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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ  ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ της 8ης τακτικής συνεδρίασης 10/04/2017 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ &  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1. 

 

1ο  θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης 

 

Ενεργοποίηση Εφαρμογής Internet 

banking για εγχρήματες συναλλαγές με 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και 

εξουσιοδότηση του ταμία ως χρήστη. 

84/2017  

Ομόφωνα  

Αποφασίζει την 

Ενεργοποίηση Εφαρμογής 

Internet banking για 

εγχρήματες συναλλαγές με 

την Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδας και εξουσιοδοτεί  τον 

ταμία ως χρήστη. 

 

2. 

1ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 
Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας 

για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης 

για τον απολογισμό πεπραγμένων της 

δημοτικής αρχής για το έτος 2016 

σύμφωνα με το άρθρο 217 Ν 

3463/2006. 

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων 

Παππάς 

85/2017 

Ομόφωνα  
Καθορίζει τον χώρο και την 

ημερομηνία για τη 

διεξαγωγή ειδικής 

συνεδρίασης για τον 

απολογισμό πεπραγμένων 

της δημοτικής αρχής για το 

έτος 2016 σύμφωνα με το 

άρθρο 217 Ν 3463/2006. 

 

3. 

2ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του 

Δ.Σ. της Σχολικής  Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Φιλιατών. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παππά 

Ουρανία 

86/2017 

Ομόφωνα  
 Ορίζει  τα μέλη  για τη 

συγκρότηση του Δ.Σ. της 

Σχολικής  Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Φιλιατών. 

 

4 

3ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση 

εισόδου Β' Δημοτικού σχολείου". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

87/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του 

έργου "Διαμόρφωση 

εισόδου Β' Δημοτικού 

σχολείου". 

 

5 

4ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου 

"Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός 

οικισμού, συν. Ελαίας στην Δ.Κ. 

Φιλιατών". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

88/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του 

έργου "Τσιμεντοστρώσεις 

δρόμων εντός οικισμού, 

συν. Ελαίας στην Δ.Κ. 

Φιλιατών". 
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6 

5ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση 

δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή 

προς πλατεία στο τ.δ. Τρικορύφου". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

89/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του 

έργου "Αντικατάσταση 

δικτύου ύδρευσης από 

δεξαμενή προς πλατεία στο 

τ.δ. Τρικορύφου 

7 

6ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου "Αποπεράτωση 

κοινόχρηστης  τουαλέτας στο τ.δ. 

Φοινικίου". 

 

90/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του 

έργου "Αποπεράτωση 

κοινόχρηστης  τουαλέτας 

στο τ.δ. Φοινικίου" 

8 

7ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου "Κατασκευή 

τοίχου αντιστήριξης στην δ.κ. 

Φιλιατών". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

91/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του 

έργου "Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στην δ.κ. 

Φιλιατών". 

 

9 

8ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου 

"Τσιμεντοστρώσεις στο τ.δ. 

Κεστρίνης". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

92/2017 

Ομόφωνα  

Έγκρίνει το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του 

έργου "Τσιμεντοστρώσεις 

στο τ.δ. Κεστρίνης". 

 

10 

9ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου "Κατασκευή 

γέφυρας Αχλαδέας - Φοινίκι". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

93/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του 

έργου "Κατασκευή γέφυρας 

Αχλαδέας - Φοινίκι". 

 

11 

10ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής 

παραλαβής του έργου "Κατασκευή 

τοίχου αντιστήριξης στο νεκροταφείο 

συν. Νεροχωρίου στην Τ.Κ. 

Κοκκινολιθαρίου". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

94/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το  πρωτόκολλο  

οριστικής παραλαβής του 

έργου "Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στο 

νεκροταφείο συν. 

Νεροχωρίου στην Τ.Κ. 

Κοκκινολιθαρίου". 

 

12 

11ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου "Διευθέτηση 

όμβριων υδάτων στην τ.κ. Πλαισίου". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

95/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του 

έργου "Διευθέτηση όμβριων 

υδάτων στην τ.κ. 

Πλαισίου". 
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13 

12ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου 

"Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών 

δρόμων και κατασκευή τοιχίου εντός 

οικισμού στην τ.κ. Κεραμίτσας". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

96/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του 

έργου "Τσιμεντοστρώσεις 

εσωτερικών δρόμων και 

κατασκευή τοιχίου εντός 

οικισμού στην τ.κ. 

Κεραμίτσας". 

 

14 

13ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου 

"Τσιμεντοστρώσεις στην τ.κ. 

Πηγαδουλίων". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

97/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το  πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του 

έργου "Τσιμεντοστρώσεις 

στην τ.κ. Πηγαδουλίων". 

 

15 

14ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου "Κατασκευή 

τοίχου αντιστήριξης και τεχνικού στη 

θέση Λάκκος Μπρίβιδα στο τ.δ. 

Βρυσέλλας". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

 

98/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το  πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του 

έργου "Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης και τεχνικού 

στη θέση Λάκκος Μπρίβιδα 

στο τ.δ. Βρυσέλλας". 

 

16. 

15ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου 'Κατασκευή 

διαβάσεων στην περιοχή κάμπου 

Ραγίου" 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

99/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το  πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του 

έργου 'Κατασκευή 

διαβάσεων στην περιοχή 

κάμπου Ραγίου" 

 

17. 

16ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου "Διευθέτηση 

όμβριων υδάτων στην τ.κ. 

Ασπροκκλησίου". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

100/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το  πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του 

έργου "Διευθέτηση όμβριων 

υδάτων στην τ.κ. 

Ασπροκκλησίου". 

 

18. 

17ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση 

δικτύου ύδρευσης στη δ.κ. 

Φιλιατών". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

101/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το  πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του 

έργου "Αντικατάσταση 

δικτύου ύδρευσης στη δ.κ. 

Φιλιατών". 

 

19. 

18ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου "Αποχέτευση 

όμβριων στην τ.κ. Πλαισίου  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

102/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το  πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του 

έργου "Αποχέτευση 

όμβριων στην τ.κ. Πλαισίου  
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20. 

19ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου "Αντιπλημμυρικά 

έργα Σαγιάδας". 

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

103/2017 

Ομόφωνα 

 Εγκρίνει το  πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του 

έργου "Αντιπλημμυρικά 

έργα Σαγιάδας". 

 

21. 

20ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου 

"Ασφαλτόστρωση εσωτερικών 

δρόμων τ.κ. Ραβενής". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

104/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το  πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του 

έργου "Ασφαλτόστρωση 

εσωτερικών δρόμων τ.κ. 

Ραβενής". 

 

22. 

21ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου "Κατασκευή 

τοίχου αντιστήριξης στην τ.κ. 

Ασπροκκλησίου". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

105/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το  πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του 

έργου "Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στην τ.κ. 

Ασπροκκλησίου". 

 

23. 

22ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου "Διευθέτηση 

όμβριων υδάτων πόλης Φιλιατών". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

106/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του 

έργου "Διευθέτηση όμβριων 

υδάτων πόλης Φιλιατών". 

 

24. 

23ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση 

δρόμου συνοικισμού Σαγιάδας. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

107/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του 

έργου "Αποκατάσταση 

δρόμου συνοικισμού 

Σαγιάδας. 

 

25. 

24ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου "Διευθέτηση 

όμβριων υδάτων στην δ.κ. Φιλιατών". 
 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

108/2017 

Ομόφωνα  

Έγκρίνει το Πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του 

έργου "Διευθέτηση όμβριων 

υδάτων στην δ.κ. Φιλιατών". 
 

 

26. 

25ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου 

"Ασφαλτόστρωση οδών πόλης 

Φιλιατών". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 
1.  

 

109/2017 

Ομόφωνα  

Έγκρίνει το  πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του 

έργου "Ασφαλτόστρωση 

οδών πόλης Φιλιατών". 

 

27. 

26ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου 

"Κατασκευή πτερυγότοιχων στα 

τεχνικά του δρόμου Αχλαδέας - 

Κάμπου Φοινικίου". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

110/2017 

Ομόφωνα  

Έγκρίνει το πρωτόκολλο 

προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου 

"Κατασκευή πτερυγότοιχων 

στα τεχνικά του δρόμου 

Αχλαδέας - Κάμπου 
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Μποροδήμος Ιωάννης 

 

Φοινικίου". 

 

28. 

27ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου 

"Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών 

δρόμων στην τ.κ. Κάτω Ξεχώρου". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

111/2017 

Ομόφωνα  

Έγκρίνει το πρωτόκολλο 

προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου 

"Τσιμεντοστρώσεις 

εσωτερικών δρόμων στην 

τ.κ. Κάτω Ξεχώρου". 

 

29 

28ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου 

"Κατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Κ. 

Φιλιατών" 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

112/2017 

Ομόφωνα  

Έγκρίνει το πρωτόκολλο 

προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου 

"Κατασκευή πεζοδρομίων 

στη Δ.Κ. Φιλιατών" 

 

30 

29ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου  

"Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών 

δρόμων στην τ.κ. Σίδερης". 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. 

Μποροδήμος Ιωάννης 

113/2017 

Ομόφωνα  

Εγκρίνει το πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του 

έργου  "Τσιμεντοστρώσεις 

εσωτερικών δρόμων στην 

τ.κ. Σίδερης". 

 

31 

30ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου 

"Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών 

δρόμων στην τ.κ. Σίδερης". 

 

114/2017 Δεν συζητήθηκε 

                                            

 

 

 

                                   Φιλιάτες,24/04/2017  

 

                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

             

                                   Γκίζας Ν. Χρήστος  

 

 

                                   

 


