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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  με  αρ.  21/2013 πρακτικό  της  από  4ης Δεκεμβρίου   2013 τακτικής 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : 200 / 2013

Αποδοχή επιχορηγήσεων – τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013 – τεχνικού 
προγράμματος.

  Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την 4η , 
του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα   18 :00 , συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ.  16035 /
28 -11 -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:

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Μπουτάσης Ελευθέριος            15. Βέττος Ιωάννης
3. Κωστάρας Σταύρος                   16. Γκίκας Θωμάς
4. Φερεντίνος Λάμπρος                17. Μποροδήμος Ιωάννης  
5. Βλάχος Παρασκευάς                 18. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
6. Μποροδήμου Γεωργία              19. Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα
7. Μπάντιος Ελευθέριος                20. Λάγκαρη Ειρήνη
8. Μάνος Κωνσταντίνος                21.  Καψάλης Δημήτριος
9. Τσότσης Δημήτριος                   22. Μποροδήμος Κων/νος

  10.  Σωτηρίου Παναγιώτης               23. Τόλης Χριστόφορος
  11.  Μπεράτης Γεώργιος                  
  12.  Στεργίου Παναγιώτης 
  13.  Ρούμπης Γεώργιος
  14. Λένης Φίλιππος

    ΑΠΟΝΤΕΣ   (αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
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1. Τσέκας Νικόλαος

2.  Νικολαϊδου Ελένη(Γραμματέας Δ.Σ.)

3. Φερεντίνος Μιλτιάδης

4. Ρέγκας Λαέρτης

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 Βαβουρίου κ. Λιαμύρας Αθανάσιος

5. Τ.Κ Βρυσέλλας κ. Σιοκόλης Ευάγγελος

6. Τ.Κ Γολά κ. Σοκόλης Ευάγγελος

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

8. Τ.Κ. Κερασοχωρίου Κ. Μπότος Ηλίας

9. Τ.Κ. Κοκκινιάς  κ. Παππάς Μιχαήλ

10 .Τ.Κ. Σίδερης κ. Ντρίκος Γεώργιος

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

12. Τ.Κ. Κρυονερίου κ. Μπότος Μάρκος

13. Τ.Κ. Κυπαρίσσου Μπατσής Δημήτριος

14. Τ.Κ. Λιά κ. Μπόκας Κοσμάς

15. Τ.Κ Μαλουνίου κ. Γκόγκος Αλέξανδρος

16. Τ.Κ. Ριζού κ. Βασιληγιάννης Ιωάννης

17. Τ.Κ. Τρικορύφου κ. Νάστος Μηνάς 

18. Τ.Κ. Φοινικιού Καραμπίνας Βασίλειος

   

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

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

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

Λώλη Άννα- Μαρία .

  Αποχώρησαν  οι   Δημοτικοί  Σύμβουλοι ,κ. Μποροδήμος Ιωάννης  κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα Λάγκαρη Ειρήνη μετά τη 

συζήτηση του 8ου θέματος , ο κ. Τσότσης Δημήτριος μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος 

, ο κ. Λάμπρος Φερεντίνος μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος  , ο κ. Γκίκας Θωμάς 
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κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος και ο κ. Μποροδήμος Κων/νος μετά τη 

συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

    Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

παρ. 7 του Δ.Κ.Κ. , Ν. 3852/2010 , ζήτησε να συζητηθούν   δύο  θέματα εκτός 

ημερησίας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος τα  οποία είναι τα εξής:

  Θέμα 1ο   : Παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ανακοπής και αίτηση αναστολής ή 

όποιου άλλου ένδικου μέσου κατά της διαταγής πληρωμής για τη μελέτη << Μελέτη 

κατασκευής δρόμου Βρυσέλλα – Γιτάνη>> και 

  Θέμα 2ο : Επανακαθορισμός εδρών και περιμετρικών ζωνών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

  Τα  θέματα  κρίνονται  ως κατεπείγοντα διότι: 

 Θέμα 1ο   :  Η τεχνική  υπηρεσία του Δήμου έλαβε τη διαταγή πληρωμής με αριθμό 

284/2013  από το Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας στις 3/12/2013 ενώ  η πρόσκληση είχε 

ήδη αποσταλεί  και να   εκτελεστεί  η διαταγή πληρωμής στον  ανάδοχο λόγω της 

λήξης του οικονομικού έτους  .

 Θέμα 2ο :  Ύστερα από τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον αρμόδιο  Αντιδήμαρχο ,  ο 

Περιφερειάρχης ζητά  άμεσα  γνωμοδότηση  του  Δ.Σ.  μετά  από  αίτημα  κάποιων 

ιδιοκτητών ταξί  για  συνένωση  όλων των εδρών σε  μία  έδρα  στους  Φιλιάτες,  γιατί 

πρέπει να συνεδριάσει σύντομα το Περιφερειακό Συμβούλιο επί του θέματος.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε το Συμβούλιο να  αποφασίσει σχετικά με τη 

συζήτηση των  ανωτέρω θεμάτων 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 τα 

παραπάνω θέματα είναι  πράγματι  κατεπείγοντα  ομόφωνα αποφασίζει  και  κρίνει  τα 

ανωτέρω θέματα  ως κατεπείγοντα.

   Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το   2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το 

λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπεράτη Γεώργιο ,  ο   οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής:

Για την αποδοχή επιχορηγήσεων-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2013.

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
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Σύμφωνα με την αριθμ.46700/20-11-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με 
θέμα «Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους έτους 2013 στους 
Δήμου της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, έτους 2013» 
αποδόθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 17.135,37 ευρώ για τον ανωτέρω σκοπό καθώς 
και για την κάλυψη δαπάνης  υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου Β’ εξαμήνου 
2013. Πρέπει με απόφασή μας να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και να εγγράψουμε 
έσοδο  και  έξοδο  στον  προϋπολογισμό  Τροποποίηση  προϋπολογισμού  ως  προς  τα 
έσοδα:

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

σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)» με το ποσό των 
17.135,37 ευρώ.
Μεταφέρει το έσοδο του Κ.Α.0614.001 ποσού 17.135,37 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 17.135,37 ευρώ

2) Σύμφωνα με το  αριθμ.47198/22-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
ζητήθηκε  κατάσταση μισθωμάτων σχολικών μονάδων μηνών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 
που μεταφέρθηκαν με τον Ν.3852/2011 στους Δήμους προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία  επιχορήγησης  μέχρι  τέλους  του  έτους.  Απαιτείται  τροποποίηση 
προϋπολογισμού ως εξής:
Τροποποίηση προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα:

• Αυξάνει  τον Κ.Α.εσόδων 0616.001 «ΚΑΠ για  την καταβολή μισθωμάτων των 
σχολκών μονάδων καθώς& των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν Ν.3852/2011» με 
το ποσό των 165,32  ευρώ.

Μεταφέρει το έσοδο του Κ.Α.0616.001 ποσού 165,32 ευρώ στο Αποθεματικό και μέσω 
αυτού αυξάνει τον παρακάτω κωδικό αριθμό εξόδου:

• Αυξάνει τον Κ.Α.εξόδων 10-6232.001 «Μισθώματα κτιρίων του Δήμου» ποσού 
165,32 ευρώ

3) Η  ΔΕΗ εισέπραξε  για  λογαριασμό  του  Δήμου  Φιλιατών για  Τέλη  καθαριότητας-
Φωτισμού από 1-7-2013 έως και 30-9-2013 το ποσό των 57.919,38 ευρώ. Το ποσό 
αυτό απαιτείται να εγγραφεί έσοδο στον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα αυξάνει την 
πίστωση του Κ.Α.  εσόδου 0311.001 «Τέλος καθαριότητας και  φωτισμού (άρθρο 25 
Ν.1828/89)» ποσού 57.919,38 ευρώ. 
Μεταφέρει  το  έσοδο  του  Κ.Α.0311.001  ποσού  57.919,38  ευρώ  στο  Αποθεματικό 
Κ.Α.9111  και  μέσω  αυτού  αυξάνει  τον  κωδικό  εξόδου 20-6211.001  «Αντίτιμο 
ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων» με το 
ίδιο ποσό.

4) Σύμφωνα με την αριθμ.111087/4541/12-11-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 
εγκρίθηκε  πίστωση  ποσού  28.000,00  ευρώ  στον  Δήμο  Φιλιατών  προερχόμενο  από 
πιστώσεις  έργου  της  ΣΑΕΠ  030  Ηπείρου  με  Κ.Α.2013ΕΠ03000001  με  θέμα  «Έργα 
Αποκατάστασης  ζημιών  από  θεομηνίες  στην  Περιφέρεια  Ηπείρου  έτους  2013»  και 
Υποέργο: Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Φιλιατών.
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Πρέπει με απόφασή μας να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και να εγγράψουμε έσοδο 
και έξοδο στον προϋπολογισμό.
Τροποποίηση προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα:
Δημιουργεί νέο Κ.Α. εσόδων 1319.003 «Λοιπά Ειδικά Προγράμματα-Επιχορήγηση από 
την Περιφέρεια Ηπείρου» με το ποσό των 28.000,00 ευρώ
Μεταφέρει το έσοδο του Κ.Α.1319.003 ποσού 28.000,00 ευρώ στο Αποθεματικό και 
μέσω αυτού δημιουργεί τον παρακάτω κωδικό αριθμό εξόδου:

• Δημιουργεί  τον Κ.Α.εξόδων 30-7333.018 με τίτλο «Αποκατάσταση δημοτικών 
οδών Δήμου Φιλιατών» ποσού 28.000,00 ευρώ

5)  Κατά  την  πορεία  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2013 

διαπιστώθηκε ότι εισπράχθηκαν έσοδα στους παρακάτω κωδικούς εσόδων περισσότερα 

από  τα  προϋπολογισθέντα.  Στην  περίπτωση  αυτή  απαιτείται  αναμόρφωση  για  να 

καλυφθεί η διαφορά.

1. Στον  Κ.Α.εσόδων  0118.001  με  τίτλο  «Μισθώματα  ιχθυοτροφείων  & 
μυδοκαλλιέργειας»  σύμφωνα  με  το  απολογιστικό  πίνακα  εσόδων  μηνός 
Νοεμβρίου προκύπτει διαφορά εσόδου κατά 8.813,17 ευρώ. Σύμφωνα με την 
αριθμ.47490/18-12-2012  ΚΥΑ  για  την  παροχή  οδηγιών  κατάρτισης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όσον αφορά τα έσοδα λαμβάνονταν υπόψη τα 
εισπραχθέντα έσοδα του προηγούμενο έτους και η διαφορά μέσα στο έτος θα 
περαστεί με αναμόρφωση.

2. Στον Κ.Α.εσόδων 0713.001 με τίτλο «Παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης 
και  λειτουργίας  επιχειρήσεων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος»  σύμφωνα  με  το 
απολογιστικό πίνακα εσόδων μηνός Νοεμβρίου προκύπτει διαφορά εσόδου κατά 
1.050,00 ευρώ. Σύμφωνα με την αριθμ.47490/18-12-2012 ΚΥΑ για την παροχή 
οδηγιών  κατάρτισης  προϋπολογισμού οικ.  έτους  2013 όσον αφορά τα  έσοδα 
λαμβάνονταν  υπόψη  τα  εισπραχθέντα  έσοδα  του  προηγούμενο  έτους  και  η 
διαφορά μέσα στο έτος θα περαστεί με αναμόρφωση.

3. Στον  Κ.Α.εσόδων  1511.001  με  τίτλο  «Προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης  καταβολής 
χρεών»  σύμφωνα  με  το  απολογιστικό  πίνακα  εσόδων  μηνός  Νοεμβρίου 
προκύπτει  διαφορά  εσόδου  κατά  2.215,55  ευρώ.  Σύμφωνα  με  την 
αριθμ.47490/18-12-2012  ΚΥΑ  για  την  παροχή  οδηγιών  κατάρτισης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όσον αφορά τα έσοδα λαμβάνονταν υπόψη τα 
εισπραχθέντα έσοδα του προηγούμενο έτους και η διαφορά μέσα στο έτος θα 
περαστεί με αναμόρφωση.

4. Στον Κ.Α.εσόδων 1512.001 με τίτλο «Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.» σύμφωνα με το 
απολογιστικό πίνακα εσόδων μηνός Νοεμβρίου προκύπτει διαφορά εσόδου κατά 
4.045,81 ευρώ. Σύμφωνα με την αριθμ.47490/18-12-2012 ΚΥΑ για την παροχή 
οδηγιών  κατάρτισης  προϋπολογισμού οικ.  έτους  2013 όσον αφορά τα  έσοδα 
λαμβάνονταν  υπόψη  τα  εισπραχθέντα  έσοδα  του  προηγούμενο  έτους  και  η 
διαφορά μέσα στο έτος θα περαστεί με αναμόρφωση.

5. Στον  Κ.Α.εσόδων  2119.002  με  τίτλο  «Τακτικά  έσοδα  από  λοιπά  έσοδα 
(Λατομείο)»  σύμφωνα  με  το  απολογιστικό  πίνακα  εσόδων  μηνός  Νοεμβρίου 
προκύπτει  διαφορά  εσόδου  κατά  1.071,12  ευρώ.  Σύμφωνα  με  την 
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αριθμ.47490/18-12-2012  ΚΥΑ  για  την  παροχή  οδηγιών  κατάρτισης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όσον αφορά τα έσοδα λαμβάνονταν υπόψη τα 
εισπραχθέντα έσοδα του προηγούμενο έτους και η διαφορά μέσα στο έτος θα 
περαστεί με αναμόρφωση.

6. Στον  Κ.Α.εσόδων  2112  με  τίτλο  «Τακτικά  έσοδα  από  τέλη  και  δικαιώματα 
ύδρευσης»  σύμφωνα  με  το  απολογιστικό  πίνακα  εσόδων  μηνός  Νοεμβρίου 
προκύπτει  διαφορά  εσόδου  κατά  15.500,00  ευρώ.  Σύμφωνα  με  την 
αριθμ.47490/18-12-2012  ΚΥΑ  για  την  παροχή  οδηγιών  κατάρτισης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όσον αφορά τα έσοδα λαμβάνονταν υπόψη τα 
εισπραχθέντα έσοδα του προηγούμενο έτους και η διαφορά μέσα στο έτος θα 
περαστεί με αναμόρφωση.
Στους παρακάτω κωδικούς αριθμούς προϋπολογίσθηκαν ποσά τα οποία δεν θα 
κινηθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους. Για το λόγο αυτό 
προτείνεται  η  μείωσή  τους  προκειμένου  να  καλυφθούν  άλλες  απαραίτητες 
δαπάνες.

7. Από τον Κ.Α.00-6126.002 με τίτλο «ΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ» 
ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) πρέπει να μεταφερθεί 
ποσό ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) στο αποθεματικό

8. Από  τον  Κ.Α.15-6021.001  με  τίτλο  «Αμοιβές  καθαριστριών  σχολικών 
κτιρίων(άρθ.18 Ν.3870/2010)» ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00) πρέπει  να 
μεταφερθεί ποσό ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στο αποθεματικό

9. Από  τον  Κ.Α.15-6052.001  με  τίτλο  «ΙΚΑ καθαριστριών»  ύψους  πεντακοσίων 
ευρώ (500,00) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) 
στο αποθεματικό

10.Από  τον  Κ.Α.15-6162.003  με  τίτλο  «Συνεργείο  ενίσχ.προσωπικού  Μαθητικής 
Εστίας  (ΦΕΚ  2058/4-11-2011  τεύχος  Β΄)»  ύψους  οκτώ  χιλιάδων  ευρώ 
(8.000,00)  ευρώ  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  οκτώ  χιλιάδων  ευρώ 
(8.000,00) ευρώ στο Αποθεματικό

11.Από  τον  Κ.Α.20-6662.002  με  τίτλο  «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού 
Δ.Ε.Σαγιάδας»  ύψους  εννέα  χιλιάδων  πεντακοσίων  ευρώ  (9.500,00€)  στο 
Αποθεματικό

12.Από τον Κ.Α.25-6021.001 με τίτλο «Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου 
Υπηρεσίας  Ύδρευσης»  ύψους  δύο  χιλιάδων  ευρώ  (2.000,00)  πρέπει  να 
μεταφερθεί ποσό ύψους δύο χιλιάδων  ευρώ (2.000,00 €) στο αποθεματικό

13.Από τον Κ.Α.30-6021.001 με τίτλο «Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου 
Υπηρεσίας  Οδοποιίας»  ύψους  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  πρέπει  να 
μεταφερθεί ποσό ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στο αποθεματικό

14.Από  τον  Κ.Α.10-6231.001  με  τίτλο  «Μισθώματα  εδαφικών  εκτάσεων  γαιών» 
ύψους  πέντε  χιλιάδων  ευρώ  (5.000,00€)  ευρώ  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό 
ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στο αποθεματικό

15.Από τον Κ.Α.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
ενενήντα  εννέα  ευρώ  και  τριάντα  πέντε  λεπτών  (2.599,35  €)  πρέπει  να 
μεταφερθεί  ποσό ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και 
τριάντα πέντε λεπτών (2.599,35 €)  
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Το συνολικό ποσό των παραπάνω Κωδικών Αριθμών είναι 62.195,65 ευρώ το 
οποίο  το  μεταφέρουμε  στο  αποθεματικό  και  μέσω  του  αποθεματικού 
ενισχύουμε-δημιουργούμε  τους  κάτωθι  κωδικούς  ποσού  64.795,00 
(62.195,65+2599,35=64.795,00)

     Επειδή έχουν προκύψει ανάγκες όσον αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών των 

μηχανημάτων  -οχημάτων  του  Δήμου,  συντηρήσεις-επισκευές  αυτών,  πληρωμή 

ασφαλίστρων αυτ/των του Δήμου, μισθοδοσίας και λοιπές δαπάνες παρίσταται ανάγκη 

ενίσχυσης  των κάτωθι υφιστάμενων κωδικών 

1. Μεταφορά ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α.00-
6111.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»

2. Μεταφορά  ποσού  τριών  χιλιάδων  πεντακοσίων  ευρώ  (3.500,00  €)  στον 
υφιστάμενο  Κ.Α.00-6121.001  με  τίτλο  «Έξοδα  Παράστασης  Δημάρχου  ή 
Προέδρου  κοινότητας,  αντιδημάρχου  και  προέδρου  δημοτικού  συμβουλίου 
(άρθρο 173 ΔΚΚ)»

3. Μεταφορά  ποσού  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.00-
6222.001 με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και Τηλετυπία εσωτερικού»

4. Μεταφορά  ποσού  χιλίων  πεντακοσίων  ευρώ  (1.500,00  €)  στον  υφιστάμενο 
Κ.Α.00-6822.001 με τίτλο «Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ»

5. Μεταφορά  ποσού  χιλίων  επτακοσίων  πενήντα  ευρώ  (1.750,00  €)  στον 
υφιστάμενο Κ.Α.10-6232.001 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίων του Δήμο»

6. Μεταφορά  ποσού  χιλίων  διακοσίων  είκοσι  πέντε  ευρώ  (1.225,00  €)  στον 
υφιστάμενο Κ.Α.10-6253.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

7. Μεταφορά  ποσού  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.10-
6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

8. Μεταφορά ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) στον υφιστάμενο 
Κ.Α.10-6463.001 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων»

9. Μεταφορά  ποσού  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.10-
6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

10. Μεταφορά  ποσού  δύο  χιλιάδων  ευρώ  (2.000,00€)  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.10-
6671.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

11. Μεταφορά ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α.15.6052.002 
με τίτλο «ΙΚΑ Υπαλλήλων Μαθητικής Εστίας»

12. Μεταφορά ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) στον υφιστάμενο 
Κ.Α.15-6021.002 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-
11-2011 τ.Β΄)»

13. Μεταφορά ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00 €) ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.15-
6162.001 με τίτλο «Λειτουργικά έξοδα Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-2011 
τεύχος Β΄)»

14. Μεταφορά ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.15-
6162.007  με  τίτλο  «Συντήρηση  κτιρίου-επισκευής  Μηχ/των  Πυροσβεστικά 
Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-2011 τ.Β΄)»

15. Μεταφορά  ποσού  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.20-
6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων»
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16. Μεταφορά  ποσού  τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (4.000,00  €)  στον  υφιστάμενο 
Κ.Α.20-6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων του Δήμου»

17. Μεταφορά ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α.20-
6671.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

18. Μεταφορά ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α.25-6671.001 
με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων»

19. Μεταφορά ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) στον υφιστάμενο 
Κ.Α.25-671.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

20. Μεταφορά ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) στον νέο Κ.Α. εξόδων 
25-7413.005 με τίτλο «Μελέτη νέας πορείας αγωγού προσαγωγής λυμάτων στην 
ΕΕΛ Φιλιατών»

21. Μεταφορά ποσού τριακοσίων είκοσι ευρώ (320,00€) στον υφιστάμενο Κ.Α.30-
6252.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων»

22. Μεταφορά  ποσού  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.30-
6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου»

23. Μεταφορά  ποσού  τεσσάρων  χιλιάδων  πεντακοσίων  ευρώ  (4.500,00  €)  στον 
υφιστάμενο Κ.Α.30-6671.001 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του 
Δήμου»

24. Μεταφορά  ποσού  τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (4.000,00  €)  στον  υφιστάμενο 
Κ.Α.30-6671.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

     6.     Διάθεση ποσού  
Σύμφωνα  με  την  42642/23-10-2013  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 
Οκτωβρίου. 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 εξοφληθεί  η  προμήθεια 

καυσίμων-λιπαντικών  των  οχημάτων  του  Δήμου  και  η  προμήθεια  καυσίμων  για 

θέρμανση ανά Υπηρεσία και συγκεκριμένα στους Κωδικούς Αριθμούς 10-6641.001 – 

10-6643.002 - 20-6641.001 – 25-6641.001 – 30-6641.001 & 35-6641.001.

         

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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     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.46700/20-11-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με 
θέμα «Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους έτους 2013 στους 
Δήμου της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, έτους 2013» 
αποδόθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 17.135,37 ευρώ για τον ανωτέρω σκοπό καθώς 
και για την κάλυψη δαπάνης  υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου Β’ εξαμήνου 
2013. Πρέπει με απόφασή μας να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και να εγγράψουμε 
έσοδο  και  έξοδο  στον  προϋπολογισμό  Τροποποίηση  προϋπολογισμού  ως  προς  τα 
έσοδα:

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

σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)» με το ποσό των 
17.135,37 ευρώ.
Μεταφέρει το έσοδο του Κ.Α.0614.001 ποσού 17.135,37 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 17.135,37 ευρώ

2) Σύμφωνα με το  αριθμ.47198/22-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
ζητήθηκε  κατάσταση μισθωμάτων σχολικών μονάδων μηνών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 
που μεταφέρθηκαν με τον Ν.3852/2011 στους Δήμους προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία  επιχορήγησης  μέχρι  τέλους  του  έτους.  Απαιτείται  τροποποίηση 
προϋπολογισμού ως εξής:
Τροποποίηση προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα:

• Αυξάνει  τον Κ.Α.εσόδων 0616.001 «ΚΑΠ για  την καταβολή μισθωμάτων των 
σχολκών μονάδων καθώς& των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν Ν.3852/2011» με 
το ποσό των 165,32  ευρώ.

Μεταφέρει το έσοδο του Κ.Α.0616.001 ποσού 165,32 ευρώ στο Αποθεματικό και μέσω 
αυτού αυξάνει τον παρακάτω κωδικό αριθμό εξόδου:

• Αυξάνει τον Κ.Α.εξόδων 10-6232.001 «Μισθώματα κτιρίων του Δήμου» ποσού 
165,32 ευρώ

3) Η  ΔΕΗ εισέπραξε  για  λογαριασμό  του  Δήμου  Φιλιατών για  Τέλη  καθαριότητας-
Φωτισμού από 1-7-2013 έως και 30-9-2013 το ποσό των 57.919,38 ευρώ. Το ποσό 
αυτό απαιτείται να εγγραφεί έσοδο στον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα αυξάνει την 
πίστωση του Κ.Α.  εσόδου 0311.001 «Τέλος καθαριότητας και  φωτισμού (άρθρο 25 
Ν.1828/89)» ποσού 57.919,38 ευρώ. 
Μεταφέρει  το  έσοδο  του  Κ.Α.0311.001  ποσού  57.919,38  ευρώ  στο  Αποθεματικό 
Κ.Α.9111  και  μέσω  αυτού  αυξάνει  τον  κωδικό  εξόδου 20-6211.001  «Αντίτιμο 
ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων» με το 
ίδιο ποσό.

4) Σύμφωνα με την αριθμ.111087/4541/12-11-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 
εγκρίθηκε  πίστωση  ποσού  28.000,00  ευρώ  στον  Δήμο  Φιλιατών  προερχόμενο  από 
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πιστώσεις  έργου  της  ΣΑΕΠ  030  Ηπείρου  με  Κ.Α.2013ΕΠ03000001  με  θέμα  «Έργα 
Αποκατάστασης  ζημιών  από  θεομηνίες  στην  Περιφέρεια  Ηπείρου  έτους  2013»  και 
Υποέργο: Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Φιλιατών.
Πρέπει με απόφασή μας να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και να εγγράψουμε έσοδο 
και έξοδο στον προϋπολογισμό.
Τροποποίηση προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα:
Δημιουργεί νέο Κ.Α. εσόδων 1319.003 «Λοιπά Ειδικά Προγράμματα-Επιχορήγηση από 
την Περιφέρεια Ηπείρου» με το ποσό των 28.000,00 ευρώ
Μεταφέρει το έσοδο του Κ.Α.1319.003 ποσού 28.000,00 ευρώ στο Αποθεματικό και 
μέσω αυτού δημιουργεί τον παρακάτω κωδικό αριθμό εξόδου:

• Δημιουργεί  τον Κ.Α.εξόδων 30-7333.018 με τίτλο «Αποκατάσταση δημοτικών 
οδών Δήμου Φιλιατών» ποσού 28.000,00 ευρώ

5)  Κατά  την  πορεία  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2013 

διαπιστώθηκε ότι εισπράχθηκαν έσοδα στους παρακάτω κωδικούς εσόδων περισσότερα 

από  τα  προϋπολογισθέντα.  Στην  περίπτωση  αυτή  απαιτείται  αναμόρφωση  για  να 

καλυφθεί η διαφορά.

16.Στον  Κ.Α.εσόδων  0118.001  με  τίτλο  «Μισθώματα  ιχθυοτροφείων  & 
μυδοκαλλιέργειας»  σύμφωνα  με  το  απολογιστικό  πίνακα  εσόδων  μηνός 
Νοεμβρίου προκύπτει διαφορά εσόδου κατά 8.813,17 ευρώ. Σύμφωνα με την 
αριθμ.47490/18-12-2012  ΚΥΑ  για  την  παροχή  οδηγιών  κατάρτισης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όσον αφορά τα έσοδα λαμβάνονταν υπόψη τα 
εισπραχθέντα έσοδα του προηγούμενο έτους και η διαφορά μέσα στο έτος θα 
περαστεί με αναμόρφωση.

17.Στον Κ.Α.εσόδων 0713.001 με τίτλο «Παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης 
και  λειτουργίας  επιχειρήσεων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος»  σύμφωνα  με  το 
απολογιστικό πίνακα εσόδων μηνός Νοεμβρίου προκύπτει διαφορά εσόδου κατά 
1.050,00 ευρώ. Σύμφωνα με την αριθμ.47490/18-12-2012 ΚΥΑ για την παροχή 
οδηγιών  κατάρτισης  προϋπολογισμού οικ.  έτους  2013 όσον αφορά τα  έσοδα 
λαμβάνονταν  υπόψη  τα  εισπραχθέντα  έσοδα  του  προηγούμενο  έτους  και  η 
διαφορά μέσα στο έτος θα περαστεί με αναμόρφωση.

18.Στον  Κ.Α.εσόδων  1511.001  με  τίτλο  «Προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης  καταβολής 
χρεών»  σύμφωνα  με  το  απολογιστικό  πίνακα  εσόδων  μηνός  Νοεμβρίου 
προκύπτει  διαφορά  εσόδου  κατά  2.215,55  ευρώ.  Σύμφωνα  με  την 
αριθμ.47490/18-12-2012  ΚΥΑ  για  την  παροχή  οδηγιών  κατάρτισης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όσον αφορά τα έσοδα λαμβάνονταν υπόψη τα 
εισπραχθέντα έσοδα του προηγούμενο έτους και η διαφορά μέσα στο έτος θα 
περαστεί με αναμόρφωση.

19.Στον Κ.Α.εσόδων 1512.001 με τίτλο «Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.» σύμφωνα με το 
απολογιστικό πίνακα εσόδων μηνός Νοεμβρίου προκύπτει διαφορά εσόδου κατά 
4.045,81 ευρώ. Σύμφωνα με την αριθμ.47490/18-12-2012 ΚΥΑ για την παροχή 
οδηγιών  κατάρτισης  προϋπολογισμού οικ.  έτους  2013 όσον αφορά τα  έσοδα 
λαμβάνονταν  υπόψη  τα  εισπραχθέντα  έσοδα  του  προηγούμενο  έτους  και  η 
διαφορά μέσα στο έτος θα περαστεί με αναμόρφωση.
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20.Στον  Κ.Α.εσόδων  2119.002  με  τίτλο  «Τακτικά  έσοδα  από  λοιπά  έσοδα 
(Λατομείο)»  σύμφωνα  με  το  απολογιστικό  πίνακα  εσόδων  μηνός  Νοεμβρίου 
προκύπτει  διαφορά  εσόδου  κατά  1.071,12  ευρώ.  Σύμφωνα  με  την 
αριθμ.47490/18-12-2012  ΚΥΑ  για  την  παροχή  οδηγιών  κατάρτισης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όσον αφορά τα έσοδα λαμβάνονταν υπόψη τα 
εισπραχθέντα έσοδα του προηγούμενο έτους και η διαφορά μέσα στο έτος θα 
περαστεί με αναμόρφωση.

21.Στον  Κ.Α.εσόδων  2112  με  τίτλο  «Τακτικά  έσοδα  από  τέλη  και  δικαιώματα 
ύδρευσης»  σύμφωνα  με  το  απολογιστικό  πίνακα  εσόδων  μηνός  Νοεμβρίου 
προκύπτει  διαφορά  εσόδου  κατά  15.500,00  ευρώ.  Σύμφωνα  με  την 
αριθμ.47490/18-12-2012  ΚΥΑ  για  την  παροχή  οδηγιών  κατάρτισης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όσον αφορά τα έσοδα λαμβάνονταν υπόψη τα 
εισπραχθέντα έσοδα του προηγούμενο έτους και η διαφορά μέσα στο έτος θα 
περαστεί με αναμόρφωση.
Στους παρακάτω κωδικούς αριθμούς προϋπολογίσθηκαν ποσά τα οποία δεν θα 
κινηθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους. Για το λόγο αυτό 
προτείνεται  η  μείωσή  τους  προκειμένου  να  καλυφθούν  άλλες  απαραίτητες 
δαπάνες.

22.Από τον Κ.Α.00-6126.002 με τίτλο «ΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ» 
ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) πρέπει να μεταφερθεί 
ποσό ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) στο αποθεματικό

23.Από  τον  Κ.Α.15-6021.001  με  τίτλο  «Αμοιβές  καθαριστριών  σχολικών 
κτιρίων(άρθ.18 Ν.3870/2010)» ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00) πρέπει  να 
μεταφερθεί ποσό ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στο αποθεματικό

24.Από  τον  Κ.Α.15-6052.001  με  τίτλο  «ΙΚΑ καθαριστριών»  ύψους  πεντακοσίων 
ευρώ (500,00) πρέπει να μεταφερθεί ποσό ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) 
στο αποθεματικό

25.Από  τον  Κ.Α.15-6162.003  με  τίτλο  «Συνεργείο  ενίσχ.προσωπικού  Μαθητικής 
Εστίας  (ΦΕΚ  2058/4-11-2011  τεύχος  Β΄)»  ύψους  οκτώ  χιλιάδων  ευρώ 
(8.000,00)  ευρώ  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό  ύψους  οκτώ  χιλιάδων  ευρώ 
(8.000,00) ευρώ στο Αποθεματικό

26.Από  τον  Κ.Α.20-6662.002  με  τίτλο  «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού 
Δ.Ε.Σαγιάδας»  ύψους  εννέα  χιλιάδων  πεντακοσίων  ευρώ  (9.500,00€)  στο 
Αποθεματικό

27.Από τον Κ.Α.25-6021.001 με τίτλο «Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου 
Υπηρεσίας  Ύδρευσης»  ύψους  δύο  χιλιάδων  ευρώ  (2.000,00)  πρέπει  να 
μεταφερθεί ποσό ύψους δύο χιλιάδων  ευρώ (2.000,00 €) στο αποθεματικό

28.Από τον Κ.Α.30-6021.001 με τίτλο «Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου 
Υπηρεσίας  Οδοποιίας»  ύψους  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  πρέπει  να 
μεταφερθεί ποσό ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στο αποθεματικό

29.Από  τον  Κ.Α.10-6231.001  με  τίτλο  «Μισθώματα  εδαφικών  εκτάσεων  γαιών» 
ύψους  πέντε  χιλιάδων  ευρώ  (5.000,00€)  ευρώ  πρέπει  να  μεταφερθεί  ποσό 
ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στο αποθεματικό

30.Από τον Κ.Α.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
ενενήντα  εννέα  ευρώ  και  τριάντα  πέντε  λεπτών  (2.599,35  €)  πρέπει  να 
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μεταφερθεί  ποσό ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και 
τριάντα πέντε λεπτών (2.599,35 €)  

Το συνολικό ποσό των παραπάνω Κωδικών Αριθμών είναι 62.195,65 ευρώ το 
οποίο  το  μεταφέρουμε  στο  αποθεματικό  και  μέσω  του  αποθεματικού 
ενισχύουμε-δημιουργούμε  τους  κάτωθι  κωδικούς  ποσού  64.795,00 
(62.195,65+2599,35=64.795,00)

Επειδή  έχουν  προκύψει  ανάγκες  όσον  αφορά  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  των 

μηχανημάτων  -οχημάτων  του  Δήμου,  συντηρήσεις-επισκευές  αυτών,  πληρωμή 

ασφαλίστρων αυτ/των του Δήμου, μισθοδοσίας και λοιπές δαπάνες παρίσταται ανάγκη 

ενίσχυσης  των κάτωθι υφιστάμενων κωδικών 

25. Μεταφορά ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α.00-
6111.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»

26. Μεταφορά  ποσού  τριών  χιλιάδων  πεντακοσίων  ευρώ  (3.500,00  €)  στον 
υφιστάμενο  Κ.Α.00-6121.001  με  τίτλο  «Έξοδα  Παράστασης  Δημάρχου  ή 
Προέδρου  κοινότητας,  αντιδημάρχου  και  προέδρου  δημοτικού  συμβουλίου 
(άρθρο 173 ΔΚΚ)»

27. Μεταφορά  ποσού  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.00-
6222.001 με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και Τηλετυπία εσωτερικού»

28. Μεταφορά  ποσού  χιλίων  πεντακοσίων  ευρώ  (1.500,00  €)  στον  υφιστάμενο 
Κ.Α.00-6822.001 με τίτλο «Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ»

29. Μεταφορά  ποσού  χιλίων  επτακοσίων  πενήντα  ευρώ  (1.750,00  €)  στον 
υφιστάμενο Κ.Α.10-6232.001 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίων του Δήμο»

30. Μεταφορά  ποσού  χιλίων  διακοσίων  είκοσι  πέντε  ευρώ  (1.225,00  €)  στον 
υφιστάμενο Κ.Α.10-6253.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

31. Μεταφορά  ποσού  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.10-
6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

32. Μεταφορά ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) στον υφιστάμενο 
Κ.Α.10-6463.001 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων»

33. Μεταφορά  ποσού  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.10-
6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»

34. Μεταφορά  ποσού  δύο  χιλιάδων  ευρώ  (2.000,00€)  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.10-
6671.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

35. Μεταφορά ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α.15.6052.002 
με τίτλο «ΙΚΑ Υπαλλήλων Μαθητικής Εστίας»

36. Μεταφορά ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) στον υφιστάμενο 
Κ.Α.15-6021.002 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-
11-2011 τ.Β΄)»

37. Μεταφορά ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00 €) ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.15-
6162.001 με τίτλο «Λειτουργικά έξοδα Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-2011 
τεύχος Β΄)»
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38. Μεταφορά ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.15-
6162.007  με  τίτλο  «Συντήρηση  κτιρίου-επισκευής  Μηχ/των  Πυροσβεστικά 
Μαθητικής Εστίας (ΦΕΚ 2058/4-11-2011 τ.Β΄)»

39. Μεταφορά  ποσού  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.20-
6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων»

40. Μεταφορά  ποσού  τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (4.000,00  €)  στον  υφιστάμενο 
Κ.Α.20-6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων του Δήμου»

41. Μεταφορά ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α.20-
6671.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

42. Μεταφορά ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στον υφιστάμενο Κ.Α.25-6671.001 
με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων»

43. Μεταφορά ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) στον υφιστάμενο 
Κ.Α.25-671.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

44. Μεταφορά ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) στον νέο Κ.Α. εξόδων 
25-7413.005 με τίτλο «Μελέτη νέας πορείας αγωγού προσαγωγής λυμάτων στην 
ΕΕΛ Φιλιατών»

45. Μεταφορά ποσού τριακοσίων είκοσι ευρώ (320,00€) στον υφιστάμενο Κ.Α.30-
6252.001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων»

46. Μεταφορά  ποσού  πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €)  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.30-
6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου»

47. Μεταφορά  ποσού  τεσσάρων  χιλιάδων  πεντακοσίων  ευρώ  (4.500,00  €)  στον 
υφιστάμενο Κ.Α.30-6671.001 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του 
Δήμου»

48. Μεταφορά  ποσού  τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (4.000,00  €)  στον  υφιστάμενο 
Κ.Α.30-6671.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

6.     Διάθεση ποσού  
Σύμφωνα  με  την  42642/23-10-2013  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 
Οκτωβρίου. 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 εξοφληθεί  η  προμήθεια 

καυσίμων-λιπαντικών  των  οχημάτων  του  Δήμου  και  η  προμήθεια  καυσίμων  για 

θέρμανση ανά Υπηρεσία και συγκεκριμένα στους Κωδικούς Αριθμούς 10-6641.001 – 

10-6643.002 - 20-6641.001 – 25-6641.001 – 30-6641.001 & 35-6641.001.

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

ενέργεια. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν 

μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           TA MΕΛΗ
                                                

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 (Υπογραφές)

           

    ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ       

Ακριβές αντίγραφο

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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