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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: ∆ιαµάντη Άννα 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8 
Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες 
ΤΗΛ.: 26643 60155 
FAX: 26640 22989 
E-mail: info@filiates.gr 
http: www.filiates.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 5ο /2013 πρακτικό της από 27ης Φεβρουαρίου 2013 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
Αριθµός απόφασης :  32/ 2013 

Περίληψη: Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ – Τροποποίηση 

προϋπολογισµού Οικ. έτους 2013 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την 27η , του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
18:30 , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε 
Αρ. Πρωτ. 1992/21-2-2013 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 δύο (22) µέλη και απόντα τα πέντε (5)  και 
συγκεκριµένα: 
 

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

12. Σωτηρίου Παναγιώτης 
13. Ρούµπης Γεώργιος 
14. Λένης Φίλιππος 
15. ∆άλλας Γεώργιος 
16. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
17. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 
18. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
19. Καψάλης ∆ηµήτριος 
20. Μποροδήµος Κων/νος 
21. Τόλης Χριστόφορος 
22. Ρέγκας Λαέρτης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. Μπουτάσης Ελευθέριος 
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2. Γκίκας Θωµάς 

3. Μποροδήµος Ιωάννης 

4. Λάγκαρη Ειρήνη 

5. Μάνος Κων/νος 

 
 
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. 
Φωτιάδης Απόστολος, Χρήστου Φώτιος, Καπουράνης Γεώργιος, Σιοκόλης 
Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Γκρέµος Θωµάς, Μπότος Ηλίας, Καλιαµούρης 
Χρήστος, Στεργίου Γεώργιος, Γκόγκος Αλέξανδρος, ∆όβρας Μιχαήλ Γιοβάνης 
Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 
χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, 
κα ∆ιαµάντη Άννα. 
Επίσης παραβρέθηκε η δηµοτική Υπάλληλος Παναγιώτα Λίοντου για να παρέχει 
διευκρυνήσεις σε θέµατα προϋπολογισµού. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα  
αποφασίστηκε η συζήτηση  ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, το οποίο 
κρίθηκε επείγον διότι αφορά αποδοχή επιχορηγήσεων και είναι: 
« Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. – τροποποίηση προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2013». 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης έδωσε το 
λόγο στον  Α/δήµαρχο κ. Μπεράτη Γεώργιο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
Θα πρέπει να προχωρήσουµε στην αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού 
οικ. Έτους 2013, µε σκοπό την αύξηση ή δηµιουργία διαφόρων υποχρεωτικών 
δαπανών ή µη (του άρθρ.158 του ∆.Κ.Κ.-Πρ. ∆/γµα 410/95), όπως: 
 
Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
1) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την αριθµ.48601/27-12-2012 απόφασή του, ενέκρινε 
την χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στο ∆ήµο Φιλιατών ποσού 10.000,00 ευρώ 
προκειµένου ο ∆ήµος µας να επιχορηγήσει τον Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας-Φιλιατών για 
πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες. 

• ∆ηµιουργεί τον Κ.Α. εσόδου 1214.005 µε τίτλο «Επιχορήγηση ∆ήµου για 
τον Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας – Φιλιατών για την πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών 
από πληµµύρες » µε το  ποσό των 9.985,00 ευρώ (ΕΚΤ/ΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ). 

• Αυξάνει τον Κ.Α. Εσόδου 0611.004 «Προµήθεια Τ.Π.& ∆.» ποσού 15,00 
ευρώ. 

• ∆ηµιουργεί τον Κ.Α.εξόδων 00-6718.001 µε τίτλο «Μεταβίβαση 
επιχορήγησης του ∆ήµου στον Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας-Φιλιατών» ποσού 9.985,00 
ευρώ (ΕΚΤ/ΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ) 

• Αυξάνει του Κ.Α. εξόδων 00-6525.002 «Προµήθεια Τ.Π.& ∆.(επιχ/σεις) µε το 
ποσό 15,00 ευρώ. 

2) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την αρίθµ.3756/29-1-2013 απόφασή του ενέκρινε 
την κατανοµή στον ∆ήµο Φιλιατών ποσού 29.298,79 ευρώ αποκλειστικά για την 
κάλυψη δαπανών θέρµανσης των σχολικών µονάδων του ∆ήµου. 
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• ∆ηµιουργεί τον Κ.Α.εσόδου 0614.003 µε τίτλο «Επιχορήγηση ∆ήµου για 
την κάλυψη δαπανών θέρµανσης των σχολείων του ∆ήµου» µε το  ποσό των 
29.254,84 ευρώ (ΕΚΤ/ΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ). 

• Αυξάνει τον Κ.Α.Εσόδου 0611.004 «Προµήθεια Τ.Π.& ∆.» ποσού 43,95 
ευρώ. 

• ∆ηµιουργεί τον Κ.Α.εξόδων 00-6711.004 µε τίτλο «Επιχορήγηση (Απόδοση) 
σε σχολικές επιτροπές για την κάλυψη δαπανών θέρµανσης των σχολείων» 
ποσού 29.254,84 ευρώ (ΕΚΤ/ΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ). Προτείνεται το ποσό να 
κατανεµηθεί ως εξής : 17.552,90 ευρώ στην Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Φιλιατών και το ποσό των 11.701,94 
ευρώ στη Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Φιλιατών. 

• Αυξάνει του Κ.Α.εξόδων 00-6525.002 «Προµήθεια Τ.Π.& ∆.(επιχ/σεις) µε το 
ποσό 43,95 ευρώ 

3) ∆ηµιουργεί νέο Κ.Α.εξόδων 00-6331.001 µε τίτλο «Παράβολο νοµιµοποίησης 
αυθαίρετων κτισµάτων» ποσού 5.000,00 ευρώ. Η δαπάνη θα καλυφθεί µέσω του 
αποθεµατικού 9111. 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
    Καταψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Ρέγκας Λαέρτης και Μποροδήµος 
Κων/νος ως προς το τρίτο σκέλος της εισήγησης . 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δήµαρχου Μπεράτη Γεώργιου την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. Έτους 2013, µε 
σκοπό την αύξηση ή δηµιουργία διαφόρων υποχρεωτικών δαπανών ή µη (του 
άρθρ.158 του ∆.Κ.Κ.-Πρ. ∆/γµα 410/95), όπως: 
 
Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
1) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την αριθµ.48601/27-12-2012 απόφασή του, ενέκρινε 
την χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στο ∆ήµο Φιλιατών ποσού 10.000,00 ευρώ 
προκειµένου ο ∆ήµος µας να επιχορηγήσει τον Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας-Φιλιατών για 
πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες. 

• ∆ηµιουργεί τον Κ.Α. εσόδου 1214.005 µε τίτλο «Επιχορήγηση ∆ήµου για 
τον Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας – Φιλιατών για την πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών 
από πληµµύρες » µε το  ποσό των 9.985,00 ευρώ (ΕΚΤ/ΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ). 

• Αυξάνει τον Κ.Α. Εσόδου 0611.004 «Προµήθεια Τ.Π.& ∆.» ποσού 15,00 
ευρώ. 

• ∆ηµιουργεί τον Κ.Α.εξόδων 00-6718.001 µε τίτλο «Μεταβίβαση 
επιχορήγησης του ∆ήµου στον Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας-Φιλιατών» ποσού 9.985,00 
ευρώ (ΕΚΤ/ΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ) 

• Αυξάνει του Κ.Α. εξόδων 00-6525.002 «Προµήθεια Τ.Π.& ∆.(επιχ/σεις) µε το 
ποσό 15,00 ευρώ. 

2) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την αρίθµ.3756/29-1-2013 απόφασή του ενέκρινε 
την κατανοµή στον ∆ήµο Φιλιατών ποσού 29.298,79 ευρώ αποκλειστικά για την 
κάλυψη δαπανών θέρµανσης των σχολικών µονάδων του ∆ήµου. 

• ∆ηµιουργεί τον Κ.Α.εσόδου 0614.003 µε τίτλο «Επιχορήγηση ∆ήµου για 
την κάλυψη δαπανών θέρµανσης των σχολείων του ∆ήµου» µε το  ποσό των 
29.254,84 ευρώ (ΕΚΤ/ΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ). 
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• Αυξάνει τον Κ.Α.Εσόδου 0611.004 «Προµήθεια Τ.Π.& ∆.» ποσού 43,95 
ευρώ. 

• ∆ηµιουργεί τον Κ.Α.εξόδων 00-6711.004 µε τίτλο «Επιχορήγηση (Απόδοση) 
σε σχολικές επιτροπές για την κάλυψη δαπανών θέρµανσης των σχολείων» 
ποσού 29.254,84 ευρώ (ΕΚΤ/ΤΑ ΕΙ∆/ΝΑ). Προτείνεται το ποσό να 
κατανεµηθεί ως εξής : 17.552,90 ευρώ στην Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Φιλιατών και το ποσό των 11.701,94 
ευρώ στη Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Φιλιατών. 

• Αυξάνει του Κ.Α.εξόδων 00-6525.002 «Προµήθεια Τ.Π.& ∆.(επιχ/σεις) µε το 
ποσό 43,95 ευρώ 

3) ∆ηµιουργεί νέο Κ.Α.εξόδων 00-6331.001 µε τίτλο «Παράβολο νοµιµοποίησης 
αυθαίρετων κτισµάτων» ποσού 5.000,00 ευρώ. Η δαπάνη θα καλυφθεί µέσω του 
αποθεµατικού 9111. 

 
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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