
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 
 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 1 από 4 

 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: ∆ιαµάντη Άννα 
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. 20η /2012 πρακτικό της από 26ης Σεπτεµβρίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  160/ 2012 

Περίληψη: Πρόταση συνεργασίας για υποβολή Σχεδίου ∆ράσης στο πλαίσιο του 

∆ιασυνοριακού Προγράµµατος  IPA «Ελλάδα – Αλβανία  2007-20013» µε 

γενικό στόχο την «Αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού, 

προωθώντας τη βιώσιµη τοπική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή, 

µέσω της προώθησης και ανάπτυξης του περιβάλλοντος και των 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής». 

 

     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. Σωτηρίου Παναγιώτης 

3. Μάνος Κων/νος 

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 13ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
Σκοπός του προτεινόµενου σχεδίου δράσης είναι η προώθηση της 
διασυνοριακής συνεργασίας για την προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος. 
Η επιλεγµένη περιοχή δράσης  περιλαµβάνει παρακείµενες διοικητικές οντότητες 
κατά µήκος των ελληνοαλβανικών συνόρων και συγκεκριµένα τις  Επαρχίες Άνω  
∆ρόπολης και ∆ίβρης  από Αλβανικής πλευράς και τους  ∆ήµους  Πωγωνίου και 
Φιλιατών  από Ελληνικής.  Έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια εκτεταµένες 
πυρκαγιές στις περιοχές αυτές, οι οποίες  εξαιτίας έλλειψης προσβασιµότητας στις 
εστίες τους  από πυροσβεστικά οχήµατα και µη αποτελεσµατικού συντονισµού των 
εµπλεκόµενων  φορέων, κατέστρεψαν µεγάλη δασική και καλλιεργήσιµη έκταση 
καθώς και απείλησαν κατοικήσιµες περιοχές.   Oι προτεινόµενες  δράσεις  
στοχεύουν,  

1. στην διάνοιξη δρόµων για την διευκόλυνση της προσέγγισης των 

πυροσβεστικών οχηµάτων στις εστίες των πυρκαγιών, στην δηµιουργία 

αντιπυρικών ζωνών για τον περιορισµό των πυρκαγιών,  

2. στην επικαιροποίηση και βελτίωση   των σχεδίων δράσης για την πυρόσβεση 

σε κάθε µια κρατική περιοχή,  

3. στην εκπόνηση κοινού σχεδίου δράσης που να συµπεριλαµβάνει βελτιωµένα 

πρωτόκολλα συνεργασίας αλλά και  κοινές δράσης πυρόσβεσης εκατέρωθεν 

των συνόρων,  

4. στην  ευαισθητοποίηση του πληθυσµού  των περιοχών για την συµµετοχή του 

σε εθελοντικές οµάδες µε στόχο την πρόληψη των πυρκαγιών αλλά και την 

αποτελεσµατική ενεργοποίηση και συµµετοχή  στα προγραµµατισµένα  σχέδια 

δράσης  
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5. στην άµεση και έγκαιρη ενηµέρωση ,δικτύωση  και ενεργοποίηση  των 

εθελοντών µέσα από την δηµιουργία ενός web portal ,  

6. στην εκπαίδευση των οµάδων εθελοντών µέσα από ηµερίδες και συνεδρίες ,  

7. στην διοργάνωση κοινών  περιηγητικών  εκδροµών για τους εθελοντές   στις 

περιοχές δράσης εκατέρωθεν των συνόρων   για την εµπέδωση κλίµατος 

αγαστής συνεργασίας  και   γειτνίασης.  

Partnership and Financial allocation  
Αλβανία 
Επαρχία Άνω ∆ρόπολης  170.000 € 
Επαρχία ∆ίβρης  90.000€ 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Περιφέρειας  40.000€ 
Ελλαδα  
∆ήµος Πωγωνίου  145.000€ 
∆ήµος Φιλιατών    155.000€ 
Partner Information  
H Επαρχία Άνω ∆ρόπολης ( Περιφέρεια Αλβανία)  είναι ο φυσικός και 
διοικητικός φορέας στον οποίο τα τελευταία 3 έτη έχουν καταγραφεί σηµαντικές 
φθορές από πυρκαγιές. Πυρκαγιές οι οποίες εξ αιτίας δεδοµένων  ανεπαρκειών 
διέσχισαν τα σύνορα απρόσκοπτα και δηµιούργησαν σηµαντικές καταστροφές στους 
φυσικούς πόρους  της περιοχής εκατέρωθεν των συνόρων.  
Η Επαρχία ∆ίβρης ( Περιφέρεια Αυλώνας ,Αλβανία )  προΐσταται διοικητικά της 
δυτικά παρακείµενης  στην Άνω ∆ρόπολη περιοχής. Είναι µια περιοχή πλούσια σε 
δασική έκταση γης και ως εκ τούτου καθίσταται χρήσιµη η συµµετοχή της στο 
προτεινόµενο σχέδιο δράσης. 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νοµού Αργυροκάστρου (Αλβανία)  εµπλέκεται 
άµεσα στο σχέδιο δράσης αφού διαθέτει την απαραίτητη επιχειρησιακή τεχνογνωσία 
και εξοπλισµό για την αντιµετώπιση πυρκαγιών. 
Ο ∆ήµος Πωγωνίου ( Ελλάδα ) προΐσταται διοικητικά της όµορης διασυνοριακής 
περιοχής στο Ελληνικό έδαφος και γειτνιάζει στα βόρεια σύνορά του µε τις 
προαναφερθείσες Αλβανικές περιοχές.  
Ο ∆ήµος Φιλιατών ( Ελλάδα ) προΐσταται διοικητικά των Βορειοδυτικών περιοχών 
της Περιφέρειας Ηπείρου και γειτνιάζει στα βόρεια σύνορά του µε τις 
προαναφερθείσες αλβανικές περιοχές.   
 
     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 την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει την  πρόταση συνεργασίας για υποβολή Σχεδίου ∆ράσης στο 
πλαίσιο του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος  IPA «Ελλάδα – Αλβανία  2007-20013» 
µε γενικό στόχο την «Αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού, 
προωθώντας τη βιώσιµη τοπική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή, µέσω 
της προώθησης και ανάπτυξης του περιβάλλοντος και των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων της περιοχής». 
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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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