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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό με αριθ. 29/2019 συνεδριάσεως 

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου 

 

                                                                 Αριθ. αποφάσεως: 155/2019          

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής ή μη χρηματοδότησης επιχορήγησης  του Δήμου Θάσου από το 
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για επιχορήγηση των Δήμων της  χώρας  και αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019 του Δήμου Θάσου. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυριακίδης Ελευθέριος 

Στην Θάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα  την 17η  του μηνός Οκτωβρίου του Έτους 2019, ημέρα της 

εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Θάσου ύστερα από την υπ’ αριθ. 12019/11-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.(Ν.3852/2010), όπως αυτό ισχύει. 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η αρμόδια για την τήρηση των πρακτικών, υπάλληλος του 
Δήμου, Πατήρα Δέσποινα. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα έξι (6), δηλαδή παρόντες: 

 Κυριακίδης Ελευθέριος 

 Στρατηγέντας Σωτήριος 

 Τσολάκης Σταύρος 

 Πιπίνης Δημήτριος 

 Μανίτσας Δημήτριος 

 Πλαφαδέλης Ιωάννης 

Απόντες:   

       1. Κυριατζίδου-Παναρέτου Χαρίκλεια 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος επί του 4ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής  Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής: 
 
Με την υπ’ αριθ. 30292/29-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, επιχορηγούνται  οι  

Δήμοι  της  χώρας    από  το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για υλοποίηση έργων και επενδυτικών  

δραστηριοτήτων. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση κατανέμεται στο Δήμο Θάσου το ποσό  των 324.800,00 €. 

Στην Υ.Α 4748/2018 (ΦΕΚ612/Β/22-02-2018 «Ειδικό πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων.  Σκοπός 

κριτήρια ένταξης διαδικασία αξιολόγησης  καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα»  και στο άρθρο 3 

αυτής αναφέρονται οι αναπτυξιακοί άξονες  προτεραιοτήτων , σύμφωνα με τους οποίους  

προγραμματίζονται οι δράσεις που θα υλοποιηθούν. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: 
1. Η αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού 324.800,00 €  από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

με το οποίο επιχορηγείται  ο Δήμος Θάσου,  για υλοποίηση έργων και επενδυτικών  

δραστηριοτήτων. 

2. Το ποσό των 324.800,00 €  της επιχορήγησης του Δήμου Θάσου από το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  , θα διατεθεί για την προμήθεια καινούργιων απορριμματοφόρων για την 

ανανέωση του στόλου των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας ,  που στόχο έχει την 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του δημότες και επισκέπτες του νησιού και την 

προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.  

3. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 του Δήμου Θάσου, με αποδοχή του 

ποσού των 324.800,00 €  στο σκέλος των εσόδων με δημιουργία νέου κωδικού  εσόδων  τον  Κ.Α.     

1319.0005   «Επιχορήγηση Δήμων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, »       και για ισοσκελισμό 

του προϋπολογισμού την εγγραφή του ποσού των 324.800,00 €  σε νέο κωδικό εξόδων τον  Κ.Α   

64.7131.0001 «Επιχορήγηση Δήμων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, (Προμήθεια 

απορριμματοφόρων )»  

 
 
 
 
Η  Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

−   την εισήγηση του Προέδρου 

−   τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. 

−   την υπ’ αριθ. 30292/29-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

−   την Υ.Α 4748/2018 (ΦΕΚ612/Β/22-02-2018 «Ειδικό πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων» 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση  ποσού 324.800,00 €  από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με 
το οποίο επιχορηγείται  ο Δήμος Θάσου,  για υλοποίηση έργων και επενδυτικών  
δραστηριοτήτων. 

2. Το ποσό των 324.800,00 €  της επιχορήγησης του Δήμου Θάσου από το πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» να διατεθεί για την προμήθεια καινούργιων απορριμματοφόρων για την 

ανανέωση του στόλου των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας ,  που στόχο έχει την 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του δημότες και επισκέπτες του νησιού και την 

προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.  

3.  Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019 του Δήμου Θάσου, με σκοπό την 

αποδοχή του ποσού των 324.800,00 €  στο σκέλος των εσόδων με δημιουργία νέου κωδικού  

εσόδων  τον  Κ.Α.     1319.0005   «Επιχορήγηση Δήμων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, »       

και για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού την εγγραφή του ποσού των 324.800,00 €  σε νέο 

κωδικό εξόδων τον  Κ.Α   64.7131.0001 «Επιχορήγηση Δήμων από το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, (Προμήθεια απορριμματοφόρων )». 

4. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβόλαιο για την έγκρισή της. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/2019 
 

       ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Κυριακίδης Ελευθέριος 
 
Ακριβές  απόσπασμα 
Θάσος, 17-10-2019 
 
 
 
 
  Ο Πρόεδρος της ΟΕ 
 
 
 
Κυριακίδης Ελευθέριος 
                                                      

       Στρατηγέντας Σωτήριος 
       Τσολάκης Σταύρος 
       Πιπίνης Δημήτριος 
       Μανίτσας Δημήτριος 
       Πλαφαδέλης Ιωάννης 
        
            

 
                Η Γραμματέας 

 
 
 

Πατήρα Δέσποινα            
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