελών 
Τοπικών Συμβουλίων στις συνεδριάσεις Τ.Σ.» ποσού 70,53 ευρώ

• Μεταφέρει  την  πίστωση  του  80-8312.006  «Έξοδα  κίνησης  Προέδρων  & 
Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων (4ο τρίμηνο 2011)» ποσού 300,00 ευρώ στο 
Αποθεματικό και  μέσω αυτού ενισχύει  τον Κ.Α.80-8112.006 με τίτλο «Έξοδα 
κίνησης  Προέδρων  &  Εκπροσώπων  Τοπικών  Κοινοτήτων  (4ο τρίμηνο  2011)» 
ποσού 300,00 ευρώ

Από τα παραπάνω προκύπτει αδιάθετο ποσό από τα Ληξιπρόθεσμα ύψους 127.114,96 
ευρώ.  Σύμφωνα  με  την  εγκ.54/48667/27-12-2012  «Εκκαθάριση  ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων»  το  ποσό  της  επιχορήγησης  μπορεί  να  διατεθεί  για  την  πληρωμή 
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ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων έως και 30/9/2012. Προτείνεται το ποσό 
αυτό να διατεθεί για την εξόφληση των παρακάτω δαπανών:
1. Μεταφέρει  την  πίστωση  του  Κ.Α.80-8112.007  «Έξοδα  κίνησης  Προέδρων  & 
Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων (1ο εξάμηνο 2012)» ποσού 98.400,00 ευρώ στο 
Αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύει τον Κ.Α.80-8312.006 με τίτλο «Έξοδα κίνησης 
Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων (1ο εξάμηνο 2012)» ποσού 98.400,00 
ευρώ.
2. Μεταφέρει την πίστωση του Κ.Α.80-8113.001 «Δαπάνες διαδημοτικής συνεργασίας 
με Δήμους για την από κοινού λειτουργία ΧΥΤΑ 108/2004 απ.Δ.Σ» ποσού 28.714,96 
ευρώ  στο  Αποθεματικό  και  μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8313.001  με  τίτλο 
«Δαπάνες διαδημοτικής συνεργασίας με Δήμους για την από κοινού λειτουργία ΧΥΤΑ 
108/2004 απ.Δ.Σ» ποσού 28.714,96 ευρώ.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ.2 του Ν.3463/2006 «Μεταφορά πιστώσεων για την 
εκτέλεση  έργου-Αποθεματικό»  κατά  το  τελευταίο  τρίμηνο  του  οικονομικού  έτους 
επιτρέπεται να διατεθεί ποσό μέχρι πενήντα τοις εκατό (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 
αυτή απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Ο Δήμος Φιλιατών με την αριθμ.26762/2-7-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
επιχορηγήθηκε με το ποσό των 543.018,00 ευρώ για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων έως 31/12/2011. Από το ποσό αυτό εξοφλήθηκαν και έργα μέχρι την 
31/12/2011 ύψους 228.417,29 ευρώ τα οποία προερχόταν από πιστώσεις ΣΑΤΑ και 
έμεινε αδιάθετο ποσό από την ΣΑΤΑ .
Από τα οικονομικά  στοιχεία της Ταμειακής Υπηρεσίας προκύπτει αδιάθετο ποσό ΣΑΤΑ 
προηγούμενων  οικονομικών  ετών  ύψους  τετρακοσίων  εβδομήντα  πέντε  χιλιάδων 
εξακοσίων  δέκα  επτά  ευρώ  και  ογδόντα  λεπτών  (475.617,80  €)  το  οποίο  έχει 
μεταφερθεί στο Χρηματικό Υπόλοιπο οικονομικού έτους 2013. Το 50% του αδιάθετου 
ποσού (ΣΑΤΑ) αντιστοιχεί στο ποσό των διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων 
οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (237.808,90 €).

Το αδιάθετο ποσό των 228.417,29 (ΣΑΤΑ προηγούμενων Οικονομικών Ετών) το οποίο 
αντιστοιχεί στους κάτωθι  Κ.Α. οι οποίοι θα εξοφληθούν από τα Ληξιπρόθεσμα, είναι: 

1. Κ.Α.80-8122.001 «Καθαρισμός ακτών περιοχής Δ.Δ. Κεστρίνης» ποσού 4.988,88 
ευρώ

2. Κ.Α.80-8122.002 «Καθαρισμός ακτών περιοχής Δ.Δ. Σαγιάδας» ποσού  5.967,96 
ευρώ

3. Κ.Α.80-8122.007 «Κατασκευή δρόμου Ξέχωρο-Κάτω Ξέχωρο» ποσού 25.852,62 
ευρώ

4. Κ.Α.80-8122.012  «Επέκταση  Δικτύου  Ύδρευσης  Δ.Δ.  Γαρδικίου»  ποσού 
6.887,72 ευρώ     

5. Κ.Α.80-8122.013 «Προμήθεια & Τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων Δήμου 
Φιλιατών Ραβενή» ποσού 12.915,00 ευρώ

6. Κ.Α.80-8122.015 «Συμπληρωματικές εργασίες στο δρόμο Παλαιοκκλήσι–Κάμπος 
Τ.Δ. Παλαιοκκλησίου» ποσού 5.211,40 ευρώ

7. Κ.Α.80-8122.018 «Επισκευή δημοτικού κτιρίου Κεφαλοχωρίου» ποσού 6.895,07 
ευρώ

8. Κ.Α.80-8122.020  «Αποπεράτωση  δημόσιων  αποχωρητηρίων  Τ.Δ.  Γιρομερίου» 
ποσού     5.094,00 ευρώ

9. Κ.Α.80-8122.023  «Ασφαλτότρωση  αγροτικών  δρόμων  στον  κάμπο  Σαγιάδας» 
ποσού  16.840,04 ευρώ
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10. Κ.Α.80-8122.024 «Τσιμεντόστρωση εσωτερικών δρόμων εντός οικισμού 
Δ.Δ. Κεφαλοχώρι»  ποσού  6.879,39 ευρώ

11. Κ.Α.80-8122.026  «Τσιμεντόστρωση  εσωτερικών  δρόμων  Δ.Δ. 
Κεραμίτσας» ποσού   11.994,00  ευρώ

12. Κ.Α.80-8122.027 «Τσιμεντόστρωση εσωτερικών δρόμων εντός οικισμού 
Δ.Δ. Αετού» ποσού 10.162,26  ευρώ

13. Κ.Α.80-8122.028  «Καθαρισμός  αρδευτικού  αύλακα  στο  Τ.Δ.  Καλλιθέας 
Από θεομηνία»   ποσού 6.888,00 ευρώ

14. Κ.Α.80-8122.029  «Αποκατάσταση  βλαβών  ύδρευσης  και  καθαρισμός 
δρόμων στα  Δ.Δ. Μαλούνι-Χαραυγή-Κεραμίτσα» ποσού 6.900,00 ευρώ

15. Κ.Α.80-8122.030  ποσού  «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. 
Φοινικίου» ποσού  6.473,60 ευρώ

16. Κ.Α.80-8122.031 «Κατασκευή δρόμου από Γεωργάκη μέχρι Τσώτση στο 
Τ.Δ. Φοινικίου»  ποσού 6.000,00 ευρώ

17. Κ.Α.80-8122.032  «Αποκατάσταση  βλαβών  –Κατπτώσεις  στο  Τ.Δ. 
Νεροχωρίου» ποσού    1.548,80 ευρώ

18. Κ.Α.80-8122.033 «Αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις  στα Τ.Δ. 
Κρυονερίου –Κεραμίτσας και Κοκκινολιθάρι» ποσού 2.380,00 ευρώ

19. Κ.Α.80-8122.034  «Χαλικοστρώσεις  δρόμου  Κοκκινιάς»  ποσού  6.854,65 
ευρώ

20. Κ.Α.80-8122.035  «Χαλικόστρωση  δρόμου  στο  Τ.Δ.  Μαλουνίου»  ποσού 
4.888,40 ευρώ

21. Κ.Α.80-8122.036 «Αποκατάσταση βλαβών στο Τ.Δ. Αγίων Πάντων–Κάτω 
Ξεχώρου»   ποσού  3.073,40 ευρώ

22. Κ.Α.80-8122.037  «Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  έμπροσθεν 
Νηπιαγωγείου στο Τ.Δ. Βρυσέλλας» ποσού 6.897,78 ευρώ

23. Κ.Α.80-8122.038  «Διαμόρφωση  χώρου  Παιδικής  Χαράς  Βρυσέλλας» 
ποσού 6.833,10 ευρώ

24. Λ.Α.80-8122.040  «Αποκατάσταση  βλαβών  από  καταπτώσεις  στο  Τ.Δ. 
Λεπτοκαρυάς» ποσού     5.687,00 ευρώ

25. Κ.Α.80-8122.041  «Κατασκευή  Γηπέδου  Ποδοσφαίρου  5χ5  Δήμου 
Φιλιατών» ποσού 21.701,04 ευρώ 

26. Κ.Α.80-8123.002  «Μελέτη  Υδροδότησης  Κεστρίνης–Ραγίου»  ποσού 
13.993,18 ευρώ

27. Κ.Α.80-8123.007  «Μελέτη  εφαρμογή  οριογραμμών  δημοτικής  οδού 
μεταξύ των τεμαχίων 330,329,350,348 στο Τ.Δ. Τρικορύφου» ποσού 2.214,00 
ευρώ

28. Κ.Α.80-8123.008 «Μελέτη εφαρμογής οριογραμμών δημοτικής οδού στο 
Τ.Δ. Τρικορύφου» ποσού 2.460,00 ευρώ

29. Κ.Α.80-8123.009  «Μελέτη  εφαρμογής  οριογραμμών  ρέματος  &ορίων 
αναδασμού Βρυσέλλας» ποσού 2.706,00 ευρώ

30. Κ.Α.80-8123.010  «Οριοθέτηση  οριογραμμής  στην  θέση  Προφήτη  Ηλία 
Πλαισίου», ποσού     1.230,00 ευρώ

Διαθέτει ποσό 237.800,00 € προερχόμενο από το Χρηματικό Υπόλοιπο Κ.Α.5121.001 
«Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων 
ετών»  για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:

1. Κ.Α.80-8112.007  «Έξοδα  κίνησης  Προέδρων  &  εκπροσώπων  Τοπικών 
Κοινοτήτων (2ο εξάμηνο 2012)»  ποσού 100.800,00 ευρώ

2. Κ.Α.20-6663.001  «Επισκευή  και  συντήρηση  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων 
Δ.Ε. Φιλιατών ποσού 24.600,00 ευρώ 

3. Κ.Α.25-6262.001 «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε Φιλιατών» ποσού 
10.103,42 ευρώ
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4. Κ.Α.25-6262.002  «Συντήρηση  και  επισκευή  αντλιοστασίων  Δ.Ε.  Σαγιάδας» 
ποσού 9.506,20 ευρώ 

5. Κ.Α.30-7333.012 «Συντήρηση οδών Δήμου Φιλιατών» ποσού  11.535,85 ευρώ
6. Κ.Α.10-6261.001  «Συντήρηση  και  επισκευή   κτιρίων  ακινήτων  της  Δ.Ε. 

Φιλιατών» ποσού  15.000,00 ευρώ
7. Κ.Α.10-6261.002  «Συντήρηση  και  επισκευή   κτιρίων  ακινήτων  της  Δ.Ε. 

Σαγιάδας» ποσού  10.000,00 ευρώ
8. Κ.Α.10-7134.001 «Προμήθεια Η/Υ, φωτοτυπικών FAX» ποσού 9.166,06 ευρώ
9. Κ.Α.25-6279.002 «Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης στη Δ.Ε. Φιλιατών» ποσού 

15.000,00 ευρώ
10. Κ.Α.25-6279.003 «Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης στη Δ.Ε. Σαγιάδας» 

ποσού 12.088,47 ευρώ
11. Κ.Α.70-7331.001  «Συντήρηση  παιδικών  χαρών  Φιλιατών»  ποσού 

10.000,00 Ευρώ
12. Κ.Α.70-7331.005  «  Συντήρηση  παιδικών  χαρών  Σαγιάδας»  ποσού 

10.000,00 ευρώ 

 Τροποποίηση  προϋπολογισμού  και  Τεχνικού  Προγράμματος.  Συγκεκριμένα  οι   
πιστώσεις οι οποίες πρέπει να μεταφερθούν είναι οι εξής:

1. Από τον Κ.Α.10-6011.001 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές προσωπικού Υπηρεσίας 
Διοικητικού Οικονομικού» ύψους σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) 
πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) 
στο αποθεματικό

2. Από  τον  Κ.Α.00-6492.001  με  τίτλο  «Δικαστικά  έξοδα  και  έξοδα  εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ύψους εννέα χιλιάδων ευρώ 
(9.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 
€) στο αποθεματικό

3. Από τον Κ.Α.10-6051.001 με τίτλο «ΤΥΔΚΥ» ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ  (3.500,00  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  τριών  χιλιάδων  και 
πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) στο αποθεματικό

4. Από τον Κ.Α.10-6051.003 με τίτλο «ΤΑΣΚΥ (0822)» ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €) πρέπει  να μεταφερθεί  ποσό ύψους χιλίων χιλιάδων ευρώ 
(1.500,00 €) στο αποθεματικό

5. Από  τον  Κ.Α.10-6051.004  με  τίτλο  «Υγειονομική  περίθαλψη»  ύψους  δύο 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.300,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους δύο 
χιλιάδων ευρώ (2.300,00 €) στο αποθεματικό

6. Από τον Κ.Α.10-6051.005 με τίτλο «ΤΕΑΔΥ» ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 
€)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στο 
αποθεματικό

7. Από τον Κ.Α.35-6011.001 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές προσωπικού Υπηρεσίας 
Πρασίνου» ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) στο αποθεματικό

8. Από  τον  Κ.Α.20-6011.001  με  τίτλο  «Τακτικές  Αποδοχές  προσωπικού 
Καθαριότητας» ύψους τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00 €) πρέπει να 
μεταφερθεί  ποσό  ύψους  τριών  χιλιάδων  τριακοσίων  ευρώ  (3.300,00  €)  στο 
αποθεματικό

9. Από τον Κ.Α.20-6051.001 με τίτλο «ΤΥΔΚΥ» ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 
€)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στο 
αποθεματικό
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10. Από  τον  Κ.Α.25-6011.001  με  τίτλο  «Τακτικές  αποδοχές  προσωπικού 
Υπηρεσίας  Ύδρευσης»  ύψους  δύο  χιλιάδων  ευρώ  (2.000,00  €)  πρέπει  να 
μεταφερθεί ποσό ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) στο αποθεματικό

11. Από τον Κ.Α.25-6051.001 με τίτλο «ΤΥΔΚΥ» ύψους πεντακοσίων ευρώ 
(500,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στο 
αποθεματικό

12. Από  τον  Κ.Α.30-6011.001  με  τίτλο  «Τακτικές  αποδοχές  προσωπικού 
Τεχνικής Υπηρεσίας» ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) πρέπει να 
μεταφερθεί  ποσό  ύψους  χιλίων  πεντακοσίων  ευρώ  (1.500,00  €)  στο 
αποθεματικό

13. Από τον Κ.Α.25-7312.002 με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. 
Αναβρυτού»  ύψους  δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €)  πρέπει  να  μεταφερθεί 
ποσό ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) στο αποθεματικό 

14. Από τον Κ.Α.25-7321.006 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου πηγών Ραβοστίβας Τ.Κ. 
Γολάς»  ύψους έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) στο αποθεματικό 

15. Από τον Κ.Α.25-7312.005 με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. 
Καλλιθέας»  ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) πρέπει  να μεταφερθεί 
ποσό ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στο αποθεματικό 

16. Από  τον  Κ.Α.70-7322.002  με  τίτλο  «Ανάπλαση  εισόδου  χωριού  στο  Τ.Δ. 
Κεστρίνης»  ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στο αποθεματικό 

17. Από  τον  Κ.Α. 25-7336.003  με  τίτλο  «Επισκευή  δεξαμενής  στο  Τ.Δ. 
Κεφαλοχωρίου»  ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί 
ποσό ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στο αποθεματικό 

18. Από τον Κ.Α.30-7323.001  με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού 
στο Τ.Δ. Κουρεμαδίου»  ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) πρέπει να 
μεταφερθεί ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) στο αποθεματικό 

19. Από τον Κ.Α. 30-7333.004  με τίτλο «Αποκατάσταση δρόμου στη θέση Μπέσα 
Μύλοι – προς οικία Μπίλη στο Τ.Δ. Λιά»  ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 
€) πρέπει  να μεταφερθεί  ποσό ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στο 
αποθεματικό 

20. Από  τον  Κ.Α. 30-7323.017   με  τίτλο  «Διαμόρφωση  και  τσιμεντόστρωση 
εσωτερικών δρόμων εντός οικισμού στο Τ.Δ. Λίστας»  ύψους τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000,00  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό ύψους  τριών  χιλιάδων ευρώ 
(3.000,00 €) στο αποθεματικό 

21. Από τον Κ.Α.25-7336.009 με τίτλο «Διευθέτηση υπερχίλισης δεξαμενής στο Τ.Δ. 
Λίστας»  ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) στο αποθεματικό 

22. Από  τον  Κ.Α.30-7332.001  με  τίτλο  «Πλακόστρωση  πλατείας  στην  κεντρική 
πλατεία Κώτσικας στο Τ.Δ. Πλαισίου»  ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) 
πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  πέντε  χιλιάδων  ευρώ  (5.000,00  €)  στο 
αποθεματικό 

23. Από τον Κ.Α 30-7322.002 με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Σαγιάδας» 
ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους 
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) στο αποθεματικό 

24. Από τον Κ.Α.70-7331.008  με τίτλο «Επισκευή Πνευματικού Κέντρου στο Τ.Δ. 
Σαγιάδας»  ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στο αποθεματικό 

25. Από τον Κ.Α.30-7333.007 με τίτλο «Χαλικοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Σμέρτου» 
ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) πρέπει  να μεταφερθεί  ποσό ύψους 
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) στο αποθεματικό 
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26. Από τον Κ.Α.30-7321.014  με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Τ.Δ. 
Τρικόρυφου» ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) στο αποθεματικό 

27. Από τον Κ.Α.45-7336.002  με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου στους 
Φιλιάτες» ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) στο αποθεματικό 

28. Από  τον  Κ.Α.25-7131.001  με  τίτλο  «Προμήθεια  &  τοποθέτηση  αντλητικών 
συγκροτημάτων Δήμου Φιλιατών» ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα 
οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (18.418,28 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 
(18.418,28 €)στο αποθεματικό 

29. Από  τον  Κ.Α.30-7333.001  με  τίτλο  «Αποκατάσταση  καταπτώσεων  και 
τσιμεντοστρώσεις στη θέση Μετόχι στο Τ.Δ. Άγιοι Πάντες» ύψους δύο χιλιάδων 
ευρώ  (2.000,00  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  δύο  χιλιάδων  ευρώ 
(2.000,00 €) στο αποθεματικό 

30. Από τον Κ.Α.25-7336.008  με τίτλο «Επισκευή δεξαμενής στο Τ.Δ. Λιά» ύψους 
πέντε  χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό ύψους  πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στο αποθεματικό 

31. Από  τον  Κ.Α.70-7331.007  με  τίτλο  «Ανάπλαση  και  ανακατασκευή  τοιχίου 
παιδικής χαράς εντός οικισμού στο Τ.Δ. Ραβενής» ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ 
(12.000,00  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  δώδεκα  χιλιάδων  ευρώ 
(12.000,00 €) στο αποθεματικό 

32. Από τον Κ.Α.30-7323.019 με τίτλο «Διαμόρφωση δρόμου από Δημοπούλου προς 
επαρχιακό δρόμο (λόγγος Τσούτση) στο τ.δ.Ριζό» ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 
€) στο αποθεματικό

33. Από  τον  Κ.Α.70-7331.012  με  τίτλο  «Πλακόστρωση  αύλειου  χώρου  ΚΠΕ 
Φιλιατών» ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) πρέπει  να μεταφερθεί 
ποσό ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) στο αποθεματικό

34. Από τον Κ.Α.25-7336.011 με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων εντός οικισμού 
στο τ.δ. Σμέρτου» ύψους χιλίων τετρακοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι 
επτά  λεπτών  (1.453,27  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  χιλίων 
τετρακοσίων  πενήντα  τριών  ευρώ  και  είκοσι  επτά  λεπτών  (1.453,27  €)  στο 
αποθεματικό

35. Από  τον  Κ.Α.70-7331.012  με  τίτλο  «Πλακόστρωση  αύλειου  χώρου  ΚΠΕ 
Φιλιατών»  ύψους  πέντε  χιλιάδων  οκτακοσίων  ευρώ  (5.800,00  €)  πρέπει  να 
μεταφερθεί  ποσό  ύψους πέντε  χιλιάδων  οκτακοσίων  ευρώ  (5.800,00  €)  στο 
αποθεματικό

36. Από τον Κ.Α.25-7333.004 με  τίτλο  «Αξιοποίηση γεώτρησης Αγίου Νικολάου» 
ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους χιλίων ευρώ 
(1.000,00 €) στο αποθεματικό

37. Από τον Κ.Α.30-7323.005 με τίτλο «Διάνοιξη δρόμου στη θέση Γκρεμπενιώτη 
στο τ.δ. Κάτω Ξεχώρου» ύψους επτά χιλιάδων  (7.000,00 €)  ευρώ πρέπει  να 
μεταφερθεί ποσό ύψους επτά χιλιάδων (7.000,00 €) ευρώ στο αποθεματικό

38. Από  τον  Κ.Α.30-7321.010  με  τίτλο  «Αποκαταστάσεις  δρόμων  και 
τσιμεντοστρώσεις  στην  περιοχή  Σίταινα  στο  Κάτω  Ξέχωρο»  ύψους  πέντε 
χιλιάδων  (5.000,00 €)  ευρώ πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους επτά χιλιάδων 
(5.000,00 €) ευρώ στο αποθεματικό

39. Από τον Κ.Α.30-7321.012 με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο τ.δ. 
Κυπαρίσσου»  ύψους  χιλίων  τετρακοσίων  σαράντα  έξι  ευρώ  και  ενενήντα 
τεσσάρων  λεπτών  (1.446,94  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  χιλίων 
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τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (1.446,94 €) στο 
αποθεματικό

40. Από  τον  Κ.Α.30-7323.025  «Τσιμεντοστρώσεις  εσωτερικών  δρόμων  εντός 
οικισμού δ.δ. Κυπαρίσσου» ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.400,00 €) 
πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.400,00 €) 
στο αποθεματικό

41. Από  τον  Κ.Α.20-7325.002  με  τίτλο  «Φωτισμός  πλατείας  Ριζού»  ύψους 
πέντε  χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό ύψους  πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στο αποθεματικό 

42. Από  τον  Κ.Α.30-7332.005  με  τίτλο  «Διαμόρφωση  γηπέδου–παιδικής 
χαράς  Πηγαδούλια»  ύψους  χιλίων  (1.000,00  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό 
ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στο αποθεματικό

43. Από τον Κ.Α.30-7333.009 με τίτλο «Χαλικόστρωση εσωτερικών δρόμων 
Κυπάρισσο» ύψους τριών χιλιάδων ευρώ  (3.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί 
ποσό ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) στο αποθεματικό

44. Από τον Κ.Α.45-7336.001 με τίτλο «Επισκευή Νεκροταφείου Αμπελώνας» 
ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) στο αποθεματικό

45. Από τον Κ.Α.30-7333.020 με τίτλο «Αποκατάσταση κατάπτωσης Ριζού» 
ύψους χιλίων εξακοσίων τριάντα ευρώ (1.630,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους χιλίων εξακοσίων τριάντα ευρώ (1.630,00 €) στο αποθεματικό

46. Από τον Κ.Α.30-7333.002 με τίτλο «Διάνοιξη δρόμου Μαλουνίου» ύψους 
επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (752,69 €) πρέπει να 
μεταφερθεί ποσό ύψους επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών 
(752,69 €) στο αποθεματικό

47. Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδων 4124.011 «ΤΕΑΔΥ» ποσού 110,00 ευρώ
48. Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδων 4131.006 «ΤΠΔΥ Αιρετών» ποσού 100,00 ευρώ
49. Από τον Κ.Α.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων 

τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού (25.416,71 €) πρέπει να 
μεταφερθεί ποσό ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ και 
εβδομήντα ενός λεπτού (25.416,71 €) 
Το συνολικό ποσό των παραπάνω Κωδικών Αριθμών είναι 256.701,18 
ευρώ  το  οποίο  το  μεταφέρουμε  στο  αποθεματικό  και  μέσω  του 
αποθεματικού ενισχύουμε-δημιουργούμε τους κάτωθι  κωδικούς ποσού 
282.117,89 ευρώ (256.701,18+25.416,71=282.117,89)

1. Μεταφορά ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) στον υφιστάμενο  Κ.Α.30-
7323.023 και την αλλαγή τίτλου από «Τσιμεντόστρωση δρόμων στη θέση Αγία 
Βαρβάρα στο Τ.Δ. Χαραυγής» σε «Τσιμεντόστρωση δρόμων στο Τ.Δ. Χαραυγής»

2. Μεταφορά ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) στον υφιστάμενο Κ.Α.30-
7321.004 και την αλλαγή τίτλου από «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στο τ.δ. 
Κοκκινολιθάρι»  σε   «Κατασκευή  τοίχου  αντιστήριξης  στο  νεκροταφείο  συν. 
Νεροχωρίου στην τ.κ. Κοκκινολιθαρίου»

3. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο Κ.Α.70-7331.013 
με τίτλο «Διαμόρφωση αύλειου  χώρου Γυμνασίου-Λυκείου»

4. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο Κ.Α.70-7331.014 
με τίτλο «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου Α΄ νηπιαγωγείου Φιλιατών»

5. Μεταφορά ποσού επτά δώδεκα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €) 
στον νέο  Κ.Α.30-7321.017 με τίτλο «Κατασκευή πτερυγότοιχων στα τεχνικά του 
δρόμου Αχλαδιά-Κάμπος Φοινικίου»

6. Μεταφορά ποσού τριών χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (3.700,00 €) στον νέο 
Κ.Α.20-7311.001  με τίτλο «Αντικατάσταση καλωδίου Δημοτικού Φωτισμού της 
δ.κ. Φιλιατών»
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7. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο Κ.Α.30-7323.030 
με τίτλο «Διαπλάτυνση δρόμου από φυλάκιο στην τ.κ. Λιά μέχρι το σημείο 1806»

8. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο  Κ.Α.30-6275.001 
με τίτλο «Καθαρισμός ρέματος στα Μπερατέικα και στο φράγμα Καλαμά»

9. Μεταφορά ποσού τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €) στον 
νέο  Κ.Α. 25-7321.009   με τίτλο «Κατασκευή τεχνικού όμβριων υδάτων στην 
τ.κ. Κάτω Ξεχώρου»

10. Μεταφορά ποσού δώδεκα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €) στον 
νέο  Κ.Α.25-7321.010  με  τίτλο  «Κατασκευή  τεχνικού  στον  κάμπο  Βρυσέλλας, 
ρέμα χωνί»

11. Μεταφορά ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) στον νέο Κ.Α.25-7312.009 
με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην τ.κ. Σμέρτου»

12. Μεταφορά ποσού οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εντός ευρώ και πενήντα 
πέντε λεπτών (8.371,55 €) στον νέο Κ.Α.70-7332.002  με τίτλο «Συντηρήσεις 
πλατειών Δ.Ε. Φιλιατών»

13. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο Κ.Α.30-7333.013 με 
τίτλο «Χαλικοστρώσεις στη  Δ.Ε. Σαγιάδας»

14. Μεταφορά ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) στον νέο Κ.Α.70-7321.001 
με τίτλο «Ελαιοχρωματισμός παλαιού Δημαρχείου»

15. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο Κ.Α.70-7321.002 με 
τίτλο «Ελαιοχρωματισμός κτιρίου ΚΙΜΕΘΕ»

16. Μεταφορά  ποσού  έξι  χιλιάδων και  πεντακοσίων  ευρώ (6.500,00  €)  στον  νέο 
Κ.Α.20-7412.001 με τίτλο «Μελέτη οδοφωτισμού εισόδου πόλης Φιλιατών»

17. Μεταφορά  ποσού  πέντε  χιλιάδων  οκτακοσίων  ευρώ  (5.800,00  €)  στον  νέο 
Κ.Α:70-7332.015 με τίτλο «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου ΚΠΕ Φιλιατών» 

18. Μεταφορά ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στον νέο Κ.Α.70-7331.015 με τίτλο 
«Διαμόρφωση  αύλειου  χώρου  παλαιού  Δημοτικού  Σχολείου  Βέρσας  στην  τ.κ. 
Αγίου Νικολάου» 

19. Μεταφορά  ποσού  δώδεκα  χιλιάδων  ευρώ  (12.000,00  €)  στον  νέο  Κ.Α.30-
7323.033  με  τίτλο  «Διαπλάτυνση  δρόμου  στην  περιοχή  Βρυσούλα  στο  Κάτω 
Ξέχωρο»

20. Μεταφορά ποσού χιλίων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα τεσσάρων 
λεπτών  (1.446,94  €) στον  νέο  Κ.Α.30-7323.032  με  τίτλο  «Τσιμεντοστρώσεις 
στην τ.κ. Κυπαρίσσου»  

21. Μεταφορά ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.400,00 €) στον νέο ΚΑ:30-
7323.031 με τίτλο  «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων εντός οικισμού δ.δ. 
Κυπαρίσσου». Το παραπάνω έργο εκ παραδρομής δεν γράφτηκε σε πιστώσεις 
ΠΟΕ.

22. Μεταφορά ποσού ύψους δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και 
εξήντα εννέα λεπτών (15.382,69 €) στον Κ.Α. 20-6664.001 με τίτλο «Προμήθεια 
στύλων ΔΕΗ»

23. Μεταφορά ποσού ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στον Κ.Α.00-6494.001 με 
τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών»

24. Μεταφορά  ποσού  ύψους  τριακοσίων  είκοσι  ευρώ  (320,00  €)  στον  Κ.Α.10-
6253.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

25. Μεταφορά  ποσού  ύψους  πεντακοσίων  δέκα  εννέα  ευρώ  και  είκοσι  λεπτών 
(519,20 €) στον Κ.Α.10-6262.003 με τίτλο «Υπηρεσία ασφάλειας Ταμείου»

26. Μεταφορά ποσού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) στον Κ.Α.10-
6261.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δ.Ε.Φιλιατών»

27. Μεταφορά  ποσού  ύψους  δέκα  χιλιάδων  ευρώ  (10.000,00  €)  στον  Κ.Α.10-
6261.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δ.Ε.Σαγιάδας»
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28. Μεταφορά  ποσού  ύψους  έντεκα  χιλιάδων  ευρώ  (11.000,00  €)  στον  Κ.Α.10-
7134.001 με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, φωτοτυπικών FAX»

29. Μεταφορά  ποσού  ύψους  δέκα  τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (14.000,00)  στον 
Κ.Α.20-6265.001 «Συντήρηση & Επισκευή Κάδων απορριμμάτων»

30. Μεταφορά ποσού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) στον Κ.Α.25-
6279.002 με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης στη Δ.Ε.Φιλιατών»

31. Μεταφορά ποσού ύψους δώδεκα χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα επτά 
λεπτών (12.088,47 €) στον Κ.Α.25-6279.003 με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών 
ύδρευσης στη Δ.Ε.Σαγιάδας»

32. Μεταφορά  ποσού  ύψους  δέκα  χιλιάδων  ευρώ  (10.000,00  €)  στον  Κ.Α.70-
7331.001 με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Φιλιατών»

33. Μεταφορά  ποσού  ύψους  δέκα  χιλιάδων  ευρώ  (10.000,00  €)  στον  Κ.Α.70-
7331.005 με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Σαγιάδας»

34. Μεταφορά ποσού ύψους ογδόντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (89,04 €) 
στον Κ.Α.30-6051.002 «ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (+1993)» 

35. -80-8224.011 «ΤΕΑΔΥ» ποσού 110,00 ευρώ
36. -80-8231.006 «ΤΠΔΥ Αιρετών» ποσού 100,00 ευρώ

Πιστώσεις ΘΗΣΕΑ
Με  το  υπ  αρ.1258/30-4-2012  έγγραφο  της  Επιτροπής  του  άρθρου  9  παρ.  1  του 
Ν.3274/04  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  δίνεται  η  δυνατότητα  υπογραφής  νέας 
σύμβασης για έργα-μελέτες του προγράμματος ΘΗΣΕΑ τα οποία παραμένουν ημιτελή 
λόγω διάλυσης της σύμβασης μετά από αίτηση του αναδόχου. Με το υπ αρ.5811/13-2-
2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Δ/νση Οικον. 
& Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. Τμήμα Αν. Προγρ/των δίνεται  παράταση προθεσμίας 
του Πραγράμματος ΘΗΣΕΑΣ έως 31-12-2014.
Την  ενίσχυση  του  κωδικού   ΚΑ:  25-7321.007   «Υδροδότηση  Κεστρίνης»  ποσού 
237.539,74 ευρώ τα οποία προέρχονται από πιστώσεις ΘΗΣΕΑ. Το έργο «Υδροδότηση 
Κεστρίνης» έχει οριστική ένταξη στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ, με το υπ αρ. 7242/02-10-
2009  έγγραφο  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  Γενική  Διεύθυνση  Περιφέρειας  Διεύθυνση 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων & Διαχείρισης έργων, με το 
ποσό των 272.167,00 ευρώ. Το έργο δημοπρατήθηκε με την υπ αρ. 177/2009 μελέτη 
που  συνέταξε  η  ΤΥΔΚ  Ν.  Θεσπρωτίας,  ανάδοχος  αναδείχθηκε  ο  Ε.Δ.Ε.  Κορνήλιος 
Κυπριανίδης και υπογράφηκε το υπ αρ. 1370/2010 συμφωνητικό. Στο παραπάνω έργο 
όμως έγινε  διάλυση  σύμβασης  και  έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής  και  οριστικής 
παραλαβής με την υπ αρ.  52/2013 απόφαση Δ.Σ.  Δήμου Φιλιατών γιατί  δεν  είχαν 
πληρωθεί  οι  λογαριασμοί  του  έργου.  Το  συνολικό  κόστος   των  εργασιών  που 
εκτελέσθηκαν ανέρχεται σε 34.627,26 ευρώ, οπότε το ποσό του 237.539,74  ευρώ 
παραμένει στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ για το παραπάνω έργο.
Έτσι ενισχύουμε - δημιουργούμε τους κάτωθι κωδικούς έργων ΘΗΣΕΑ

• Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδων 1314.001 «Επιχορηγήσεις από το
πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (Ν.3274/2004 με την υπ’αριθμ.64871/2007)» ποσού  237.539,74 
ευρώ. Μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 237.539,74 στο Αποθεματικό και μέσω αυτού 
ενισχύει τον παρακάτω Κ.Α.εξόδων
    .  Ενισχύει  τον Κ.Α.εξόδων 25-7321.007 «Υδροδότηση Κεστρίνης» με ποσό των 
237.539,74

  

     Στην συνέχεια  ο κ.  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά.
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 Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Κωστάρας  Σταύρος  ψηφίζει  ναι  με  τις  παρακάτω 
παρατηρήσεις.
- Διαφωνεί  με τα έργα που αφορούν το τεχνικό Πρόγραμμα (ΣΑΤΑ 2013) και ενίσχυση 
Δημιουργία Κωδικών: 
  1. Μεταφορά ποσού επτά δώδεκα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €) στον 
νέο  Κ.Α.30-7321.017  με τίτλο «Κατασκευή πτερυγότοιχων στα τεχνικά του δρόμου 
Αχλαδιά-Κάμπος Φοινικίου»
 2.  Μεταφορά ποσού τριών χιλιάδων και  επτακοσίων ευρώ (3.700,00 €)  στον νέο 
Κ.Α.20-7311.001  με  τίτλο  «Αντικατάσταση  καλωδίου  Δημοτικού Φωτισμού  της  δ.κ. 
Φιλιατών»
 3. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο Κ.Α.70-7321.002 με 
τίτλο «Ελαιοχρωματισμός κτιρίου ΚΙΜΕΘΕ».
  Επίσης εκφράζει τη διαφωνία του  στην εξόφληση από τα ληξιπρόθεσμα που αφορά 
το αδιάθετο ποσό  των 228.417,29 (ΣΑΤΑ προηγούμενων Οικονομικών Ετών) για τα 
παρακάτω έργα:
1.  Κ.Α.80-8122.001 «Καθαρισμός ακτών περιοχής Δ.Δ.  Κεστρίνης» ποσού 4.988,88 
ευρώ
2.  Κ.Α.80-8122.002 «Καθαρισμός ακτών περιοχής Δ.Δ. Σαγιάδας» ποσού  5.967,96 
ευρώ
3. Κ.Α.80-8122.023 «Ασφαλτότρωση αγροτικών δρόμων στον κάμπο Σαγιάδας» ποσού 
16.840,04 ευρώ
4. Κ.Α.80-8123.002 «Μελέτη Υδροδότησης Κεστρίνης–Ραγίου» ποσού 13.993,18 ευρώ
  Ακολούθησε ψηφοφορία: Καταψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Γκίκας Θωμάς, 
Φερεντίνος  Μιλτιάδης,  Σπανοπούλου  Σάρρα  Ηλιάνα,  Λάγκαρη  Ειρήνη  ,  Καψάλης 
Δημήτριος, Μποροδήμος Κωνσταντίνος  και Τόλης Χριστόφορος . Δήλωσαν γραπτώς ότι 
δε ψηφίζουμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού ,  διότι  τα χρήματα από ΣΑΤΑ 
έρχονται  για  συγκεκριμένο  σκοπό  και  για  την  εκτέλεση  μικρών  έργων  σε  τοπικές 
κοινότητες. Η μετατροπή σε τακτικά έσοδα αποτελεί λάθος  τακτική ακόμη και αν είναι 
νόμιμη.
Η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος δείχνει  ασυνέπεια  τήρησης του ετήσιου 
προγράμματος δράσης. Ενισχύουμε το αποθεματικό και όσα έργα εκτελεστούν , πολλά 
και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Προέδρων & παρέδρων των Δημοτικών & Τοπικών 
Κοινοτήτων. Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρέγκας Λαέρτης καταψήφισε και είπε ότι : δεν 
μπορούμε να ψηφίσουμε υπερ΄ των τροποποιήσεων διότι  τα έργα  δε πρόκειται  να 
υλοποιηθούν.Τα τεχνικά προγράμματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον προϋπολογισμό 
– Ισολογισμό. Δεν υπάρχει τρόπος αντίδρασης. Δε λέμε να μη γίνονται έργα αλλά να 
παίρνουν μόνιμο Χαρακτήρα . Ο Δήμος αντί να έχει κοινωνικό χαρακτήρα λειτουργεί 
ως φόρο-εισπρακτικός   μηχανισμός. Δε μπορούμε να το Ψηφίσουμε.

   Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  την  εισήγηση  των   Αντιδημάρχων  κ.κ.  Μπεράτη 
Γεώργιου και Σωτηρίου Παναγιώτη την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού 
είδε και τις σχετικές διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού 
προγράμματος όπως παρακάτω:
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Α) Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 47490 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β') με θέμα: Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ.7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του 
τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» οι φορείς θα μεταφέρουν από 
τον Κ.Α.81 τις  υποχρεώσεις  Π.Ο.Ε.  τις  οποίες  ο φορέας  αποπληρώνει  αποκλειστικά 
μόνο  μέσω  της  επιχορήγησης  ληξιπροθέσμων.  Συνεπώς  οι  υποχρεώσεις  που  θα 
εγγραφούν στον Κ.Α.  81 θα μεταφέρονται  στον Κ.Α.  83 όταν αυτές εγκριθούν και 
χρηματοδοτηθούν  από  την  έκτακτη  αυτή  επιχορήγηση.  Ο Κ.Α.  83  θα  αναλυθεί  σε 
υποκωδικούς όπως ο Κ.Α. 81. Σύμφωνα με την αριθμ.26762/2-7-2013 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε επιχορήγηση προς τον Δήμο μας για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων  υποχρεώσεων  προς  τρίτους  ποσού  543.018,00  ευρώ. Ο  Δήμος  σε 
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων καθώς και της αριθμ.26762 απόφασης Υπ.Εσ/κών 
έγκρισης  επιχορήγησης,  με  την  αριθμ.156/11-9-2013  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  αναμόρφωσε  τον  προϋπολογισμό  οικ.έτους  2013  και  μετέφερε  τις 
ληξιπρόθεσμες  υποχρεώσεις  από  τον  Κ.Α.81  στον  83.  Κατά  την  διαδικασία 
ενταλματοποίησης  και  ελέγχου  των  χρηματικών  ενταλμάτων  διαπιστώθηκε  ότι 
ορισμένες δαπάνες δεν μπορούν να εξοφληθούν και για το λόγο αυτό του μειώνει τους 
Κ.Α. ως εξής :

1. Μεταφέρει την πίστωση του Κ.Α.80-8312.004 «Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών 
Συμβουλίων Φιλιατών για το έτος 2010» ποσού 78.087,50 ευρώ στο Αποθεματικό και 
μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8112.004  με  τίτλο  «Έξοδα  κίνησης  Προέδρων 
Τοπικών Συμβουλίων Φιλιατών για το έτος  2010» ποσού 78.087,50 ευρώ. Η εν λόγω 
δαπάνη  δεν  εκκαθαρίζεται  νόμιμα  σύμφωνα  με  την  αριθμ.15/2012  πράξη  του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.θεσπρωτίας.

2. Μεταφέρει την πίστωση του Κ.Α.80-8313.003 «Αντίτιμο κατανάλωσης νερού των 
Δ.Δ.Κεστρίνης-Ραγίου  στην  ΔΕΥΑΗ  2009-2010»  ποσού  42.279,47  ευρώ  στο 
Αποθεματικό  και  μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8113.002  με  τίτλο  «Αντίτιμο 
κατανάλωσης  νερού  των  Δ.Δ.Κεστρίνης-Ραγίου  στην  ΔΕΥΑΗ  2009-2010»  ποσού 
42.279,47 ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη δεν εκκαθαρίζεται νόμιμα.

3. Μεταφέρει  την  πίστωση  του  Κ.Α.80-8313.002  «Εξόφληση  σε  συνδρομές  και 
εφημερίδες» ποσού 3.877,50 ευρώ ευρώ στο Αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύει τον 
Κ.Α.80-8113.010 με τίτλο «Εξόφληση σε συνδρομές και εφημερίδες» ποσού 3.877,50 
ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη δεν εκκαθαρίζεται νόμιμα.

4. Μεταφέρει την πίστωση του Κ.Α.80-8315.001 «Προμήθεια θαλάσσιου εξοπλισμού 
και  εξαρτημάτων  για  μηχανήματα  καθαρισμού  ακτών»  ποσού  803,25  ευρώ  στο 
Αποθεματικό  και  μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8115.008  με  τίτλο  «Προμήθεια 
θαλάσσιου εξοπλισμού και εξαρτημάτων για μηχανήματα καθαρισμού ακτών» ποσού 
803,25 ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη δεν εκκαθαρίζεται νόμιμα.
5. Μεταφέρει  την πίστωση  του Κ.Α.80-8315.002 «Προμήθεια  οικοδομικών υλικών» 
ποσού 779,97 ευρώ το Αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύει τον Κ.Α.80-8115.003 με 
τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» ποσού 779,97 ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη δεν 
εκκαθαρίζεται νόμιμα.
6. Από τους παρακάτω Κ.Α., μετά τις μειώσεις των Ν.3833/15-3-2010 και 3845/6-5-
2010 μειώθηκαν συνολικά 10% οι αποδοχές (αποζημιώσεις) στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, έμεινε αδιάθετο ποσό συνολικής αξίας 1.287,27 ευρώ. 

• Μεταφέρει  την  πίστωση  του  Κ.Α.80-8312.001  «Έξοδα  Παράστασης 
Αντιδημάρχων (2009-2010)» ποσού 493,42 ευρώ στο Αποθεματικό  και  μέσω 
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αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8112.001  με  τίτλο  «Έξοδα  Παράστασης 
Αντιδημάρχων (2009-2010)» ποσού 493,42 ευρώ

• Μεταφέρει την πίστωση του Κ.Α.80-8312.002 «Αποζημίωση μελών Δημαρχιακής 
Επιτροπής πρώην Δήμου Σαγιάδας» ποσού 18,68 ευρώ στο Αποθεματικό  και 
μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8112.003  με  τίτλο  «Αποζημίωση  μελών 
Δημαρχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Σαγιάδας» ποσού 18,68

• Μεταφέρει  την  πίστωση  του  80-8312.003  «Αποζημίωση  μελών  Δημοτικού 
Συμβουλίου  Σαγιάδας  2008-2010» ποσού  404,64  ευρώ στο  Αποθεματικό  και 
μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8112.003  με  τίτλο  «Αποζημίωση  μελών 
Δημοτικού Συμβουλίου Σαγιάδας 2008-2010» ποσού 404,64 ευρώ

• Μεταφέρει  την  πίστωση  του  80-8312.005  «Αποζημίωση  μελών  Τοπικών 
Συμβουλίων στις συνεδριάσεις  Τ.Σ.» ποσού 70,53 ευρώ στο Αποθεματικό και 
μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8112.005  με  τίτλο  «Αποζημίωση  μελών 
Τοπικών Συμβουλίων στις συνεδριάσεις Τ.Σ.» ποσού 70,53 ευρώ

• Μεταφέρει  την  πίστωση  του  80-8312.006  «Έξοδα  κίνησης  Προέδρων  & 
Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων (4ο τρίμηνο 2011)» ποσού 300,00 ευρώ στο 
Αποθεματικό και  μέσω αυτού ενισχύει  τον Κ.Α.80-8112.006 με τίτλο «Έξοδα 
κίνησης  Προέδρων  &  Εκπροσώπων  Τοπικών  Κοινοτήτων  (4ο τρίμηνο  2011)» 
ποσού 300,00 ευρώ

Από τα παραπάνω προκύπτει αδιάθετο ποσό από τα Ληξιπρόθεσμα ύψους 127.114,96 
ευρώ.  Σύμφωνα  με  την  εγκ.54/48667/27-12-2012  «Εκκαθάριση  ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων»  το  ποσό  της  επιχορήγησης  μπορεί  να  διατεθεί  για  την  πληρωμή 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων έως και 30/9/2012. Προτείνεται το ποσό 
αυτό να διατεθεί για την εξόφληση των παρακάτω δαπανών:
1. Μεταφέρει  την  πίστωση  του  Κ.Α.80-8112.007  «Έξοδα  κίνησης  Προέδρων  & 
Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων (1ο εξάμηνο 2012)» ποσού 98.400,00 ευρώ στο 
Αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύει τον Κ.Α.80-8312.006 με τίτλο «Έξοδα κίνησης 
Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων (1ο εξάμηνο 2012)» ποσού 98.400,00 
ευρώ.
2. Μεταφέρει την πίστωση του Κ.Α.80-8113.001 «Δαπάνες διαδημοτικής συνεργασίας 
με Δήμους για την από κοινού λειτουργία ΧΥΤΑ 108/2004 απ.Δ.Σ» ποσού 28.714,96 
ευρώ  στο  Αποθεματικό  και  μέσω  αυτού  ενισχύει  τον  Κ.Α.80-8313.001  με  τίτλο 
«Δαπάνες διαδημοτικής συνεργασίας με Δήμους για την από κοινού λειτουργία ΧΥΤΑ 
108/2004 απ.Δ.Σ» ποσού 28.714,96 ευρώ.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ.2 του Ν.3463/2006 «Μεταφορά πιστώσεων για την 
εκτέλεση  έργου-Αποθεματικό»  κατά  το  τελευταίο  τρίμηνο  του  οικονομικού  έτους 
επιτρέπεται να διατεθεί ποσό μέχρι πενήντα τοις εκατό (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 
αυτή απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Ο Δήμος Φιλιατών με την αριθμ.26762/2-7-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
επιχορηγήθηκε με το ποσό των 543.018,00 ευρώ για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων έως 31/12/2011. Από το ποσό αυτό εξοφλήθηκαν και έργα μέχρι την 
31/12/2011 ύψους 228.417,29 ευρώ τα οποία προερχόταν από πιστώσεις ΣΑΤΑ και 
έμεινε αδιάθετο ποσό από την ΣΑΤΑ .
Από τα οικονομικά  στοιχεία της Ταμειακής Υπηρεσίας προκύπτει αδιάθετο ποσό ΣΑΤΑ 
προηγούμενων  οικονομικών  ετών  ύψους  τετρακοσίων  εβδομήντα  πέντε  χιλιάδων 
εξακοσίων  δέκα  επτά  ευρώ  και  ογδόντα  λεπτών  (475.617,80  €)  το  οποίο  έχει 
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μεταφερθεί στο Χρηματικό Υπόλοιπο οικονομικού έτους 2013. Το 50% του αδιάθετου 
ποσού (ΣΑΤΑ) αντιστοιχεί στο ποσό των διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων 
οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (237.808,90 €).

Το αδιάθετο ποσό των 228.417,29 (ΣΑΤΑ προηγούμενων Οικονομικών Ετών) το οποίο 
αντιστοιχεί στους κάτωθι  Κ.Α. οι οποίοι θα εξοφληθούν από τα Ληξιπρόθεσμα, είναι: 

1. Κ.Α.80-8122.001 «Καθαρισμός ακτών περιοχής Δ.Δ. Κεστρίνης» ποσού 4.988,88 
ευρώ

2. Κ.Α.80-8122.002 «Καθαρισμός ακτών περιοχής Δ.Δ. Σαγιάδας» ποσού  5.967,96 
ευρώ

3. Κ.Α.80-8122.007 «Κατασκευή δρόμου Ξέχωρο-Κάτω Ξέχωρο» ποσού 25.852,62 
ευρώ

4. Κ.Α.80-8122.012  «Επέκταση  Δικτύου  Ύδρευσης  Δ.Δ.  Γαρδικίου»  ποσού 
6.887,72 ευρώ     

5. Κ.Α.80-8122.013 «Προμήθεια & Τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων Δήμου 
Φιλιατών
Ραβενή» ποσού 12.915,00 ευρώ

6. Κ.Α.80-8122.015 «Συμπληρωματικές εργασίες στο δρόμο Παλαιοκκλήσι–Κάμπος 
Τ.Δ. Παλαιοκκλησίου» ποσού 5.211,40 ευρώ

7. Κ.Α.80-8122.018 «Επισκευή δημοτικού κτιρίου Κεφαλοχωρίου» ποσού 6.895,07 
ευρώ

8. Κ.Α.80-8122.020  «Αποπεράτωση  δημόσιων  αποχωρητηρίων  Τ.Δ.  Γιρομερίου» 
ποσού     5.094,00 ευρώ

9. Κ.Α.80-8122.023  «Ασφαλτότρωση  αγροτικών  δρόμων  στον  κάμπο  Σαγιάδας» 
ποσού  16.840,04 ευρώ

10. Κ.Α.80-8122.024 «Τσιμεντόστρωση εσωτερικών δρόμων εντός οικισμού 
Δ.Δ. Κεφαλοχώρι»  ποσού  6.879,39 ευρώ

11. Κ.Α.80-8122.026  «Τσιμεντόστρωση  εσωτερικών  δρόμων  Δ.Δ. 
Κεραμίτσας» ποσού   11.994,00  ευρώ

12. Κ.Α.80-8122.027 «Τσιμεντόστρωση εσωτερικών δρόμων εντός οικισμού 
Δ.Δ. Αετού» ποσού 10.162,26  ευρώ

13. Κ.Α.80-8122.028  «Καθαρισμός  αρδευτικού  αύλακα  στο  Τ.Δ.  Καλλιθέας 
Από θεομηνία»   ποσού 6.888,00 ευρώ

14. Κ.Α.80-8122.029  «Αποκατάσταση  βλαβών  ύδρευσης  και  καθαρισμός 
δρόμων στα  Δ.Δ. Μαλούνι-Χαραυγή-Κεραμίτσα» ποσού 6.900,00 ευρώ

15. Κ.Α.80-8122.030  ποσού  «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. 
Φοινικίου» ποσού  6.473,60 ευρώ

16. Κ.Α.80-8122.031 «Κατασκευή δρόμου από Γεωργάκη μέχρι Τσώτση στο 
Τ.Δ. Φοινικίου»  ποσού 6.000,00 ευρώ

17. Κ.Α.80-8122.032  «Αποκατάσταση  βλαβών  –Κατπτώσεις  στο  Τ.Δ. 
Νεροχωρίου» ποσού    1.548,80 ευρώ

18. Κ.Α.80-8122.033 «Αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις  στα Τ.Δ. 
Κρυονερίου –Κεραμίτσας και Κοκκινολιθάρι» ποσού 2.380,00 ευρώ

19. Κ.Α.80-8122.034  «Χαλικοστρώσεις  δρόμου  Κοκκινιάς»  ποσού  6.854,65 
ευρώ

20. Κ.Α.80-8122.035  «Χαλικόστρωση  δρόμου  στο  Τ.Δ.  Μαλουνίου»  ποσού 
4.888,40 ευρώ

21. Κ.Α.80-8122.036 «Αποκατάσταση βλαβών στο Τ.Δ. Αγίων Πάντων–Κάτω 
Ξεχώρου»   ποσού  3.073,40 ευρώ

22. Κ.Α.80-8122.037  «Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  έμπροσθεν 
Νηπιαγωγείου στο Τ.Δ. Βρυσέλλας» ποσού 6.897,78 ευρώ
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23. Κ.Α.80-8122.038  «Διαμόρφωση  χώρου  Παιδικής  Χαράς  Βρυσέλλας» 
ποσού 6.833,10 ευρώ

24. Λ.Α.80-8122.040  «Αποκατάσταση  βλαβών  από  καταπτώσεις  στο  Τ.Δ. 
Λεπτοκαρυάς» ποσού     5.687,00 ευρώ

25. Κ.Α.80-8122.041  «Κατασκευή  Γηπέδου  Ποδοσφαίρου  5χ5  Δήμου 
Φιλιατών» ποσού 21.701,04 ευρώ 

26. Κ.Α.80-8123.002  «Μελέτη  Υδροδότησης  Κεστρίνης–Ραγίου»  ποσού 
13.993,18 ευρώ

27. Κ.Α.80-8123.007  «Μελέτη  εφαρμογή  οριογραμμών  δημοτικής  οδού 
μεταξύ των τεμαχίων 330,329,350,348 στο Τ.Δ. Τρικορύφου» ποσού 2.214,00 
ευρώ

28. Κ.Α.80-8123.008 «Μελέτη εφαρμογής οριογραμμών δημοτικής οδού στο 
Τ.Δ. Τρικορύφου» ποσού 2.460,00 ευρώ

29. Κ.Α.80-8123.009  «Μελέτη  εφαρμογής  οριογραμμών  ρέματος  &ορίων 
αναδασμού Βρυσέλλας» ποσού 2.706,00 ευρώ

30. Κ.Α.80-8123.010  «Οριοθέτηση  οριογραμμής  στην  θέση  Προφήτη  Ηλία 
Πλαισίου», ποσού     1.230,00 ευρώ

Διαθέτει ποσό 237.800,00 € προερχόμενο από το Χρηματικό Υπόλοιπο Κ.Α.5121.001 
«Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων 
ετών»  για την πληρωμή των παρακάτω δαπανών:

1. Κ.Α.80-8112.007  «Έξοδα  κίνησης  Προέδρων  &  εκπροσώπων  Τοπικών 
Κοινοτήτων (2ο εξάμηνο 2012)»  ποσού 100.800,00 ευρώ

2. Κ.Α.20-6663.001  «Επισκευή  και  συντήρηση  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων 
Δ.Ε. Φιλιατών ποσού 24.600,00 ευρώ 

3. Κ.Α.25-6262.001 «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε Φιλιατών» ποσού 
10.103,42 ευρώ

4. Κ.Α.25-6262.002  «Συντήρηση  και  επισκευή  αντλιοστασίων  Δ.Ε.  Σαγιάδας» 
ποσού 9.506,20 ευρώ 

5. Κ.Α.30-7333.012 «Συντήρηση οδών Δήμου Φιλιατών» ποσού  11.535,85 ευρώ
6. Κ.Α.10-6261.001  «Συντήρηση  και  επισκευή   κτιρίων  ακινήτων  της  Δ.Ε. 

Φιλιατών» ποσού
         15.000,00 ευρώ

7. Κ.Α.10-6261.002  «Συντήρηση  και  επισκευή   κτιρίων  ακινήτων  της  Δ.Ε. 
Σαγιάδας» ποσού  10.000,00 ευρώ

8. Κ.Α.10-7134.001 «Προμήθεια Η/Υ, φωτοτυπικών FAX» ποσού 9.166,06 ευρώ
9. Κ.Α.25-6279.002 «Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης στη Δ.Ε. Φιλιατών» ποσού 

15.000,00 ευρώ
10. Κ.Α.25-6279.003 «Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης στη Δ.Ε. Σαγιάδας» 

ποσού 12.088,47 ευρώ
11. Κ.Α.70-7331.001  «Συντήρηση  παιδικών  χαρών  Φιλιατών»  ποσού 

10.000,00 Ευρώ
12. Κ.Α.70-7331.005  «  Συντήρηση  παιδικών  χαρών  Σαγιάδας»  ποσού 

10.000,00 ευρώ 

 Τροποποίηση  προϋπολογισμού  και  Τεχνικού  Προγράμματος.  Συγκεκριμένα  οι   
πιστώσεις οι οποίες πρέπει να μεταφερθούν είναι οι εξής:

1. Από τον Κ.Α.10-6011.001 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές προσωπικού Υπηρεσίας 
Διοικητικού Οικονομικού» ύψους σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) 
πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €) 
στο αποθεματικό
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2. Από  τον  Κ.Α.00-6492.001  με  τίτλο  «Δικαστικά  έξοδα  και  έξοδα  εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ύψους εννέα χιλιάδων ευρώ 
(9.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 
€) στο αποθεματικό

3. Από τον Κ.Α.10-6051.001 με τίτλο «ΤΥΔΚΥ» ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ  (3.500,00  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  τριών  χιλιάδων  και 
πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) στο αποθεματικό

4. Από τον Κ.Α.10-6051.003 με τίτλο «ΤΑΣΚΥ (0822)» ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €) πρέπει  να μεταφερθεί  ποσό ύψους χιλίων χιλιάδων ευρώ 
(1.500,00 €) στο αποθεματικό

5. Από  τον  Κ.Α.10-6051.004  με  τίτλο  «Υγειονομική  περίθαλψη»  ύψους  δύο 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.300,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους δύο 
χιλιάδων ευρώ (2.300,00 €) στο αποθεματικό

6. Από τον Κ.Α.10-6051.005 με τίτλο «ΤΕΑΔΥ» ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 
€)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στο 
αποθεματικό

7. Από τον Κ.Α.35-6011.001 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές προσωπικού Υπηρεσίας 
Πρασίνου» ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) στο αποθεματικό

8. Από  τον  Κ.Α.20-6011.001  με  τίτλο  «Τακτικές  Αποδοχές  προσωπικού 
Καθαριότητας» ύψους τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00 €) πρέπει να 
μεταφερθεί  ποσό  ύψους  τριών  χιλιάδων  τριακοσίων  ευρώ  (3.300,00  €)  στο 
αποθεματικό

9. Από τον Κ.Α.20-6051.001 με τίτλο «ΤΥΔΚΥ» ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 
€)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στο 
αποθεματικό

10.Από τον Κ.Α.25-6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές προσωπικού Υπηρεσίας 
Ύδρευσης» ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) στο αποθεματικό

11.Από τον Κ.Α.25-6051.001 με τίτλο «ΤΥΔΚΥ» ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 
€)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στο 
αποθεματικό

12.Από τον Κ.Α.30-6011.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές προσωπικού Τεχνικής 
Υπηρεσίας» ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) πρέπει να μεταφερθεί 
ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) στο αποθεματικό

13. Από τον Κ.Α.25-7312.002 με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. 
Αναβρυτού»  ύψους  δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €)  πρέπει  να  μεταφερθεί 
ποσό ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) στο αποθεματικό 

14. Από τον Κ.Α.25-7321.006 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου πηγών Ραβοστίβας Τ.Κ. 
Γολάς»  ύψους έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) στο αποθεματικό 

15. Από τον Κ.Α.25-7312.005 με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. 
Καλλιθέας»  ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) πρέπει  να μεταφερθεί 
ποσό ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στο αποθεματικό 

16. Από  τον  Κ.Α.70-7322.002  με  τίτλο  «Ανάπλαση  εισόδου  χωριού  στο  Τ.Δ. 
Κεστρίνης»  ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στο αποθεματικό 

17. Από  τον  Κ.Α. 25-7336.003  με  τίτλο  «Επισκευή  δεξαμενής  στο  Τ.Δ. 
Κεφαλοχωρίου»  ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί 
ποσό ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στο αποθεματικό 
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18. Από τον Κ.Α.30-7323.001  με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού 
στο Τ.Δ. Κουρεμαδίου»  ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) πρέπει να 
μεταφερθεί ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) στο αποθεματικό 

19. Από τον Κ.Α. 30-7333.004  με τίτλο «Αποκατάσταση δρόμου στη θέση Μπέσα 
Μύλοι – προς οικία Μπίλη στο Τ.Δ. Λιά»  ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 
€) πρέπει  να μεταφερθεί  ποσό ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στο 
αποθεματικό 

20. Από  τον  Κ.Α. 30-7323.017   με  τίτλο  «Διαμόρφωση  και  τσιμεντόστρωση 
εσωτερικών δρόμων εντός οικισμού στο Τ.Δ. Λίστας»  ύψους τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000,00  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό ύψους  τριών  χιλιάδων ευρώ 
(3.000,00 €) στο αποθεματικό 

21. Από τον Κ.Α.25-7336.009 με τίτλο «Διευθέτηση υπερχίλισης δεξαμενής στο Τ.Δ. 
Λίστας»  ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) στο αποθεματικό 

22. Από  τον  Κ.Α.30-7332.001  με  τίτλο  «Πλακόστρωση  πλατείας  στην  κεντρική 
πλατεία Κώτσικας στο Τ.Δ. Πλαισίου»  ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) 
πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  πέντε  χιλιάδων  ευρώ  (5.000,00  €)  στο 
αποθεματικό 

23. Από τον Κ.Α 30-7322.002 με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Σαγιάδας» 
ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους 
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) στο αποθεματικό 

24. Από τον Κ.Α.70-7331.008  με τίτλο «Επισκευή Πνευματικού Κέντρου στο Τ.Δ. 
Σαγιάδας»  ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στο αποθεματικό 

25. Από τον Κ.Α.30-7333.007 με τίτλο «Χαλικοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Σμέρτου» 
ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) πρέπει  να μεταφερθεί  ποσό ύψους 
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) στο αποθεματικό 

26. Από τον Κ.Α.30-7321.014  με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Τ.Δ. 
Τρικόρυφου» ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) στο αποθεματικό 

27. Από τον Κ.Α.45-7336.002  με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου στους 
Φιλιάτες» ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) στο αποθεματικό 

28. Από  τον  Κ.Α.25-7131.001  με  τίτλο  «Προμήθεια  &  τοποθέτηση  αντλητικών 
συγκροτημάτων Δήμου Φιλιατών» ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα 
οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (18.418,28 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό 
ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 
(18.418,28 €)στο αποθεματικό 

29. Από  τον  Κ.Α.30-7333.001  με  τίτλο  «Αποκατάσταση  καταπτώσεων  και 
τσιμεντοστρώσεις στη θέση Μετόχι στο Τ.Δ. Άγιοι Πάντες» ύψους δύο χιλιάδων 
ευρώ  (2.000,00  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  δύο  χιλιάδων  ευρώ 
(2.000,00 €) στο αποθεματικό 

30. Από τον Κ.Α.25-7336.008  με τίτλο «Επισκευή δεξαμενής στο Τ.Δ. Λιά» ύψους 
πέντε  χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό ύψους  πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στο αποθεματικό 

31. Από  τον  Κ.Α.70-7331.007  με  τίτλο  «Ανάπλαση  και  ανακατασκευή  τοιχίου 
παιδικής χαράς εντός οικισμού στο Τ.Δ. Ραβενής» ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ 
(12.000,00  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  δώδεκα  χιλιάδων  ευρώ 
(12.000,00 €) στο αποθεματικό 

32. Από τον Κ.Α.30-7323.019 με τίτλο «Διαμόρφωση δρόμου από Δημοπούλου προς 
επαρχιακό δρόμο (λόγγος Τσούτση) στο τ.δ.Ριζό» ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ 
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(5.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 
€) στο αποθεματικό

33. Από  τον  Κ.Α.70-7331.012  με  τίτλο  «Πλακόστρωση  αύλειου  χώρου  ΚΠΕ 
Φιλιατών» ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) πρέπει  να μεταφερθεί 
ποσό ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) στο αποθεματικό

34. Από τον Κ.Α.25-7336.011 με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων εντός οικισμού 
στο τ.δ. Σμέρτου» ύψους χιλίων τετρακοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι 
επτά  λεπτών  (1.453,27  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  χιλίων 
τετρακοσίων  πενήντα  τριών  ευρώ  και  είκοσι  επτά  λεπτών  (1.453,27  €)  στο 
αποθεματικό

35. Από  τον  Κ.Α.70-7331.012  με  τίτλο  «Πλακόστρωση  αύλειου  χώρου  ΚΠΕ 
Φιλιατών»  ύψους  πέντε  χιλιάδων  οκτακοσίων  ευρώ  (5.800,00  €)  πρέπει  να 
μεταφερθεί  ποσό  ύψους πέντε  χιλιάδων  οκτακοσίων  ευρώ  (5.800,00  €)  στο 
αποθεματικό

36. Από τον Κ.Α.25-7333.004 με  τίτλο  «Αξιοποίηση γεώτρησης Αγίου Νικολάου» 
ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους χιλίων ευρώ 
(1.000,00 €) στο αποθεματικό

37. Από τον Κ.Α.30-7323.005 με τίτλο «Διάνοιξη δρόμου στη θέση Γκρεμπενιώτη 
στο τ.δ. Κάτω Ξεχώρου» ύψους επτά χιλιάδων  (7.000,00 €)  ευρώ πρέπει  να 
μεταφερθεί ποσό ύψους επτά χιλιάδων (7.000,00 €) ευρώ στο αποθεματικό

38. Από  τον  Κ.Α.30-7321.010  με  τίτλο  «Αποκαταστάσεις  δρόμων  και 
τσιμεντοστρώσεις  στην  περιοχή  Σίταινα  στο  Κάτω  Ξέχωρο»  ύψους  πέντε 
χιλιάδων  (5.000,00 €)  ευρώ πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους επτά χιλιάδων 
(5.000,00 €) ευρώ στο αποθεματικό

39. Από τον Κ.Α.30-7321.012 με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο τ.δ. 
Κυπαρίσσου»  ύψους  χιλίων  τετρακοσίων  σαράντα  έξι  ευρώ  και  ενενήντα 
τεσσάρων  λεπτών  (1.446,94  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  χιλίων 
τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (1.446,94 €) στο 
αποθεματικό

40. Από  τον  Κ.Α.30-7323.025  «Τσιμεντοστρώσεις  εσωτερικών  δρόμων  εντός 
οικισμού δ.δ. Κυπαρίσσου» ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.400,00 €) 
πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.400,00 €) 
στο αποθεματικό

41.Από  τον  Κ.Α.20-7325.002  με  τίτλο  «Φωτισμός  πλατείας  Ριζού»  ύψους  πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους πέντε χιλιάδων 
ευρώ (5.000,00 €) στο αποθεματικό 

42.Από  τον  Κ.Α.30-7332.005  με  τίτλο  «Διαμόρφωση  γηπέδου–παιδικής  χαράς 
Πηγαδούλια»  ύψους  χιλίων  (1.000,00  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στο αποθεματικό

43.Από  τον  Κ.Α.30-7333.009  με  τίτλο  «Χαλικόστρωση  εσωτερικών  δρόμων 
Κυπάρισσο» ύψους τριών χιλιάδων ευρώ  (3.000,00 €) πρέπει να μεταφερθεί 
ποσό ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) στο αποθεματικό

44.Από τον Κ.Α.45-7336.001 με τίτλο «Επισκευή Νεκροταφείου Αμπελώνας» ύψους 
τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (4.000,00  €)  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) στο αποθεματικό

45.Από τον Κ.Α.30-7333.020 με τίτλο «Αποκατάσταση κατάπτωσης Ριζού» ύψους 
χιλίων εξακοσίων τριάντα ευρώ (1.630,00 €) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους 
χιλίων εξακοσίων τριάντα ευρώ (1.630,00 €) στο αποθεματικό

46.Από  τον  Κ.Α.30-7333.002  με  τίτλο  «Διάνοιξη  δρόμου  Μαλουνίου»  ύψους 
επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (752,69 €) πρέπει να 
μεταφερθεί ποσό ύψους επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών 
(752,69 €) στο αποθεματικό
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47.Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδων 4124.011 «ΤΕΑΔΥ» ποσού 110,00 ευρώ
48.Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδων 4131.006 «ΤΠΔΥ Αιρετών» ποσού 100,00 ευρώ
49.Από  τον  Κ.Α.9111  με  τίτλο  «Αποθεματικό»  ύψους  είκοσι  πέντε  χιλιάδων 

τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού (25.416,71 €) πρέπει να 
μεταφερθεί ποσό ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ και 
εβδομήντα ενός λεπτού (25.416,71 €) 
Το συνολικό ποσό των παραπάνω Κωδικών Αριθμών είναι 256.701,18 
ευρώ  το  οποίο  το  μεταφέρουμε  στο  αποθεματικό  και  μέσω  του 
αποθεματικού ενισχύουμε-δημιουργούμε τους κάτωθι  κωδικούς ποσού 
282.117,89 ευρώ (256.701,18+25.416,71=282.117,89)

1. Μεταφορά ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) στον υφιστάμενο  Κ.Α.30-
7323.023 και την αλλαγή τίτλου από «Τσιμεντόστρωση δρόμων στη θέση Αγία 
Βαρβάρα στο Τ.Δ. Χαραυγής» σε «Τσιμεντόστρωση δρόμων στο Τ.Δ. Χαραυγής»

2. Μεταφορά ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) στον υφιστάμενο Κ.Α.30-
7321.004 και την αλλαγή τίτλου από «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στο τ.δ. 
Κοκκινολιθάρι»  σε   «Κατασκευή  τοίχου  αντιστήριξης  στο  νεκροταφείο  συν. 
Νεροχωρίου στην τ.κ. Κοκκινολιθαρίου»

3. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο Κ.Α.70-7331.013 
με τίτλο «Διαμόρφωση αύλειου  χώρου Γυμνασίου-Λυκείου»

4. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο Κ.Α.70-7331.014 
με τίτλο «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου Α΄ νηπιαγωγείου Φιλιατών»

5. Μεταφορά ποσού επτά δώδεκα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €) 
στον νέο  Κ.Α.30-7321.017 με τίτλο «Κατασκευή πτερυγότοιχων στα τεχνικά του 
δρόμου Αχλαδιά-Κάμπος Φοινικίου»

6. Μεταφορά ποσού τριών χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (3.700,00 €) στον νέο 
Κ.Α.20-7311.001  με τίτλο «Αντικατάσταση καλωδίου Δημοτικού Φωτισμού της 
δ.κ. Φιλιατών»

7. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο Κ.Α.30-7323.030 
με τίτλο «Διαπλάτυνση δρόμου από φυλάκιο στην τ.κ. Λιά μέχρι το σημείο 1806»

8. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο  Κ.Α.30-6275.001 
με τίτλο «Καθαρισμός ρέματος στα Μπερατέικα και στο φράγμα Καλαμά»

9. Μεταφορά ποσού τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €) στον 
νέο  Κ.Α. 25-7321.009   με τίτλο «Κατασκευή τεχνικού όμβριων υδάτων στην 
τ.κ. Κάτω Ξεχώρου»

10. Μεταφορά ποσού δώδεκα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €) στον 
νέο  Κ.Α.25-7321.010  με  τίτλο  «Κατασκευή  τεχνικού  στον  κάμπο  Βρυσέλλας, 
ρέμα χωνί»

11. Μεταφορά ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) στον νέο Κ.Α.25-7312.009 
με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην τ.κ. Σμέρτου»

12. Μεταφορά ποσού οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εντός ευρώ και πενήντα 
πέντε λεπτών (8.371,55 €) στον νέο Κ.Α.70-7332.002  με τίτλο «Συντηρήσεις 
πλατειών Δ.Ε. Φιλιατών»

13. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο Κ.Α.30-7333.013 με 
τίτλο «Χαλικοστρώσεις στη  Δ.Ε. Σαγιάδας»

14. Μεταφορά ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) στον νέο Κ.Α.70-7321.001 
με τίτλο «Ελαιοχρωματισμός παλαιού Δημαρχείου»

15. Μεταφορά ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον νέο Κ.Α.70-7321.002 με 
τίτλο «Ελαιοχρωματισμός κτιρίου ΚΙΜΕΘΕ»

16. Μεταφορά  ποσού  έξι  χιλιάδων και  πεντακοσίων  ευρώ (6.500,00  €)  στον  νέο 
Κ.Α.20-7412.001 με τίτλο «Μελέτη οδοφωτισμού εισόδου πόλης Φιλιατών»

17. Μεταφορά  ποσού  πέντε  χιλιάδων  οκτακοσίων  ευρώ  (5.800,00  €)  στον  νέο 
Κ.Α:70-7332.015 με τίτλο «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου ΚΠΕ Φιλιατών» 
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18. Μεταφορά ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στον νέο Κ.Α.70-7331.015 με τίτλο 
«Διαμόρφωση  αύλειου  χώρου  παλαιού  Δημοτικού  Σχολείου  Βέρσας  στην  τ.κ. 
Αγίου Νικολάου» 

19. Μεταφορά  ποσού  δώδεκα  χιλιάδων  ευρώ  (12.000,00  €)  στον  νέο  Κ.Α.30-
7323.033  με  τίτλο  «Διαπλάτυνση  δρόμου  στην  περιοχή  Βρυσούλα  στο  Κάτω 
Ξέχωρο»

20. Μεταφορά ποσού χιλίων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα τεσσάρων 
λεπτών  (1.446,94  €) στον  νέο  Κ.Α.30-7323.032  με  τίτλο  «Τσιμεντοστρώσεις 
στην τ.κ. Κυπαρίσσου»  

21. Μεταφορά ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.400,00 €) στον νέο ΚΑ:30-
7323.031 με τίτλο  «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων εντός οικισμού δ.δ. 
Κυπαρίσσου». Το παραπάνω έργο εκ παραδρομής δεν γράφτηκε σε πιστώσεις 
ΠΟΕ.

22. Μεταφορά ποσού ύψους δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και 
εξήντα εννέα λεπτών (15.382,69 €) στον Κ.Α. 20-6664.001 με τίτλο «Προμήθεια 
στύλων ΔΕΗ»

23. Μεταφορά ποσού ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στον Κ.Α.00-6494.001 με 
τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών»

24. Μεταφορά  ποσού  ύψους  τριακοσίων  είκοσι  ευρώ  (320,00  €)  στον  Κ.Α.10-
6253.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

25. Μεταφορά  ποσού  ύψους  πεντακοσίων  δέκα  εννέα  ευρώ  και  είκοσι  λεπτών 
(519,20 €) στον Κ.Α.10-6262.003 με τίτλο «Υπηρεσία ασφάλειας Ταμείου»

26. Μεταφορά ποσού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) στον Κ.Α.10-
6261.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δ.Ε.Φιλιατών»

27. Μεταφορά  ποσού  ύψους  δέκα  χιλιάδων  ευρώ  (10.000,00  €)  στον  Κ.Α.10-
6261.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δ.Ε.Σαγιάδας»

28. Μεταφορά  ποσού  ύψους  έντεκα  χιλιάδων  ευρώ  (11.000,00  €)  στον  Κ.Α.10-
7134.001 με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, φωτοτυπικών FAX»

29. Μεταφορά  ποσού  ύψους  δέκα  τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (14.000,00)  στον 
Κ.Α.20-6265.001 «Συντήρηση & Επισκευή Κάδων απορριμμάτων»

30. Μεταφορά ποσού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) στον Κ.Α.25-
6279.002 με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης στη Δ.Ε.Φιλιατών»

31. Μεταφορά ποσού ύψους δώδεκα χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα επτά 
λεπτών (12.088,47 €) στον Κ.Α.25-6279.003 με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών 
ύδρευσης στη Δ.Ε.Σαγιάδας»

32. Μεταφορά  ποσού  ύψους  δέκα  χιλιάδων  ευρώ  (10.000,00  €)  στον  Κ.Α.70-
7331.001 με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Φιλιατών»

33. Μεταφορά  ποσού  ύψους  δέκα  χιλιάδων  ευρώ  (10.000,00  €)  στον  Κ.Α.70-
7331.005 με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Σαγιάδας»

34. Μεταφορά ποσού ύψους ογδόντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (89,04 €) 
στον Κ.Α.30-6051.002 «ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (+1993)» 

35. -80-8224.011 «ΤΕΑΔΥ» ποσού 110,00 ευρώ
36. -80-8231.006 «ΤΠΔΥ Αιρετών» ποσού 100,00 ευρώ

Πιστώσεις ΘΗΣΕΑ
Με  το  υπ  αρ.1258/30-4-2012  έγγραφο  της  Επιτροπής  του  άρθρου  9  παρ.  1  του 
Ν.3274/04  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  δίνεται  η  δυνατότητα  υπογραφής  νέας 
σύμβασης για έργα-μελέτες του προγράμματος ΘΗΣΕΑ τα οποία παραμένουν ημιτελή 
λόγω διάλυσης της σύμβασης μετά από αίτηση του αναδόχου. Με το υπ αρ.5811/13-2-
2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Δ/νση Οικον. 
& Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. Τμήμα Αν. Προγρ/των δίνεται  παράταση προθεσμίας 
του Πραγράμματος ΘΗΣΕΑΣ έως 31-12-2014.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Την  ενίσχυση  του  κωδικού   ΚΑ:  25-7321.007   «Υδροδότηση  Κεστρίνης»  ποσού 
237.539,74 ευρώ τα οποία προέρχονται από πιστώσεις ΘΗΣΕΑ. Το έργο «Υδροδότηση 
Κεστρίνης» έχει οριστική ένταξη στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ, με το υπ αρ. 7242/02-10-
2009  έγγραφο  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  Γενική  Διεύθυνση  Περιφέρειας  Διεύθυνση 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων & Διαχείρισης έργων, με το 
ποσό των 272.167,00 ευρώ. Το έργο δημοπρατήθηκε με την υπ αρ. 177/2009 μελέτη 
που  συνέταξε  η  ΤΥΔΚ  Ν.  Θεσπρωτίας,  ανάδοχος  αναδείχθηκε  ο  Ε.Δ.Ε.  Κορνήλιος 
Κυπριανίδης και υπογράφηκε το υπ αρ. 1370/2010 συμφωνητικό. Στο παραπάνω έργο 
όμως έγινε  διάλυση  σύμβασης  και  έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής  και  οριστικής 
παραλαβής με την υπ αρ.  52/2013 απόφαση Δ.Σ.  Δήμου Φιλιατών γιατί  δεν  είχαν 
πληρωθεί  οι  λογαριασμοί  του  έργου.  Το  συνολικό  κόστος   των  εργασιών  που 
εκτελέσθηκαν ανέρχεται σε 34.627,26 ευρώ, οπότε το ποσό του 237.539,74  ευρώ 
παραμένει στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ για το παραπάνω έργο.
Έτσι ενισχύουμε - δημιουργούμε τους κάτωθι κωδικούς έργων ΘΗΣΕΑ

• Αυξάνει τον Κ.Α.εσόδων 1314.001 «Επιχορηγήσεις από το
πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (Ν.3274/2004 με την υπ’αριθμ.64871/2007)» ποσού  237.539,74 
ευρώ. Μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 237.539,74 στο Αποθεματικό και μέσω αυτού 
ενισχύει τον παρακάτω Κ.Α.εξόδων

• Ενισχύει  τον Κ.Α.εξόδων 25-7321.007 «Υδροδότηση Κεστρίνης» με ποσό των 
237.539,74 ευρώ.

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.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           TA MΕΛΗ

                                                              ( Υπογραφές)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                            

    ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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