
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 
 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 1 από 4 

 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                        26-05-2013    

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: Λώλη Άννα - Μαρία 

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

 
Αριθµός απόφασης :  98 / 2013 

Περίληψη: Αποδοχή επιχορήγησης- Τροποποίηση Προυπολογισµού Οικονοµικού 
έτους 2013 
 

 

     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 κατεπέιγοντα. 
 Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο  θέµα της κατεπείγουσας συνεδρίασης έδωσε το λόγο στον  
Α/δήµαρχο κ. Μπεράτη Γεώργιο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:     
Κρίνεται αναγκαία η αναµόρφωση του ∆ηµοτικού προυπολογισµού  οικον. έτους 2013, µε σκοπό 
την αύξηση ή δηµιουργία διαφόρων υποχρεωτικών δαπανών ή µη ( του άρθρου 158 του ∆.Κ.Κ. 
– Πρ. ∆/γµα 410/95). 
 
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
1) Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιάθεση ποσού 

Σύµφωνα µε την αριθµ.13933/2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα 

«Κατανοµή ποσό προς τους ∆ήµους από τους ΚΑΠ προς υλοποίηση του θεσµού που αφορά 

στον εθελοντή σχολικό τροχονόµο κατά το διάστηµα από Σεπτέµβριο-∆εκέµβριο 2012» 

αποδόθηκε στο ∆ήµο µας το ποσό των 3.824,00 ευρώ. 

Το Ταµείο Παρακαταθηκών & δανείων παρακράτησε το ποσό των 5,74 ευρώ ως προµήθεια. 

Με τον αρχικό προϋπολογισµό είχαµε εγγράψει στον Κ.Α.0615.001 «ΚΑΠ για την καταβολή 

αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους» το ποσό των 3.227,16 ευρώ. Σύµφωνα µε την 

ανωτέρω απόφαση Υπουργού αποδόθηκαν στο ∆ήµο 3.824,00 ευρώ. Προκύπτει διαφορά 

596,84 ευρώ η οποία και θα πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό.  

• Αυξάνει τον Κ.Α.0615.001 «ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς 

τροχονόµους» ποσού 591,10 ευρώ 

• Αυξάνει τον Κ.Α.0615.002 «Προµήθεια Τ.Π.∆. για το έσοδο σχολικών τροχονόµων» 

ποσού 0,90 ευρώ 

• Αντίστοιχα αυξάνει τον Κ.Α.εξόδων 00-6711.002 «Επιχορήγηση (Απόδοση) σε 

σχολικές επιτροπές για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους» 

ποσού 596,84 ευρώ. 

2) ∆ηµιουργεί Κ.Α.εξόδων 20-6041.002  «Αποδοχές προσωπικού Ορισµένου Χρόνου 

Υπηρεσίας Καθαριότητας µε 8µηνη σύµβαση» ποσού 50.000,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί 

από τους παρακάτω Κωδ.Αριθµούς. 

1. Κ.Α.20-6011.001 «Τακτικές Αποδοχές προσωπικού καθαριότητας» ποσού 

700,00 ευρώ 
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2. Κ.Α.20-6275.001 «Καθαρισµός οδών των δηµοτικών ενοτήτων ∆ήµου 

Φιλιατών» ποσού 8.700,00 ευρώ 

3. Κ.Α.20-6277.003 «Αποκοµιδή απορριµµάτων ∆.Ε.Φιλιατών» ποσού 12.300,00 

ευρώ 

4. Κ.Α.20-6277.004 «Αποκοµιδή απορριµµάτων ∆.Ε.Σαγιάδας» ποσού 9.300,00 

ευρώ,  

5. Κ.Α.20-6277.005 «Ηµεροµίσθια (µεροκάµατα) υπηρεσίας Καθαριότητας» 

ποσού 3.000,00 ευρώ  

6. Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» ποσού 16.000,00 ευρώ 

 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     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 ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

                                             Όπως παρακάτω:  

1) Την   αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιάθεση ποσού : 

Σύµφωνα µε την αριθµ.13933/2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα 

«Κατανοµή ποσό προς τους ∆ήµους από τους ΚΑΠ προς υλοποίηση του θεσµού που αφορά 

στον εθελοντή σχολικό τροχονόµο κατά το διάστηµα από Σεπτέµβριο-∆εκέµβριο 2012» 

αποδόθηκε στο ∆ήµο µας το ποσό των 3.824,00 ευρώ. 

Το Ταµείο Παρακαταθηκών & δανείων παρακράτησε το ποσό των 5,74 ευρώ ως προµήθεια. 

Με τον αρχικό προϋπολογισµό είχαµε εγγράψει στον Κ.Α.0615.001 «ΚΑΠ για την καταβολή 

αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους» το ποσό των 3.227,16 ευρώ. Σύµφωνα µε την 

ανωτέρω απόφαση Υπουργού αποδόθηκαν στο ∆ήµο 3.824,00 ευρώ. Προκύπτει διαφορά 

596,84 ευρώ η οποία και θα πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό.  

• Αυξάνει τον Κ.Α.0615.001 «ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς 

τροχονόµους» ποσού 591,10 ευρώ 

• Αυξάνει τον Κ.Α.0615.002 «Προµήθεια Τ.Π.∆. για το έσοδο σχολικών τροχονόµων» 

ποσού 0,90 ευρώ 

• Αντίστοιχα αυξάνει τον Κ.Α.εξόδων 00-6711.002 «Επιχορήγηση (Απόδοση) σε 

σχολικές επιτροπές για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους» 

ποσού 596,84 ευρώ και  

2) ∆ηµιουργεί Κ.Α.εξόδων 20-6041.002  «Αποδοχές προσωπικού Ορισµένου Χρόνου 

Υπηρεσίας Καθαριότητας µε 8µηνη σύµβαση» ποσού 50.000,00 ευρώ. Το ποσό θα ληφθεί 

από τους παρακάτω Κωδ.Αριθµούς. 

7. Κ.Α.20-6011.001 «Τακτικές Αποδοχές προσωπικού καθαριότητας» ποσού 

700,00 ευρώ 
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8. Κ.Α.20-6275.001 «Καθαρισµός οδών των δηµοτικών ενοτήτων ∆ήµου 

Φιλιατών» ποσού 8.700,00 ευρώ 

9. Κ.Α.20-6277.003 «Αποκοµιδή απορριµµάτων ∆.Ε.Φιλιατών» ποσού 12.300,00 

ευρώ 

10. Κ.Α.20-6277.004 «Αποκοµιδή απορριµµάτων ∆.Ε.Σαγιάδας» ποσού 9.300,00 

ευρώ,  

11. Κ.Α.20-6277.005 «Ηµεροµίσθια (µεροκάµατα) υπηρεσίας Καθαριότητας» 

ποσού 3.000,00 ευρώ  

12. Κ.Α.9111 «Αποθεµατικό» ποσού 16.000,00 ευρώ 

                                                                                            

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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