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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ.  15/2013 πρακτικό της από 2ης Αυγούστου  2013 Έκτακτης συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης :  146/ 2013

Τροποποίηση  Προϋπολογισμού

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την 2η , του 
μηνός  Αυγούστου του  έτους  2013  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  13:15,  συνήλθε  σε 
Έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ.10362 /01-08-2013 
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 δεκαοκτώ(18) μέλη και απόντα τα εννιά (9)  και συγκεκριμένα:

1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Λάγκαρη Ειρήνη
3. Κωστάρας Σταύρος 16.Καψάλης Δημήτριος
4. Φερεντίνος Λάμπρος 17. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
 5.   Βλάχος Παρασκευάς 18. Τόλης Χριστόφορος
6. Μποροδήμου Γεωργία
 7. Μάνος Κωνσταντίνος
 8. Νικολαϊδου Ελένη ( Γραμματέας Δ.Σ)
9. Σωτηρίου Παναγιώτης

10. Μπεράτης Γεώργιος
     11. Στεργίου Παναγιώτης
     12. Ρούμπης Γεώργιος
     13. Μποροδήμος Ιωάννης
     14. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)

ΑΠΟΝΤΕΣ   (αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
 1.Τσέκας Νικόλαος
 2.Μπάντιος Ελευθέριος
 3.Τσότσης Δημήτριος
 4. Λένης Φίλιππος
 5. Δάλλας Γεώργιος
 6. Γκίκας Θωμάς
 7. Φερεντίνος Μιλτιάδης
 8. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
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9. Ρέγκας Λαέρτης

     Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
     Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  όλοι  οι  Πρόεδροι  των  Τοπικών  Κοινοτήτων  ως  και  οι 
Εκπρόσωποι  των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών.  Παρόντες  ήταν οι  κ.  Καραμπίνας 
Βασίλειος.
     Στη συνεδρίαση δεν  παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς.
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Λώλη 
Άννα – Μαρία .
   Ο κος Πρόεδρος πριν την έναρξη της κατεπείγουσας συνεδρίασης κάλεσε τους συμβούλους 
να αποφασίσουν για το κατεπείγον της συνεδρίασης του Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 << Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου >>
  Το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα  να συζητηθούν  τα δύο   θέματα της ημερήσιας της 
διάταξης  ως κατεπείγοντα λόγω της απόρριψης του αιτήματος  χρηματοδότησης από τον 
ΟΛΗΓ στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  Σαγιάδας για τη << Γιορτή Τσιπούρας>> . Έτσι 
πάρθηκε αργά στις  01/08/2013 η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Σαγιάδας για αίτημα επιχορήγησης από το Δήμο Φιλιατών. 
     
Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το  1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Α/δήμαρχο κ. Μπεράτη Γεώργιο, ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

  Για το θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Φιλιατών 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.     

Τις μεταφορές πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, 

ως εξής:

- Από  τον  Κ.Α.10-6262.001  με  τίτλο  «Συντήρηση  και  επισκευή  ανελκυστήρα 

Δημαρχείου»   να  μεταφερθεί  ποσό  χιλίων  πεντακοσίων  ευρώ  (1.500,00  €)  στο 

αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδή ολοκληρώθηκε ο σκοπός του (το 

κόστος για την συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου είναι μικρότερο από 

το προϋπολογισθέν ποσό).

- Από  τον  Κ.Α.10-6262.002  με  τίτλο  «Συντήρηση  κλιματιστικών  Δημαρχείου»   να 

μεταφερθεί  ποσό   χιλίων  πεντακοσίων  ευρώ  (1.500,00  €)  στο  αποθεματικό  του 

δημοτικού προϋπολογισμού, επειδή ολοκληρώθηκε ο σκοπός του (το κόστος για την 

συντήρηση κλιματιστικών Δημαρχείου είναι μικρότερο από το προϋπολογισθέν ποσό).

-  Από  τον  Κ.Α.10-6613.002  με  τίτλο  «Προμήθεια  εντύπων  και  σφραγίδων»   να 

μεταφερθεί  ποσό   χιλίων  ευρώ  (1.000,00  €)  στο  αποθεματικό  του  δημοτικού 

προϋπολογισμού, επειδή ολοκληρώθηκε ο σκοπός του (το κόστος για την προμήθεια 

εντύπων και σφραγίδων είναι μικρότερο από το προϋπολογισθέν ποσό).

- Από τον Κ.Α.20-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων»  να μεταφερθεί ποσό  χιλίων 

ευρώ  (1.000,00  €)  στο  αποθεματικό  του  δημοτικού  προϋπολογισμού,  επειδή 

ολοκληρώθηκε ο σκοπός του (το κόστος για την προμήθεια κάδων είναι μικρότερο 

από το προϋπολογισθέν ποσό).

     Προτείνονται οι  ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο 

του δημοτικού προϋπολογισμού για την ενίσχυση του παρακάτω κωδικού αριθμού.
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   Μεταφορά  ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ  (5.000,00 €) από τον Κωδ.Αριθμό 9111 

«Αποθεματικό»  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.00-6735.001  με  τίτλο «Επιχορηγήσεις  σε 

Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου».

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

   Καταψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λάγκαρη Ειρήνη, Μποροδήμος 
Κωνσταντίνος και ο Τόλης Χριστόφορος : Η απόψή τους είναι η ακόλουθη, τα έσοδα του 
Δήμου δεν επαρκούν ,γι΄ αυτό  η επιχορήγηση  της <<γιορτή της τσιπούρας >> να γίνει 
από τους ίδιους τους ιχθυοκαλλιεργητές, με γνώμονα την εθελοντική συμμετοχή  των 
πολιτών και την  αμοιβαία συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου 
(όπως μεταφορά τραπεζοκαθιμάτων κ.λ.π.)

     Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Α/δήμαρχου κ. Μπεράτη  Γεώργιου  την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη  τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Φιλιατών οικ.έτους 2013 

και ειδικότερα :

α)  τις  μεταφορές  πιστώσεων στο  αποθεματικό  κεφάλαιο  του  δημοτικού 

προϋπολογισμού. 

 -  Από  τον  Κ.Α.10-6262.001 με  τίτλο  «Συντήρηση  και  επισκευή  ανελκυστήρα 

Δημαρχείου»   να  μεταφερθεί  ποσό  χιλίων  πεντακοσίων  ευρώ  (1.500,00  €)  στο 

αποθεματικό Κ.Α 9111 του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδή ολοκληρώθηκε ο σκοπός 

του (το κόστος για την συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου είναι μικρότερο 

από το προϋπολογισθέν ποσό).

- Από τον  Κ.Α.10-6262.002 με  τίτλο  «Συντήρηση κλιματιστικών  Δημαρχείου»   να 

μεταφερθεί ποσό  χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) στο αποθεματικό Κ.Α 9111 

του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδή ολοκληρώθηκε ο σκοπός του (το κόστος για 

την συντήρηση κλιματιστικών Δημαρχείου είναι  μικρότερο από το προϋπολογισθέν 

ποσό).

-  Από  τον  Κ.Α.10-6613.002  με  τίτλο  «Προμήθεια  εντύπων  και  σφραγίδων»   να 

μεταφερθεί  ποσό   χιλίων  ευρώ  (1.000,00  €)  στο  αποθεματικό  Κ.Α  9111   του 

δημοτικού προϋπολογισμού, επειδή ολοκληρώθηκε ο σκοπός του (το κόστος για την 

προμήθεια εντύπων και σφραγίδων είναι μικρότερο από το προϋπολογισθέν ποσό).

 -    Από  τον  Κ.Α.20-7131.001 με  τίτλο  «Προμήθεια  κάδων»   να  μεταφερθεί  ποσό 

χιλίων  ευρώ (1.000,00  €)  στο  αποθεματικό  Κ.Α  9111 του δημοτικού προϋπολογισμού, 

επειδή ολοκληρώθηκε ο σκοπός του (το κόστος για την προμήθεια κάδων είναι μικρότερο 

από το προϋπολογισθέν ποσό) , 

    Εγκρίνει  τις  ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του 

δημοτικού προϋπολογισμού για την ενίσχυση του παρακάτω κωδικού αριθμού και 
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 β)  τη μεταφορά ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) από τον Κωδ.Αριθμό 9111 

«Αποθεματικό»  στον  υφιστάμενο  Κ.Α.00-6735.001  με  τίτλο  «Επιχορηγήσεις  σε 

Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου».

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                                 ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( Υπογραφές)  
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
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