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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 20η /2012 πρακτικό της από 26ης Σεπτεµβρίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  159/ 2012 

Περίληψη: Έγκριση υποβολής πρότασης – Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης µε τίτλο 

«Υπηρεσίες Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Συγχρηµατοδοτούµενων 

Έργων του ∆ήµου Φιλιατών  από το ΕΣΠΑ» στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης 2.1 του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
26η , του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
14425/20.9.2012 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: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ. 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 
3. Κωστάρας Σταύρος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 
5. Τσέκας Νικόλαος 
6. Βλάχος Παρασκευάς 
7. Μποροδήµου Γεωργία 
8. Στεργίου Παναγιώτης 
9. Νικολαϊδου Ελένη 
10. Τσότσης ∆ηµήτριος 
11. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.) 
12. Ρούµπης Γεώργιος 
13. Λένης Φίλιππος 
14. ∆άλλας Γεώργιος 
15. Γκίκας Θωµάς 
16. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
17. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 

18. Μποροδήµος Ιωάννης 
19. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
20. Καψάλης ∆ηµήτριος 
21. Λάγκαρη Ειρήνη 
22. Μποροδήµος Κων/νος 
23. Τόλης Χριστόφορος 
24. Ρέγκας Λαέρτης 
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ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

1. Μπάντιος Ελευθέριος 
2. Μάνος Κων/νος 
3. Σωτηρίου Παναγιώτης 

 
 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, Καπουράνης Γεώργιος, Σιοκόλης 
Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, Καλιαµούρης Χρήστος, 
Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος 
Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, ∆όβρας Μιχαήλ, 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  ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, το οποίο 
κρίθηκε επείγον λόγω προθεσµίας και είναι: Ορισµός µέλους στην κοινή 
επιτροπή παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης της πράξης 
«Προµήθεια εξοπλισµού Τµήµατος Ένταξης 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Φιλιατών»  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
Η ΜΟ∆ Α.Ε., µε την ιδιότητα του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης, προσκαλεί στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής», 
τους ∆ήµους των οκτώ Περιφερειών του Αµιγούς Στόχου «Σύγκλιση», µε την 
ιδιότητα του ∆ικαιούχου, να υποβάλλουν προτάσεις έργων της κατηγορίας πράξεων 
«Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση 
της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων». 
Ειδικότερα οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα περιλαµβάνουν ενδεικτικά την 
υποστήριξη ∆ήµων µε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν 
εξειδικευµένη τεχνογνωσία για την ωρίµανση /υλοποίησή τους. 
Σκοπός είναι η ανάπτυξης δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής οργάνωσης των 
δικαιούχων φορέων ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσµατικότητα 
για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίµανσης / υλοποίησης 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων από το ΕΣΠΑ. 
Ο κάθε δικαιούχος ∆ήµος µπορεί να υποβάλει µία πρόταση ο προϋπολογισµός της 
οποίας δεν µπορεί να ξεπερνάει τα 50.000,00 €. 
Στο ανωτέρω πλαίσιο εισηγούµαστε: 
1) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Φιλιατών  στην πρόσκληση της ΜΟ∆ Α.Ε. µε κωδικό 
1.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Τεχνική Υποστήριξη», άξονας 
προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη Επιτελικών δοµών, λειτουργιών και δικαιούχων 
φορέων», κωδικός θεµατικής προτεραιότητας 85 «Προετοιµασία, Εφαρµογή, 
Παρακολούθηση και Επιθεώρηση», της κατηγορίας πράξεων «Ενίσχυση της 
διοικητικής οργάνωσης και  ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των 
δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων», 
συνολικού ύψους 50.000,00 €. 
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2) Τη παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ήµαρχο Φιλιατών  για την υπογραφή της 
πρότασης υποβολής, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο (αίτηση 
χρηµατοδότησης, τεχνικό δελτίο προτεινόµενης πράξης, σύµφωνο αποδοχής των 
όρων της απόφασης ένταξης πράξης, κ.λπ), σύµφωνα µε την πρόσκληση. 
 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
Καταψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρέγκας Λαέρτης λέγοντας  ότι διαφωνεί 
γενικά  µε τα αυτού του είδους τα προγράµµατα.  
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Κωστάρα Σταύρου 
την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
1) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Φιλιατών  στην πρόσκληση της ΜΟ∆ Α.Ε. µε κωδικό 
1.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Τεχνική Υποστήριξη», άξονας 
προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη Επιτελικών δοµών, λειτουργιών και δικαιούχων 
φορέων», κωδικός θεµατικής προτεραιότητας 85 «Προετοιµασία, Εφαρµογή, 
Παρακολούθηση και Επιθεώρηση», της κατηγορίας πράξεων «Ενίσχυση της 
διοικητικής οργάνωσης και  ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των 
δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων», 
συνολικού ύψους 50.000,00 €. 
2) Τη παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ήµαρχο Φιλιατών  για την υπογραφή της 
πρότασης υποβολής, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο (αίτηση 
χρηµατοδότησης, τεχνικό δελτίο προτεινόµενης πράξης, σύµφωνο αποδοχής των 
όρων της απόφασης ένταξης πράξης, κ.λ.π), σύµφωνα µε την πρόσκληση. 

 
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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