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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 3η /2013 πρακτικό της από 30ης Ιανουαρίου 2013 ειδικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
Αριθµός απόφασης :  3/ 2013 

Περίληψη: Ψήφιση Προϋπολογισµού  Εσόδων – Εξόδων και έγκριση ετήσιου 
Προγράµµατος ∆ράσης οικ. έτους 2013 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την 30η , του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00  
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
791/23-01-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) 
µελών βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι πέντε (25) µέλη και απόντα τα δύο (2)  και 
συγκεκριµένα: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ. 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 
3. Κωστάρας Σταύρος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 
5. Τσέκας Νικόλαος 
6. Βλάχος Παρασκευάς 
7. Μποροδήµου Γεωργία 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 
9. Στεργίου Παναγιώτης 
10. Μάνος Κων/νος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 
13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.) 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 
15. Ρούµπης Γεώργιος 
16. Λένης Φίλιππος 
17. Γκίκας Θωµάς 
18. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
19. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 
20. Μποροδήµος Ιωάννης 
21. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
22. Καψάλης ∆ηµήτριος 
23. Λάγκαρη Ειρήνη 
24. Μποροδήµος Κων/νος 
25. Τόλης Χριστόφορος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
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1. ∆άλλας Γεώργιος 

2. 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 ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ. 
Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Λιαµύρας Αθανάσιος, Σιοκόλης 
Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Παππάς Μιχαήλ, Ντρίκος Γεώργιος Μπότος 
Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζπήτας 
∆ηµήτριος, Κάτσιος Μιχαήλ, ∆όβρας Μιχαήλ, Γιοβάνης Ευάγγελος, Νάστος Μηνάς, 
Καραµπίνας Βασίλειος. 
Στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε δεν παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς 
Μηνάς, λόγω ασθένειας. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, 
κα ∆ιαµάντη Άννα. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι δηµοτικοί Υπάλληλοι κ.κ. Λιόντου Παναγιώτα και 
∆εµερτζή Όλγα για να δώσουν διευκρυνήσεις σε θέµατα της αρµοδιότητάς τους.      
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έδωσε 
το λόγο στον Α/δήµαρχο κ. Μπεράτη Γεώργιο , ο οποίος είπε στα µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 

Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Πρέπει εξ αρχής να αποσαφηνίσουµε ότι πρόκειται για ένα προϋπολογισµό που 
βασίζεται στα νέα δεδοµένα που έχει ορίσει ο Νόµος για τους ∆ήµους. 

Ο προϋπολογισµός του 2013 είναι ρεαλιστικός, αποτελεσµατικός αλλά και 
προσαρµοσµένος στα σηµερινά δεδοµένα της σοβαρής οικονοµικής κρίσης.  
Με τη νοµική έννοια του όρου, προϋπολογισµός είναι η διοικητική πράξη µε την 
οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του ∆ήµου για το επόµενο οικ. έτος. 

Ως εκ τούτου βασική προϋπόθεση της νοµιµότητας των δαπανών είναι η πρόβλεψη 
τους στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους. 

Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 3966/24-1-2011 (ΦΕΚ 141/9-2-
2011 τεύχος Β΄) εφόσον έχουν µεταβιβασθεί σε δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες 
συγκεκριµένες αποφασιστικού χαρακτήρα, αρµοδιότητες, κατ΄ εφαρµογή των 
άρθρων 83 παρ.9 και 84 παρ.6 του Ν.3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω 
διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν.3852/2010. 
Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του ∆ήµου µας δεν µεταβιβάστηκαν 
τέτοιες αρµοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του 
Ν.3852/2010. 

Με την ΚΥΑ 47490/18-12-2012 (3390/18-12-2012 τ. Β΄) παρέχονται οδηγίες για 
την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2013 και 
τροποποιείται η υπ’ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/2004 τ. Β΄) απόφαση περί 
καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων. 

Οι διαδικασίες κατάρτισης και σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, έχουν ως 
εξής: 

Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης µε την αριθ. 3/2012 απόφασή της εξέφρασε 
προτάσεις και διατύπωσε γνώµες σχετικά µε το προσχέδιο του Προϋπολογισµού και 
του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 
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του Ν. 3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική 
Επιτροπή. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή µε τις υπ’ αριθµ.3 και 4/2012 αποφάσεις της, εισηγήθηκε 
το προσχέδιο του προϋπολογισµού και του Ε.Π.∆. στην Οικονοµική Επιτροπή και το 
τεχνικό πρόγραµµα αντίστοιχα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά το άρθρο 63 του Ν. 
3852/2010. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 2/23-1-2013 απόφασή της, κατάρτισε 
σχέδιο του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2013 µε τη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση 
και προσχέδιο του Ε.Π.∆. έτους 2013, τα οποία τίθενται υπόψη σας προς ψήφιση 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

Το δηµοτικό συµβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα 
δράσης, σε ειδική για αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 

1. ∆ιαίρεση του προϋπολογισµού 

Ο προϋπολογισµός διαιρείται σε δύο µέρη, εκ των οποίων το Μέρος Ι περιλαµβάνει 
τα έσοδα και το Μέρος ΙΙ τις δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου του αποθεµατικού. 
Στο Μέρος I (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον 
πρώτο πίνακα µε τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινοµούνται, 
όπως και προηγουµένως, µε κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα µε 
τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ (ΙΙ) περιλαµβάνονται µόνο τα έσοδα εκείνα, 
τα οποία προορίζονται από το νόµο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν 
υπάρχει τέτοια δέσµευση στο νόµο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς 
σκοπούς. 
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο νόµιµος προορισµός των εσόδων αλλά και 
επιτυγχάνεται η ακριβής απεικόνιση των επενδυτικών δυνατοτήτων του 
προϋπολογισµού.  
Στο Σχέδιο του προϋπολογισµού που αφορά τα έσοδα περιλαµβάνονται : 

Όλα τα έσοδα που πρόκειται να εισπράξει ο ∆ήµος το οικονοµικό έτος 2013 
ΤΑΚΤΙΚΑ και ΕΚΤΑΚΤΑ, όπως χαρακτηρίζονται ανάλογα µε την προέλευσή τους. 
Στους προϋπολογισµούς εγγράφονται µόνο νοµοθετηµένα έσοδα και το ύψος τους 
προσδιορίζεται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου 
λαµβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσµατα του προηγούµενου 
οικονοµικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο 4 του παρόντος.  

Η πίστωση που θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό για τα έσοδα από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση µε το χρηµατικό ποσό που 
έλαβε ο κάθε δήµος ως τακτική επιχορήγηση µηνός Νοεµβρίου 2012, 
προσαυξανόµενο επί 1,24% πολλαπλασιαζόµενο επί 12. Η διαφορά που θα 
προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2013 θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό µε 
αναµόρφωση.  
Έσοδα των δήµων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
27 του ν. 3756/2009, «περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς 
τους ΟΤΑ α’ βαθµού», εγγράφονται σε ανεπτυγµένη µορφή του Κ.Α. 0619 και, σε 
περιπτώσεις, όπου υφίστανται εκκρεµείς υποχρεώσεις δήµου, προς το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, ασφαλιστικά ταµεία και τρίτους, στο πλαίσιο των διατάξεων του π.δ. 
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113/2010, τα έσοδα αυτά χαρακτηρίζονται ειδικευµένα και διατίθενται 
αποκλειστικά για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών του. 

Τα χρηµατικά ποσά που έχουν αιτηθεί οι δήµοι ως έκτακτη χρηµατοδότηση για την 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων έως 31-12-2011 προς τρίτους, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες που παρασχέθηκαν µε τις εγκυκλίους υπ’ αριθµ. 2/21967/0094/13-
3-2012 (Α∆Α:Β44ΥΗ-7ΧΘ) του Υπουργείου Οικονοµικών και 10/9866/16-3-2012 
(Α∆Α: Β44∆Ν-ΒΟΧ) , οµοίως µπορεί να εγγραφούν στο σκέλος των εσόδων του 
προϋπολογισµού, στον Κ.Α. 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων», εφόσον το σύνολο του αιτηθέντος ποσού είναι µικρότερο ή ίσο µε 
τις υφιστάµενες κατά τις 30/9/2012 ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Σε αντίθετη 
περίπτωση, εάν δηλαδή οι υφιστάµενες στις 30/9/2012 ληξιπρόθεσµες 
υποχρεώσεις είναι λιγότερες από το αιτηθέν ποσό, τότε εγγράφεται το µικρότερο 
ποσό. Μετά την οριστικοποίηση του ύψους της χρηµατοδότησης που θα λάβει ο 
κάθε δήµος για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του, τυχόν διαφορά 
που θα προκύψει σε σχέση µε το αιτηθέν ποσό, θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό 
µε αναµόρφωση. Ο φορέας θα πρέπει να απεικονίσει τις πληρωµές των 
υποχρεώσεων, στις οποίες προέβη, σε ιδιαίτερη κατηγορία του προϋπολογισµού 
προς τον σκοπό αυτό, όπως ορίζεται στις οδηγίες του άρθρου 8 της παρούσας  

Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό, τα έσοδα από ΣΑΤΑ και η οποία σύµφωνα µε 
το άρθρο 1 της 47490/2012 ΚΥΑ µετονοµάζεται σε «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 
των δήµων»  θα εγγραφούν στα έκτακτα έσοδα. Το ύψος της πίστωσης που θα 
εγγραφεί, θα είναι το ποσό της ΣΑΤΑ που έλαβαν οι ΟΤΑ το έτος 2012 και αναλογεί 
στο έτος αυτό (δεν θα συνυπολογισθούν, δηλαδή, χρηµατικά ποσά από τη ΣΑΤΑ 
έτους 2011 που έλαβαν οι δήµοι κατά τη διάρκεια του 2012). Η διαφορά που θα 
προκύψει από τη ΣΑΤΑ έτους 2013 θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε 
αναµόρφωση. 

Στα έσοδα περιλαµβάνονται επίσης τα ανείσπρακτα έσοδα προηγούµενων ετών τα 
οποία έχουν βεβαιωθεί και παρακολουθούνται στον Κ.Α. 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα 
από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και στον Κ.Α.Εξόδων 85 που 
επανατίθεται σε ισχύ µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 47790/2012  
παρακολουθείται η πρόβλεψη µη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων από τα 
προηγούµενα οικονοµικά έτη και εγγράφεται ως πρόβλεψη µη είσπραξης το ποσό 
που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού έτους 2012 
σύµφωνα µε την µεθοδολογία που αναπτύσσεται στο άρθρο 5 της ανωτέρω ΚΥΑ 
47490/2012. 

Στο Μέρος II (∆απάνες) παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά 
υπηρεσία. 

Για τον προσδιορισµό του ύψους των εξόδων λαµβάνονται υπ’ όψη τα διαχειριστικά 
αποτελέσµατα του προηγούµενου οικονοµικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που 
έχουν ενταλθεί.   

Στον προϋπολογισµό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, 
που καθορίζονται µε την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα  ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 
4038/2012 και ισχύει. 
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Στους προϋπολογισµούς εγγράφονται υποχρεωτικά, οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των 
δανείων που έχουν συναφθεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και 
λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς. 

Επίσης περιλαµβάνονται:  

-Όλα τα έργα του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου όπως ψηφίστηκε µε την 
αριθµ.190/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

-Όλα τα έργα τα οποία είχαν ανατεθεί και τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς 
και τα έργα που είχαν ενταχθεί σε επενδυτικά προγράµµατα, είχαν ανατεθεί τα 
προηγούµενα οικονοµικά έτη και τέλος τα έργα για τα οποία υπάρχει απόφαση 
ένταξης µε αντίστοιχες πιστώσεις. 

-Οι πάσης φύσεως οφειλές (λειτουργικές και επενδυτικές) προηγούµενων 
οικονοµικών ετών. 

Τέλος, µε τη λειτουργία του Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας θα καταστεί εφικτή η 
αναλυτική παρακολούθηση των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 2, παρ. ε.2 
«πορεία είσπραξης εσόδων» της υπ΄αριθµ. 74712/2010 (ΦΕΚ Β’ 2043) Υπουργικής 
Απόφασης, επιτρέποντας τη συνεχή αξιολόγηση του βαθµού ενεργοποίησης κάθε 
δήµου σε σχέση µε την επιδίωξη είσπραξης των απαιτήσεων του και εκ µέρους του 
αξιοποίηση κάθε προβλεπόµενου, από τη νοµοθεσία, µέτρου (π.χ δέσµευση 
φορολογικής ενηµερότητας). 

Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε 
από το δηµοτικό συµβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου 
δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική 
εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του 
νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος, παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν 
επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός. Η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται 
υποχρεωτικά στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου αλλά και στο πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια», αν δεν διενεργηθεί η δηµοσίευση στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» δεν 
εκτελείται ο προϋπολογισµός (αρθ.4 ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισµοί των 
∆ήµων εµπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η 
δηµοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010). 
Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», 
διαφορετικά δεν εκτελείται. 

Κατόπιν των ανωτέρω θέτω υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το σχέδιο 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013. 
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Β. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι:  

Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται πενταετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα 

∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό.  

Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, το 

οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα. 

Ειδικά για τη δηµοτική περίοδο 2011 – 2014 το επιχειρησιακό πρόγραµµα έχεις 

τριετή διάρκεια, σύµφωνα µε την περ. α, άρθρο 11 της αριθ. 181830/2-4-2007 

υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 

5694/3-2-2011 υπουργικής απόφασης ΥΠΕΣΑΗ∆. 

Με το άρθρο 3 της υπ’αριθµ.47490/18-12-2012 ΚΥΑ µε θέµα «Παροχή οδηγιών για 

την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικ.έτους 2013, ορίζεται ότι: 

-Ο προϋπολογισµός και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης εξειδικεύουν το πενταετές 

επιχειρησιακό πρόγραµµα σε ετήσια βάση. 

-Κατά την κατάρτιση του Ε.Π.∆., συντάσσεται αρχικά το τεχνικό πρόγραµµα το 

οποίο αποτελεί µέρος του Ε.Π.∆. και επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτηµα, 

ακολουθεί η σύνταξη του προϋπολογισµού και τέλος προστίθενται οι υπόλοιπες 

δράσεις – ενέργειες – λειτουργίες που ολοκληρώνου το Ε.Π.∆. 

-Η σύνταξη του προσχεδίου του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού, οι διαδικασίες 

διαβούλευσης και η ψήφιση του προϋπολογισµού έτους 2013, από το δηµοτικό 

συµβούλιο, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα, καθώς σε κάθε περίπτωση, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της από 18/11/2012 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/2012 τ. Α΄) «∆ηµοσιονοµικοί κανόνες και 

άλλες διατάξεις», όλα τα νοµικά πρόσωπα – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει το προϋπολογισµό κάθε έτους µέχρι την 31η 

Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αυτός αναφέρεται. 

   Κατόπιν των ανωτέρω θέτω υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το σχέδιο του 

ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2013. 

 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
Καταψήφισαν τα µέλη του ∆ηµοτικού κ.κ. Μποροδήµος Ιωάννης, Γκίκας Θωµάς, 
Φερεντίνος Μιλτιάδης, Γκίζας Χρήστος Σπανοπούλου Ηλιάνα, Μποροδήµος 
Κων/νος, Τόλης Χριστόφορος και Λάγκαρη Ειρήνη λέγοντας ότι: ∆εν ψηφίζουµε 
τον προϋπολογισµό για τους εξής λόγους: α) δεν συµβαδίζει µε το Ετήσιο 
Πρόγραµµα δράσης 2013 και β) δεν ψηφίσαµε το Τεχνικό Πρόγραµµα. 
Καταψήφισε ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. Καψάλης ∆ηµήτριος αναφέροντας τα εξής: 
Πώς να ψηφίσει κανείς τον ετήσιο προϋπολογισµό του ∆ήµου όταν κανένας δεν 
είναι ικανοποιηµένος. ∆εν µου επιδόθηκε η εισήγηση του Προϋπολογισµού ούτε το 
ετήσιο πρόγραµµα δράσης. Προϋπολογισµός χωρίς χρήµατα, χωρίς στόχους, χωρίς 
συγκεκριµένες κατευθύνσεις. Ανείσπρακτες οφειλές , καθυστερήσεις σε εισπράξεις 
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οφειλών λόγω αδράνειας. Ίδια κεφάλαια «επενδύσεις» αξιοποίηση δηµοτικής 
περιουσίας µηδενικά. Απλή καταγραφή των εσόδων και των εξόδων. Να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία να περάσει και αυτό. Οι τροποποιήσεις να είναι καλά. 
Έργα επενδύσεων ανύπαρκτα, παιδικοί σταθµοί υπολειτουργούν, καθαριότητα µε 
προβλήµατα. Οφειλές προς τον ΧΥΤΑ Κορύτιανης, οφειλές καυσίµων επί 
τετράµηνο. Καθυστερήσεις στις πληρωµές αποδοχών των υπαλλήλων, των 
προµηθευτών, των εργολάβων µε ότι συνέπειες συνεπάγονται για την τοπική 
κοινωνία και αγορά. Ζητούµε συνεχώς στοιχεία οικονοµικά και δε µας αποδίδονται, 
στηριζόµενοι προφανώς και στον άχαρο ρόλο της αντιπολίτευσης 
Το ∆ηµοτικό 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 
 

  Αποδέχεται στο σύνολό της  την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει  τον Προϋπολογισµό εσόδων 
– εξόδων Οικονοµικού έτους 2013 του ∆ήµου Φιλιατών, καθώς και το ετήσιο πρόγραµµα 
δράσης έτους 2013. 
  Ο Προϋπολογισµός εσόδων – εξόδων Οικονοµικού έτους 2013 καθώς και το ετήσιο 
πρόγραµµα δράσης έτους 2013 αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας απόφασης. 
 
 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα 
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από 
εκείνους που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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