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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 17/2012 πρακτικό της από 22ης Αυγούστου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  143/ 2012 

Περίληψη: Συζήτηση για θέµατα Ασφάλειας Πολιτών του ∆ήµου Φιλιατών. 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
22η , του µηνός Αυγούστου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
12889/16-8-2012 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 τέσσερα (24) µέλη και απόντα τα τρία (3)  και 
συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 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 (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
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 (Γραµµατέας∆.Σ) 26. Τόλης Χριστόφορος 
14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

1. Γιώργος ∆άλλας 
2. Λάγκαρη Ειρήνη 
3. Ρέγκας Λαέρτης 
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 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 Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Χρήστου Φώτιος, Λιαµύρας 
Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, 
Μπότος Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος 
Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Φωτιάδης Μενέλαος, Κάτσιος Μιχαήλ, ∆όβρας 
Μιχαήλ, Γκούσης Νικόλαος, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος  
Μηνάς, 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. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα  
αποφασίστηκε η συζήτηση  τεσσάρων  θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης τα οποία 
κρίθηκαν εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσµιών και τα οποία είναι:  
α) «Ορισµός αντιπροσώπων των ∆ήµων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 
Ηπείρου»,  
β) Σύνταξη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Φιλιατών και Περιφέρειας 
Ηπείρου  για το έργο «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό 
Μουσείο Τ.Κ. Τσαµαντά»,   
γ) Σύνταξη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Φιλιατών και Περιφέρειας 
Ηπείρου  για το έργο «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες Πολιτιστικού Κέντρου 
Τ.Κ. Κεραµίτσας»,   
δ) Αποδοχή Χορηγίας ποσού 8.000 € από τον ΟΛΗΓ Α.Ε  για τη διοργάνωση της 
Γιορτής της τσιπούρας και τροποποίηση προϋπολογισµού 2012. 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον ∆ήµαρχο Φιλιατών κ. Μηνά Παππά ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
Με αφορµή το γεγονός της µετακίνησης 120 αστυνοµικών πρώην συνοριοφυλάκων  
από το Νοµό µας και ειδικότερα από το Α΄ και Β΄ Τ.Σ.Φ. Φιλιατών και δηµιουργεί 
προβλήµατα κρίνω αναγκαίο να προβούµε σε διαµαρτυρία µε σχετικό µας ψήφισµα 
  

  Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
  αποφασίσουν σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Τσέκα Νικόλαου τη 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
∆ιαµαρτύρεται έντονα για την παραπάνω απόφαση του Υπουργείου ∆ηµόσιας 
Τάξης και Προστασίας του πολίτη µε το παρακάτω ψήφισµα όπως: 

    ΨΗΦΙΣΜΑ 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Φιλιατών ανησυχεί για την ελλειπή 

αστυνόµευση του ∆ήµου και για τα επαναλαµβανόµενε κρούσµατα διαρρήξεων και 

ληστειών, που λαµβάνουν χώρα τον τελευταίο καιρό. 
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Η είσοδος λαθροµεταναστών και εγκληµατικών στοιχείων είναι συνεχής και 

αδιάκοπη, καθόσον η φύλαξη των συνόρων του ∆ήµου λόγω του µεγάλου εύρους 

είναι εκ των πραγµάτων δύσκολη. 

Οι πολίτες του ∆ήµου δικαιολογηµένα ανησυχούν και νιώθουν ανασφαλείς. 

Το αίσθηµα της ανασφάλειας έχει µεγαλώσει µετά την τελευταία απόφαση του 

Υπουργείου να µετακινηθούν από τη Θεσπρωτία 120 αστυνοµικοί από τους πρώην 

συνοριοφύλακες και ειδικότερα από το Α΄ και Β΄ Τ.Σ.Φ. Φιλιατών, απόφαση που θα 

αποδυναµώσει πλήρως τα δυο τµήµατα και θα δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα σε 

µια περιοχή όπως ο ∆ήµος Φιλιατών που εκ των πραγµάτων δύσκολα µπορεί να 

αστυνοµευτεί. 

Ο ∆ήµος Φιλιατών λόγω και της γεωγραφικής του θέσης είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειµένος σε σειρά κινδύνων που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών σε µεγάλη 

έκταση, διαρρήξεις σπιτιών και άλλες εγκληµατικές ενέργειες που τείνουν να γίνουν 

ανεξέλεγκτες, κατά συνέπεια µε µειωµένη αστυνοµική δύναµη είναι αδύνατη η 

αστυνόµευση της περιοχής. 

Ζητάµε από την ηγεσία του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και προστασίας του πολίτη 

σε ενδεχόµενη παράταση του χρόνου παραµονής των αστυνοµικών που 

µετακινήθηκαν στον Έβρο, να εξαιρέσει τους Αστυνοµικούς που υπηρετούν στο Α΄ 

και Β΄Τ.Σ.Φ. Φιλιατών να επιστρέψουν και να στελεχώσουν τα τµήµατα στα οποία 

ανήκουν και µαζί µε αυτούς να επιστρέψει και το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών 

του ∆ήµου Φιλιατών. 

 
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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