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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. 22η /2012 πρακτικό της από 21ης Νοεµβρίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
Αριθµός απόφασης :  181/ 2012 

Περίληψη: Έκδοση ανακοίνωσης για χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης 
σχολαζόντων περιπτέρων του ∆ήµου Φιλιατών. 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την 21η , του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
16823/14-11-2012 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 (23) µέλη και απόντα τα τρία (4)  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. Μπάντιος Ελευθέριος 
9. Στεργίου Παναγιώτης 
10. Μάνος Κων/νος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 

13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.) 
14. Σωτηρίου Παναγιώτης 
15. Ρούµπης Γεώργιος 
16. Λένης Φίλιππος 
17. Γκίκας Θωµάς 
18. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
19. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
20. Καψάλης ∆ηµήτριος 
21. Μποροδήµος Κων/νος 
22. Τόλης Χριστόφορος 
23. Ρέγκας Λαέρτης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
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1. ∆άλλας Γεώργιος 

2. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 

3. Μποροδήµος Ιωάννης 

4. Λάγκαρη Ειρήνη 

 
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, 
Λιαµύρας Αθανάσιος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, Γκρέµος Θωµάς, 
Μπότος Ηλίας, Καλιαµούρης Χρήστος, Στεργίου Γεώργιος, Μπόκας Κοσµάς, 
Γκόγκος Αλέξανδρος, 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: 
«Γνωµοδότηση επί αιτήµατος εκµίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 20 στρ της εταιρείας 
Ιχθυοκαλλιεργειών ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ στη θέση Ακρωτήρι Παγανιάς  
Λωρίδας Σαγιάδας ΠΕ Θεσπρωτίας ».  
   Πριν τη συζήτηση του θέµατος, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση για 
προσωπικούς λόγους οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Μπάντιος Ελευθέριος και 
Τσότσης ∆ηµήτριος. 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο  θέµα  ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
  Με το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010 η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης 
περιπτέρων περιήλθε από τις Νοµαρχίες στους ∆ήµους. 
  Στην Πόλη των Φιλιατών έχουµε τρεις σχολάζουσες θέσεις περιπτέρων για την 
τύχη των οποίων καλούµαστε να αποφασίσουµε. 
  Συγκεκριµένα υπάρχουν άδειες περιπτέρων για τις εξής τρεις θέσεις: 
Α. στη συµβολή των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Οσίου Νείλου. 
Β. επί της Εθν. Αντιστάσεως στο ύψος της πλατείας Μουργκάνας. 
Γ. στη συµβολή των οδών Εθν. Αντιστάσεως και 21 Φεβρουαρίου. 
Η πρόταση µου λοιπόν είναι: 
Α) Να ληφθεί άµεσα απόφαση για τη χορήγηση άδειας περιπτέρου στον ΟΤΕ,(Εθν. 
Αντιστάσεως και 21 Φεβρουαρίου), καθώς λειτουργούσε ως πριν ένα (1) µήνα και 
νοµίζω ότι η κεντρική πλατεία είναι ο µόνος χώρος που µπορεί υποστηρίξει 2 θέσεις 
αλλά όχι  και τρίτη. 
Β)  Να δοθούν και οι άλλες δύο άδειες εκµετάλλευσης περιπτέρου αλλά όχι στις 
παλιές τους θέσεις αφού έχουν αλλάξει τα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα στην 
πόλη µας. 

Προτείνω: 
 µετά και από σχετική εισήγηση του Εµπορικού Συλλόγου και της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Φιλιατών ,µία (1) στην είσοδο της πόλης και κοντά στο Νοσοκοµείο 
Φιλιατών  και άλλη µία (1) θέση στην έξοδο της πόλης κοντά στην Αστυνοµία  γιατί 
θεωρώ ότι εκεί  ίσως είναι βιώσιµες και εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες. 
Να ακούσω και τις απόψεις σας σχετικά, ώστε να αποφασίσουµε αν αυτές οι 2 νέες 
θέσεις (πλην του ΟΤΕ δηλαδή ) είναι κατάλληλα σηµεία  και αν όχι να 
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προχωρήσουµε σε διαβούλευση για την επιλογή των νέων θέσεων και την 
χορήγηση των άλλων  δύο (2) αδειών σε αυτές σε επόµενο ∆.Σ.  
                                                              
 
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
Μετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Στεργίου Παναγιώτη και την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε, ο κύριος Πρόεδρος έθεσε το θέµα σε ψηφοφορία όπου 
κατατέθηκαν από τα µέλη του ∆.Σ. οι εξής προτάσεις: Της δηµοτικής συµβούλου κ. 
Σπανοπούλου Ηλιάνας η οποία κατέθεσε  πρόταση για δύο άδειες λειτουργίας 
περιπτέρων στα σηµεία Ο.Τ.Ε και Νοσοκοµείο και η τρίτη άδεια που αφορά κατά  
τον εισηγητή στη θέση κοντά στην Αστυνοµία να αποφασιστεί µετά από 
διαβούλευση σε επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Υπέρ αυτής της πρότασης ψήφισαν 
οι δηµοτικοί Σύµβουλοι Κων/νος Μποροδήµος και Γκίκας Θωµάς. 
Επίσης ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. Τόλης Χριστόφορος κατέθεσε προς ψηφοφορία 
πρόταση που πρότεινε οι άδειες λειτουργίας περιπτέρων να δοθούν για τις θέσεις 
Ο.Τ.Ε., Νοσοκοµείο και απέναντι από Φαρµακείο Ρέας Φραγκίσκου όπου η  
πρόταση αυτή ψηφίστηκε µόνο από τον ίδιο. 
Ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. Καψάλης ∆ηµήτριος είπε ότι καταψηφίζει διότι το θέµα 
των περιπτέρων δεν ήρθε µε το νέο Νόµο 4093/2012 και εκκρεµεί παλαιότερη 
αίτηση ενδιαφερόµενου. 
Ο δε δηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρέγκας Λαέρτης ψήφισε Λευκό.  
Υπέρ της πρότασης του εισηγητή κ. Στεργίου Παναγιώτη ψήφισαν οι δηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Τσέκας Νικόλαος, Μάνος Κωνσταντίνος Κωστάρας Σταύρος 
Στεργίου Παναγιώτης, Μπουτάσης Ελευθέριος, Φερεντίνος Λάµπρος, Βλάχος 
Παρασκευάς, Μποροδήµου Γεωργία, Νικολαίδου Ελένη, Μπεράτης Γεώργιος, 
Σωτηρίου Παναγιώτης, Ρούµπης Γεώργιος, Λένης Φίλιππος και Φερεντίνος 
Μιλτιάδης. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από την ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
   Την έκδοση ανακοίνωσης για χορήγηση τριών αδειών εκµετάλλευσης 
σχολαζόντων περιπτέρων του ∆ήµου Φιλιατών στις θέσεις α) κοντά στην 
Αστυνοµία, β) στον ΟΤΕ,(Εθν. Αντιστάσεως και 21 Φεβρουαρίου) και γ) στην 
είσοδο της πόλης και κοντά στο Νοσοκοµείο 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. 
 
 
              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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