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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 10ο/2013 πρακτικό της από  30ης Απριλίου   2013 έκτακτης συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  97/ 2013 

Περίληψη: ∆ιαγραφή προσαυξήσεων από λογαριασµούς ύδρευσης στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Φιλιατών. 
 

 
     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 30η , του 
µηνός Απριλίου  του έτους 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:00 , συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 5240/ 29-04-2013 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 δέκα οχτώ  (18) µέλη και απόντα τα εννιά (9)  και συγκεκριµένα: 
    
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 12. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 13. Λένης Φίλιππος 
4. Τσέκας Νικόλαος 14.Μποροδήµος Ιωάννης 
5. Βλάχος Παρασκευάς 15. Γκίζας Χρήστος 
6. Μπάντιος Ελευθέριος 16. Σπανοπούλου – Σάρα Ηλιάνα 
7. Μάνος Κων/νος 17.Μποροδήµος Κωνσταντίνος 
8.   Τσότσης ∆ηµήτριος 18. Τόλης Χριστόφορος 
9.    Σωτηρίου Παναγιώτης  
10.   Μπεράτης Γεώργιος   
11 .  Στεργίου Παναγιώτης  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1.Φερεντίνος Λάµπρος 
2. Μποροδήµου Γεωργία     
3.  Νικολαϊδου Ελένη(Γραµµατέας ∆.Σ.) 
4.  ∆άλλας Γεώργιος    
5.  Γκίκας Θωµάς 
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6.  Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7.   Καψάλης ∆ηµήτριος 
 8.  Λάγκαρη Ειρήνη 
 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 ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ. Μάνος Νικόλαος, Φωτιάδης 
Απόστολος, Γκρέµος Θωµάς, Μπότος Ηλίας, Ντρίκος Γεώργιος, και Γκούσης Νικόλαος. 
 
     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 Λώλη 
Άννα – Μαρία . 
     Ο κος Πρόεδρος πριν την έναρξη της κατεπείγουσας συνεδρίασης κάλεσε τους συµβούλους 
να αποφασίσουν για το κατεπείγον της συνεδρίασης του ∆.Σ. σύµφωνα µε την παρ. 5 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 << Σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου >> 
 Το συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα  να συζητηθούν τα θέµατα ως κατεπείγοντα. 
    Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  θέµα της κατεπείγουσας συνεδρίασης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Μπεράτη Γεώργιο ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα 
εξής: 
   Με το αριθµ. πρωτ. ∆20/5061/25-4-2013 έγγραφο του ∆ιευθυντή ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού του Γενικού Νοσοκοµείου – Κ.Υ .Φιλιατών, υποβλήθηκε στο δήµο 
αίτηµα διαγραφής συνολικού ποσού 2.065,76 ευρώ, που εµφανίζεται ως οφειλόµενο  
στο δήµο από προσαυξήσεις στους λογαριασµούς ύδρευσης του Κέντρου Υγείας και 
του Νοσοκοµείου των τελευταίων περίπου 2 ½ ετών.  
  Συγκεκριµένα, αναφέρεται, ότι δεν ήταν δυνατή η εµπρόθεσµη εξόφληση των εν 
λόγω λογαριασµών,  δεδοµένου ότι υπήρξε καθυστέρηση στις πιστώσεις , ενώ δεν 
υπάρχει στον προυπολογισµό  του Νοσοκοµείου κωδικός για εξόφληση 
προσαυξήσεων. 
  Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 περ. β΄του άρθρου 174 του ∆ηµοτικού Κώδικα 
( Ν. 3463/2006) το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή του , να 
απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής , εφόσον 
η εκπρόθεσµη καταβολή οφείλεται σε οικονοµική αδυναµία , που προήλθε από 
γεγονότα ανωτέρας βίας. 
  Εν προκειµένω , ότι η µη έγκαιρη εξόφληση των λογαριασµών δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ότι οφείλεται σε αδικαιολόγητη άρνηση του Νοσοκοµείου αλλά, όπως 
αναφέρεται ρητά και στο ως άνω έγγραφο , στην εφαρµογή του µνηµονίου , που 
οδήγησε σε καθυστέρηση της πίστωσης. Ήτοι το Νοσοκοµείο επιχορηγήθηκε 
εκπρόθεσµα και µόνο για το κεφάλαιο της οφειλής , ώστε σήµερα βρίσκεται σε 
οικονοµική αδυναµία να πληρώσει τις προσαυξήσεις, βάσει της οποίας δύναται να 
ληφθεί απόφαση περί ικανοποίησης του υποβληθέντος  αιτήµατος διαγραφής των 
προσαυξήσεων. Κατόπιν τούτου,  

Εισηγούµαι  
 

    να λάβουµε απόφαση µε την οποία θα απαλλάσσσουµε  το Νοσοκοµείο – Κ.Υ. 
Φιλιατών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής των λογαριασµών ύδρευσης 
του Κέντρου Υγείας και του Νοσοκοµείου , ποσού 1.263,12 ευρώ και 802,64 ευρώ, 
αντίστοιχα, υπό την αίρεση ότι θα εξοφληθεί το συνολικά οφειλόµενο ποσό και των 
δύο λογαριασµών. 
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      Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά. 
      Καταψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τσότσης ∆ηµήτριος και Τόλης 
Χριστστόφορος. Είπαν ότι η διαγραφή προσαυξήσεων στους λογαριασµούς ύδρευσης του 
Γενικού Νοσοκοµείου – Κ.Υ . Φιλιατών να γίνει µε τον ίδιο τρόπο σε όλους τους πολίτες  του 
∆ήµου λόγω του µνηµονίου.          
     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 
 

Εγκρίνει  την   διαγραφή    από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής των 
λογαριασµών ύδρευσης του Κέντρου Υγείας και του Νοσοκοµείου  Φιλιατών , ποσού 
1.263,12 ευρώ και 802,64 ευρώ, αντίστοιχα, υπό την αίρεση ότι θα εξοφληθεί το 
συνολικά οφειλόµενο ποσό και των δύο λογαριασµών. 

 
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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