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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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. 26η /2012 πρακτικό της από 27ης ∆εκεµβρίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
Αριθµός απόφασης :  195/ 2012 

Περίληψη: Ένταξη της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου Φιλιατών» µε 

κωδικό ΜS 393144 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική 

Υποστήριξη Εφαρµογής» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την 27η , του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
14425/20.12.2012 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 ένα (21) µέλη και απόντα τα έξι (6)  και 
συγκεκριµένα: 
 

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

12. Ρούµπης Γεώργιος 
13. Λένης Φίλιππος 
14. Γκίκας Θωµάς 
15. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
16. Μποροδήµος Ιωάννης 
17. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
18. Καψάλης ∆ηµήτριος 
19. Μποροδήµος Κων/νος 
20. Τόλης Χριστόφορος 
21. Ρέγκας Λαέρτης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΦ-ΣΙΔ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 

∆ηµαρχείο: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - Τηλ. Κέντρο:2664360100 & 2664022213 - 

 Fax:2664022989,  Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: info@filiates.gr - Ιστοσελίδας: www.filiates.gov.gr 

Σελίδα 2 από 4 

 

1. Τσέκας Νικόλαος 

2. Μάνος Κων/νος 

3. Νικολαϊδου Ελένη 

4. ∆άλλας Γεώργιος 

5. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 

6. Λάγκαρη Ειρήνη 

 
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, Μπότος Ηλίας, Γκόγκος Αλέξενδρος, Γκούσης Νικόλαος, 
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. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι δηµοτικοί Υπάλληλοι κ.κ. ∆εµερτζή Όλγα και 
Χρήστου Σωτήριος, για διευκρινήσεις επί των έργων και των τροποποιήσεων.      
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
 Έχοντας υπόψη 
• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4854/29-11-2012 Απόφαση της Μ.Ο.∆. Α.Ε : Ένταξη της 
Πράξης «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου Φιλιατών» στον άξονα προτεραιότητας «01-
Υποστήριξη επιτελικών δοµών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων» του ΕΠ 
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής»,  
• Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5734/12/Θ∆/ΙΠ/σµ/15-11-2012 έγγραφο αποστολής του 
«Συµφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης στο Ε.Π Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρµογής» του ∆ηµάρχου Φιλιατών  
• Τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από την υπογραφή του Συµφώνου 
Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης», όσο κι αυτές που ρητώς 
αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 4156/23-11-2011 Ανοιχτή Πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 
• Την υπ’ αριθ. 4854/3-10-2012/ΜΟ∆ Αίτηση Χρηµατοδότησης του 
δικαιούχου ∆ήµου Φιλιατών. 
  
• Την υπ’ αριθ.     159/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλιατών  για την  
υποβολή πρότασης. 
   
• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων" 
(Α΄ 114/8.6.2006) 
   
• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07-06-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέσω του Προγράµµατος 
Καλλικράτης.  
 

       ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
 
• Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 50.000,00€, σύµφωνα µε την 
παραπάνω αναφερόµενη απόφαση της Μ.Ο. Α.Ε.,   
 
• Την τροποποίηση του προϋπολογισµού του έτους 2012, µε την   
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δηµιουργία νέου Κ.Α στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων, µε τίτλο 
«Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» για την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια του 
∆ήµου Φιλιατών» µε προϋπολογισµό 50.000,00€ και συγκεκριµένα: ∆ηµιουργεί 
νέα πίστωση στο σκέλος των εσόδων υπό Κ.Α 1323.004 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση 
από το «Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» για την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια 
∆ήµου Φιλιατών», στην οποία εγγράφει ποσό 50.000,00€ και µεταφέρει το εν 
λόγω ποσό, µέσω του αποθεµατικού και συγκεκριµένη (ΚΑ 9111), στην νέα 
πίστωση που δηµιουργεί στο σκέλος των εξόδων υπό Κ.Α. 15-7413.001 και µε 
τίτλο «Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» για την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια 
∆ήµου Φιλιατών», ποσού 50.000,00€. 
  
• Τον ορισµό της  υπαλλήλου του ∆ήµου Φιλιατών κας Κέσκου Αθηνάς (ταµίας του 
∆ήµου) , ως Υπολόγου, ο οποίος θα προβαίνει κάθε φορά στην εξόφληση των 
εγκεκριµένων λογαριασµών για το προαναφερόµενο έργο, τα οποία θα 
καταχωρούνται στη ξεχωριστή λογιστική µερίδα που θα τηρεί ο ∆ήµος Φιλιατών για 
τη συγκεκριµένη πράξη.  
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
  Καταψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ρέγκας Λαέρτης και Μποροδήµος 
Κων/νος λέγοντας ότι οι Εταιρίες αυτές εκµεταλεύονται για ίδιον όφελος  τα 
προγράµµατα αυτά. 
   
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Κωστάρα Σταύρου 
την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
• Αποδέχεται την χρηµατοδότηση ποσού 50.000,00€, σύµφωνα µε την 
παραπάνω αναφερόµενη απόφαση της Μ.Ο. Α.Ε.,   
 
• Τροποποιεί τον προϋπολογισµό του έτους 2012, µε την δηµιουργία νέου Κ.Α 
στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων, µε τίτλο «Ε.Π. Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρµογής για την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου Φιλιατών» µε 
προϋπολογισµό 50.000,00€ και συγκεκριµένα: ∆ηµιουργεί νέα πίστωση στο σκέλος 
των εσόδων υπό Κ.Α 1323.004 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση από το Ε.Π. Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρµογής για την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου Φιλιατών», στην 
οποία εγγράφει ποσό 50.000,00€ και µεταφέρει το εν λόγω ποσό, µέσω του 
αποθεµατικού και συγκεκριµένη (ΚΑ 9111), στην νέα πίστωση που δηµιουργεί στο 
σκέλος των εξόδων υπό Κ.Α. 15-7413.001 και µε τίτλο «Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής για την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου Φιλιατών», ποσού 50.000,00€. 
 
• Ορίζει   υπάλληλο του ∆ήµου Φιλιατών κ. Κέσκου Αθηνά (ταµία του ∆ήµου) , ως 
Υπόλογο, η οποία θα προβαίνει κάθε φορά στην εξόφληση των εγκεκριµένων 
λογαριασµών για το προαναφερόµενο έργο, τα οποία θα καταχωρούνται στη 
ξεχωριστή λογιστική µερίδα που θα τηρεί ο ∆ήµος Φιλιατών για τη συγκεκριµένη 
πράξη.  
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. 
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              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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