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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: Παπαδοπούλου Σοφία 

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. 23/2011 πρακτικό της από 19ης ∆εκεµβρίου 2011 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  265/ 2011 

Περίληψη: «‘Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: 

«Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του ∆ήµου 

Φιλιατών»» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 19η , του 
µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:30 , συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 18018/12-12-2011 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 και τα είκοσι επτά (27) µέλη, και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

2. Μπουτάσης Ελευθέριος (αποχώρησε στο 8ο θέµα) 15. Ρούµπης Γεώργιος 

3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 

4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 

5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 

6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 

7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος 

8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 

9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 

10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος  

11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 

12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 

13. Μπεράτης Γεώργιος 26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. 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. 
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     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 
Παπαδοπούλου Σοφία. 
 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η 
συζήτηση  πέντε (5)  θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν επείγοντα και είναι:  
 
1ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  και 1ου ΠΚΤΝΜ  του έργου: 

«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ» και παράταση προθεσµίας  – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

2ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου: «Ανάδειξη – 
διαµόρφωση – κατασκευή πλατείας Ριζού»  και παράταση προθεσµίας – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

3ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» και  χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας– Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

4ο εκτός ηµ. διάτ.: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας (αποκοµιδής 
απορριµµάτων και καθαρισµό κοινοχρήστων χώρων  των τοπικών 
Κοινοτήτων ) της ∆ηµοτικής ενότητας Σαγιάδας καθώς και την καθαριότητα 
των γραφείων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Φιλιατών – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

5ο εκτός ηµ. διάτ.: Απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης της υπηρεσίας:  
µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 
αφορούν τα  άγονα δροµολόγια  – Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Τσέκας 
Νικόλαος 

 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον  
Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 
 
Στα πλαίσια του Μέτρου 4.3. του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, ο ∆ήµος Φιλιατών πραγµατοποίησε το  έργο : «Ανάπτυξη 
ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του ∆ήµου Φιλιατών» .  
 
Περιγραφή - αντικείµενο του έργου  
Το έργο είναι ενταγµένο στην ευρύτερη δράση «Ανάπτυξη Συµπληρωµατικών Ευρυζωνικών 
Υποδοµών σε λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», στο πλαίσιο της 
κατηγορίας πράξης 1: «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Εκπαίδευσης»  του Μέτρου 4.3: «Προηγµένες Τηλεµατικές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις 
Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ. 
Αντικείµενο της προκήρυξης είναι η προµήθεια, η εγκατάσταση η διασφάλιση ορθής λειτουργίας 
του  δικτύου απαρτιζόµενου από ενεργό εξοπλισµό, εξοπλισµό ασυρµατικών ζεύξεων και 
προαιρετικά χάλκινα και οπτικά καλώδια, διατάξεις διαχείρισης και επίβλεψης δικτύου  και 
δικτυακούς κόµβους. 
Ειδικότερα το αντικείµενο του έργου ή 
α) προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδοµών εξοπλισµού 

ασύρµατης και κατά περίπτωση ενσύρµατης δικτύωσης και πρόσβασης,  
β) προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας  υποδοµών ενεργού 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σύνδεσης στο δίκτυο καθώς και  
γ) λειτουργική διασύνδεση του παραπάνω δικτύου πρόσβασης µε το πλησιέστερο σηµείο 

παρουσίας του ∆ηµόσιου ∆ικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και την διάθεση των βασικών δικτυακών 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, όπως αυτές καθορίζονται από το δίκτυο 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Προϋπολογισµός  
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Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 50.400,00 €,  πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο, σε 
59.976,00 € 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο 
πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.  
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο αφορά την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών ∆ικτύων Τοπικής Πρόσβασης µε χρήση αµιγώς 
ασυρµάτων ζεύξεων στο ∆ήµο ΦΙΛΙΑΤΩΝ µε βασικό στόχο: τα ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα να 
συνδέουν τα κτήρια δηµοσίου συµφέροντος του ∆ήµου ΦΙΛΙΑΤΩΝ µε το κεντρικό κτήριο του 
∆ήµου (∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ), καθώς και το ΚΕΠ, δηλαδή τα σηµεία στα οποία θα καταλήγει 
το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 
 
Έχοντας υπόψη : 

• Την απόφαση 242/28-11-2011 περί «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΠΠΕ) 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του ∆ήµου 
Φιλιατών»» η οποία όρισε µέλη της Επιτροπής τους: 
1. ∆εµερτζή Όλγα, τακτικό υπάλληλο, Πρόεδρος 
2. Λιόντου Παναγιώτα, τακτικό υπάλληλο, µέλος 
3. Ταφέκη Άρτεµις , τακτική υπάλληλο, µέλος 

 
• Καθώς και το µε αρ. πρωτ. 17636/5-12-2011 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το 

παραπάνω έργο  
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 

Την έγκριση του µε αρ. πρωτ. 17636/5-12-2011 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το 
έργο: «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του ∆ήµου Φιλιατών». 
 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά. 
 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Μάνου Κων/νου, την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Την έγκριση του µε αρ. πρωτ. 17636/5-12-2011 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το 
έργο: «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του ∆ήµου Φιλιατών». 

 
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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