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ΠΡΟΣ 

(α) Δήμαρχο Φιλιατών κ. Σπυρίδων Παππά 

(β) Αντιδημάρχους 

1. κ.Κατσάρης Πέτρος  

2. κα Παππά Ουρανία   

3. κ.Τσότσης Δημήτριος  

4. κ.Πανταζάκος Μιχαήλ  
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8 .Σκεύης Δημήτριος  

9.Φερεντίνος Σπυρίδων   

10.Κολιομίχος Σπυρίδων  

11.Λένης Φίλιππος 

12.Τόλης Χριστόφορος   

13. Μπέλλος ΄Αρης- Παναγιώτης 

14.Λιανός Ευάγγελος   

15. Καψάλης Δημήτριος 

16. Ρέγκας Λαέρτης 

(δ) Πρόεδρο Κοινότητας  Δήμου Φιλιατών 

(ε) Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών 

 



 

 

 

 
  

 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

 
 

Σας καλούμε σε «δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

τηλεφωνικά,  τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 16/04/2020 ημέρα Μ. Πέμπτη  

και ώρα 12:00 έως 14:00 μ.μ  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , 

σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του 

Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 

18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-

03-2020), για λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:  

 

 

1. Αποδοχή Επιχορηγήσεων - Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και 

Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.  

 

Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κατσάρης Πέτρος & Παππά – Μάλλιου Ουρανία 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  …………………………………………………………………………………………………………

……………......................................................................................................

..................................................................................................................

................ 

 

2. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 

Φιλιατών και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Αγροτική 

οδοποιία κάμπου Φοινικίου Δήμου Φιλιατών» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD/LEADER» ΜΕΤΡΟ 

19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER 

/ ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.1 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». 

 

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

 Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  …………………………………………………………………………………………………………

……………......................................................................................................



..................................................................................................................

................ 

 

3. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 

Φιλιατών και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης 

«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Λιά» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD/LEADER» ΜΕΤΡΟ 

19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER 

/ ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας 

(ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού)». 

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  …………………………………………………………………………………………………………

……………......................................................................................................

..................................................................................................................

................ 

 

4.   Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την οριστική παύση και άρση κυκλοφορίας 

οχημάτων/μηχανήματος έργου του Δήμου Φιλιατών. 

 

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κ. Πέτρος Κατσάρης 

 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  …………………………………………………………………………………………………………

……………......................................................................................................

..................................................................................................................

................ 

 
5.  Εκμίσθωση, μέσω δημοπρασίας του Δημοτικού κτιρίου. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  …………………………………………………………………………………………………………

……………......................................................................................................

..................................................................................................................

................ 

 
6.  Ενταξη Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2020. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 



Παρατηρήσεις  …………………………………………………………………………………………………………

……………......................................................................................................

..................................................................................................................

................ 

 

7.  Παροχή γνωμοδότησης για την εκμίσθωση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου 

έκτασης 4,00 στρ. του Αγροκτήματος Αετού στον κτηνοτρόφο Σοροβάκο Δημήτριο 

του Σωτηρίου για την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. 

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ 

 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  …………………………………………………………………………………………………………

……………......................................................................................................

..................................................................................................................

................ 

 

8. Παροχή γνωμοδότησης για την εκμίσθωση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου 

έκτασης 4,10 στρ. του Αγροκτήματος Αετού στον κτηνοτρόφο Αλέξανδρο Νούσια 

του Αποστόλου για την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  …………………………………………………………………………………………………………

……………......................................................................................................

..................................................................................................................

................ 

9.  Παροχή γνωμοδότησης για την εκμίσθωση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου 

έκτασης 5,751 στρ. του Αγροκτήματος « Λιβάδια Λωρίδας Σαγιάδας» στον 

κτηνοτρόφο Βασίλειο Γραμμόζη για την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών 

εγκαταστάσεων. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ 

 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  …………………………………………………………………………………………………………

……………......................................................................................................

..................................................................................................................

................ 

 



 

10. Έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

 

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά 

 

 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  …………………………………………………………………………………………………………

……………......................................................................................................

..................................................................................................................

................ 

 

11.  Απαλλαγή των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν σημαντικά τη 

λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού, 

από τα αναλογούντα τέλη για τη χρήση παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 ΒΔ , για το έτος 2020. 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά 

 

 

 

Εγκρίνεται                  ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  …………………………………………………………………………………………………………

……………......................................................................................................

..................................................................................................................

................ 

 

12.  Απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/1975 (Α’74) στις 

επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της 

διασποράς του κορωνοϊού για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί. 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά 

 

 

 

 

Εγκρίνεται                  ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  …………………………………………………………………………………………………………

……………......................................................................................................



..................................................................................................................

................ 

 

13. Αναστολή για δύο μήνες από την υποχρέωση της καταβολής των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο.  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά 

 

 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  ………………………………………………………………………

………………………………………………..................................................................

..........................................................................................................................................

............................ 

 

14.  Απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει δημοτικά ακίνητα από την 

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για όσο διάστημα 

παραμένουν κλειστές οι επιχειρήσεις 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά 

 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  ………………………………………………………………………

………………………………………………..................................................................

..........................................................................................................................................

............................ 

15. Μείωση κατά 30% των τελών σφαγείων.  

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά 

 

 

Εγκρίνεται                     ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  ………………………………………………………………………

………………………………………………..................................................................

..........................................................................................................................................

............................ 

 



16. Αναστολή καταβολής τελών αποχέτευσης 1ου τετραμήνου 2020.  

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: - Αντιδήμαρχος, κα Ουρανία Παππά 

 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  ………………………………………………………………………

………………………………………………..................................................................

..........................................................................................................................................

............................ 

17. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 
παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης ( εκ παραδρομής) 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ.Παππάς Σπυρίδων  

 

 

Εγκρίνεται                   ομόφωνα                               κατά πλειοψηφία 

 

Παρατηρήσεις  ………………………………………………………………………

………………………………………………..................................................................

..........................................................................................................................................

............................ 

 

 

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 

 

  Ιωάννης Τ. Μποροδήμος  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Φιλιατών  

Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή  του ενός δευτέρου (1/2) των μελών 

του συλλογικού οργάνου έως τις 31η Μαΐου 2020 σύμφωνα με το άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 

παρ. 1 της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020). 

1. Δεν απαιτείται η λήψη διακριτής, εκ των προτέρων απόφασης με την οποία τα μέλη θα 

αποφαίνονται για τη διεξαγωγή ή μη της συνεδρίασης δια περιφοράς, αλλά θεωρείται ότι 

η συμμετοχή αυτή εξασφαλίζεται αν, έστω και σε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, 



ψηφίσουν συνολικά είτε θετικά, είτε αρνητικά, είτε δηλώσουν έστω ότι απέχουν από την 

ψηφοφορία (δήλωση παρόν), τουλάχιστον το 1/2 των μελών. 

2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται 

στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. 

3. Στην πρόσκληση αναγράφονται η ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. 

4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) οι εισηγήσεις των 

θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση και το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας. 

5. Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν την γραπτή 

πρόταση, τοποθέτηση και  ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη στο ειδικό έντυπο ψηφοφορίας και να το αποστείλουν με e-mail, το 

αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή 

αναγράφεται στην πρόσκληση.  

6. Ειδικότερα, η ψήφος του κάθε μέλους (υπέρ, κατά, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο 

mail της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου d.s.filiteς@g.mail.com. Οι 

τοποθετήσεις των μελών θα καταχωρηθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.  

7. Μέλη που δεν διαθέτουν mail μπορούν να ενημερώνουν τoν Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την ψήφο τους είτε τηλεφωνικά στο τηλ. 26643 60155, εντός του ίδιου 

ως άνω χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της συνεδρίασης. 

8. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει 

την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο 

(2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, ήτοι από 12:00 έως 14:00, όπως 

αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση της συνεδρίασης.  Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν 

ψήφο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα). 

9. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, 

πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη 

συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 

10. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από την 

Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά τη λήξη των 

μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει. 

11. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των 

εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο πριν από την 

προκαθορισμένη ημέρα και ώρα της συνεδρίασης.                            

 

mailto:d.s.filiteς@g.mail

