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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ. 20 /2013 πρακτικό της από 6ης Νοεμβρίου 2013 τακτικής συνεδρίασης του
 Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης :  192/ 2013

Περίληψη: Επανεξέταση αιτήματος  του κ.   Θωμά Στασινού  για μετεγκατάσταση 
προϋπάρχουσας μονάδας μυδοκαλλιέργειας .

  
Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την  6η , του 
μηνός  Νοεμβρίου  του έτους  2013  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19:00  , συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  κατόπιν  της  με  Αρ.  Πρωτ. 14732  /  31-10-2013 
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του 
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.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 τρία (23 ) μέλη και απόντα τα τέσσερα (04)  και συγκεκριμένα:

1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Κωστάρας Σταύρος
3. Φερεντίνος Λάμπρος                                     15. Βέττος Ιωάννης
4. Τσέκας Νικόλαος 16. Γκίκας Θωμάς
5. Βλάχος Παρασκευάς 17. Φερεντίνος Μιλτιάδης
6. Μποροδήμου Γεωργία 18. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα
7. Μπάντιος Ελευθέριος 19. Καψάλης Δημήτριος
8. Στεργίου Παναγιώτης 20. Λάγκαρη Ειρήνη
9. Μάνος Κων/νος 21. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
10. Τσότσης Δημήτριος 22. Τόλης Χριστόφορος
11. Μπεράτης Γεώργιος 23. Ρέγκας Λαέρτης
12. Σωτηρίου Παναγιώτης
13. Ρούμπης Γεώργιος
14. Λένης Φίλιππος

ΑΠΟΝΤΕΣ   (αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
1.  Μπουτάσης Ελευθέριος
2.  Νικολαϊδου Ελένη(Γραμματέας Δ.Σ.)
3.  Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.)
4.  Μποροδήμος Ιωάννης
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ &ΤΟΠΙΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Δ.Κ Φιλιατών κ. Μάνος Κων/νος
2. Τ.κ. Αγίου Νικολάου κ. Σταύρου Χρήστος
3. Τ.Κ. Αγίων Πάντων κ. Φωτιάδης Απόστολος
4. Τ.Κ. Αναβρυτού κ. Χρήστου Φώτιος
5. Τ.Κ Βαβουρίου κ. Λιαμύρας Αθανάσιος
6. Τ.Κ Βρυσέλλας κ. Σιοκόλης Ευάγγελος
7.  Τ.Κ. Γολά κ. Σοκόλης Ευάγγελος
8 . Τ.Κ. Κάτω Ξεχώρου κ. Γκρέμος Θωμάς
9. Τ.Κ. Κερασοχωρίου Κ. Μπότος Ηλίας
10. Τ.Κ. Κεστρίνης Καλιαμούρης Χρήστος
11. Τ.Κ. Κοκκινιάς Παππάς Μιχαήλ
12. Τ.Κ. Κόκκινο Λιθάρι κ. Στεργίου Γεωργίου
13. Τ.Κ. Κρυονερίου κ. Μπότος Μάρκος
14. Τ.Κ. Κυπαρίσσου Μπατσής Δημήτριος
15. Τ.Κ. Λιά κ. Μπόκας Κοσμάς
16. Τ.Κ. Λίστας κ. Δημητρίου Χρήστος
17. Τ.Κ Μαλουνίου κ. Γκόγκος Αλέξανδρος
18. Τ.Κ. Ξεχώρου κ. Ντέλλος Βασίλειος
19. Τ.Κ. Παλαιοχωρίου κ. Κάτσιος Μιχαήλ
20. Τ.Κ. Σμέρτου κ. Αναστασίου Σωκράτης
21. Τ.Κ. Τρικορύφου κ. Νάστος Μηνάς 
22. Τ.Κ. Φοινικιού Καραμπίνας Βασίλειος
     
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα Λώλη Άννα- 
Μαρία .
 Αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Λάγκαρη Ειρήνη κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
3ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης.  Οι   Δημοτικοί   σύμβουλοι  κ.κ.  Γκίκας  Θωμάς  , 
Σπανοπούλου – Σάρα Ηλιάνα, Τόλης Χριστόφορος και  Ρέγκας Λαέρτης αποχώρησαν  από το 
6ο θέμα .   Η κα Μπροδήμου Γεωργία αποχώρησε από το 7ο  θέμα.
  Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 7 του 
Δ.Κ.Κ. , Ν. 3852/2010 , ζήτησε να συζητηθεί  ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, με τη 
διαδικασία  του  κατεπείγοντος  το  οποίο  είναι  το  εξής:

 Θέμα 1ο : ΄Εγκριση διενέργειας  & τεχνικών Προδιαγραφών Πρόχειρου Διαγωνισμού 
<< Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Φιλιατών>>
 Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον διότι το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας έλαβε τη μελέτη 
με Τίτλο << Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Φιλιατών στις 6/11/2013, η πρόσκληση 
είχε ήδη αποσταλεί  & κοινοποιηθεί . Κρίνεται απαραίτητη η άμεση προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού   διότι  οποιαδήποτε  καθυστέρηση  θα  δημιουργήσει  σοβαρά  προβλήματα  στην   Δ.Ε. 
Φιλιατών.
 Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε το Συμβούλιο να  αποφασίσει σχετικά με τη συζήτηση 
του ανωτέρω θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
  Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Δ.Κ.Κ. , του
Ν. 3852 /2010  , μετά από διαλογική συζήτηση  , από την οποία προέκυψε  ότι το παραπάνω 
θέμα  είναι  πράγματι  κατεπείγον  ομόφωνα αποφασίζει  και  κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως 
κατεπείγον.
   Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήμαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη,  ο   οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 
εξής:
     Η τ.κ. Σαγιάδας με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 12/30-9-2013 έγγραφό της και την επισυναπτόμενη 
κατάσταση  στην  οποία  έχουν  υπογράψει  52  δημότες-  κάτοικοι  της  Τοπικής  Κοινότητας 
Σαγιάδας ,ζητούν από το Δημοτικό Συμβούλιο την επανεξέταση των  αιτημάτων σχετικά με την 
εγκατάσταση  των  μονάδων  μυδοκαλλιέργειας  των  κ.κ.  Στασινού  Θωμά  και  Σπυρίδωνα 
Μιχόπουλου στην περιοχή όρμος Χαλκιάς της Τοπικής Κοινότητας ,εκφράζοντας όλη η Τοπική 
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κοινωνία   την έντονη διαμαρτυρία , το φόβο και την ανησυχία της  ότι στην απέναντι παραλία 
της << Συκιάς>> θα επέλθει περιβαλλοντική και Τουριστική  υποβάθμιση της περιοχής.
  Επανέρχονται με νέα πρόταση , τοποθέτηση των παραπάνω σε άλλη παρακείμενη περιοχή 
μαζί με άλλες σχετικές μονάδες.
    Το δημοτικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση, , 
όπως  αυτό   προβλέπετε από το Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών. 
(Σύμφωνα με την  αριθμ. 82/2011 απόφαση  στο άρθρο 6. παρ. 6 , αναφέρει ότι το Δημοτικό 
Συμβούλιο συζητά  υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ΄αυτό από τουλάχιστον είκοσι 
πέντε(25) άτομα για την  επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου.)
 -  Με  τα  υπ΄αριθμ   33270/918/27-06-2013,  έγγραφό  της,το  Τμήμα  Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων  και Αλιείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ.Μακεδονίας μας 
είχε   αποστείλει   την  αίτηση  του  Θωμά  Στασινού  ,μαζί  με  τα  σχετικά  δικαιολογητικά 
(μελέτες,  ,τοπογραφικά  κλπ),  με  την  οποία  αιτείται  την  μετεγκατάσταση   μονάδας 
μυδοκαλλιέργειλας του ,από στην περιοχή  «Εκβολές  Καλαμά» στην περιοχή του όρμου « 
Κούραμος - Χαλκιάς» της Σαγιάδας. Η μετεγκατάσταση θα γίνει για λόγους βιωσιμότητας της 
μονάδας.

- Η τοπική Κοινότητα Σαγιάδας στην οποία μεταβιβάσθηκε το αίτημα με την από 9-7-2013 
γνωμοδότηση της δεν είχε  συναινέσει  στην παραπάνω μετεγκατάσταση επειδή (βάσει των 
συνημμένων Τοπογραφικών σχεδίων) η αιτούμενη θαλάσσια έκταση βρίσκεται πολύ κοντά σε 
παραθεριστικές  παραλίες  (μεταξύ  της  παραλίας  «  Συκιάς  »  και  Σαγιάδας  )  και  οι  οποίες 
πρόκειται να αξιοποιηθούν από την Τοπική Κοινότητα και τον Δήμο Φιλιατών περιβαλλοντικά 
και τουριστικά. 

Για τους παραπάνω λόγους  και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το υπ΄αριθμ. 12/30-09-2013  έγγραφο  της Τ.Κ. Σαγιάδας και την επισυναπτόμενη 
κατάσταση  στην  οποία  έχουν  υπογράψει  52  δημότες-  κάτοικοι  της  Τοπικής  Κοινότητας 
Σαγιάδας ,ζητούν από το Δημοτικό Συμβούλιο την επανεξέταση των  αιτημάτων σχετικά με την 
εγκατάσταση  των  μονάδων  μυδοκαλλιέργειας  των  κ.κ.  Στασινού  Θωμά  και  Σπυρίδωνα 
Μιχόπουλου στην περιοχή όρμος Χαλκιάς της Τοπικής Κοινότητας ,εκφράζοντας όλη η Τοπική 
κοινωνία   την έντονη διαμαρτυρία , το φόβο και την ανησυχία της  ότι στην απέναντι παραλία 
της << Συκιάς>> θα επέλθει περιβαλλοντική και Τουριστική  υποβάθμιση της περιοχής.
   
2. Την από 4-6-1013. Αίτηση του Θωμά Στασινού

3.Το υπ΄απιθμ.33270/918/27-06-2013, έγγραφό του Τμήματος Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 
και Αλιείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ.Μακεδονίας

4.Την από 9-7-2013 αρνητική εισήγηση της Τοπικής Κοινότητας Σαγιάδας

5. Το γεγονός ότι ό Δήμος σκοπεύει να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά και τουριστικά την περιοχή 
από την παραλία «Συκιά»  μέχρι την Σαγιάδα  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

α)  όπως  γνωμοδοτήσουμε  αρνητικά  επί  του  αιτήματος  του  Θωμά  Στασινού για 
μετεγκατάσταση της μονάδας μυδοκαλλιέργειάς του στην περιοχή « Όρμος Κούραμος –Χαλκιά 
» και 

β) Προτείνουμε  την μετεγκατάσταση όλων των Μυδοκαλλιεργειών που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή της Λωρίδας Σαγιάδας δίπλα από τη Μονάδα<< ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ»σε θέσεις που 
δενεπηρεάζουν τις παρακείμενες παραλίες που δεν μολύνουν το ευρύτερο θαλάσσιο χώρο.

   Μετά  από  διαλογική  και  διεξοδική  συζήτηση  που  έγινε  και  αφού  τοποθετήθηκαν  η 
πλειοψηφία των   Δημοτικών συμβούλων διαμορφώθηκε η εξής πρόταση: 
  Να  ανακληθούν  οι  αποφάσεις  216/2011(«Γνωμοδότηση   επί  των  αιτημάτων  των  Ράλλη 
Βασιλικής,  Σκέντου  Χαρίκλειας,  Παπαδημητρίου  Γεώργιου,  Τζάου  Θεοδόσιου  και  Σκέντου 
Ελένης για μετεγκατάσταση των μυδοκαλλιεργητικών μονάδων τους  στην Τοπική Κοινότητα 
Σαγιάδας  του Δήμου  Φιλιατών »)  ,  157/2013  («  Γνωμοδότηση  επί  του  αιτήματος του  κ. 
Σπυρίδωνα Μιχόπουλου για μετεγκατάσταση της μονάδας μυδοκαλλιέργειάς του στην περιοχή 
« Όρμος Κούραμος –Χαλκιά » »)   και 158/2013 (« Γνωμοδότηση επί του αιτήματος του κ. 
Θωμά Στασινού για μετεγκατάσταση της μονάδας μυδοκαλλιέργειάς του στην περιοχή « Όρμος 
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Κούραμος –Χαλκιά » »)   οι οποίες αφορούν μετεγκατάσταση μονάδων μυδοκαλλιέργειας ,και 
οι 7 μυδοκαλλιέργειες να μεταφερθούν στην περιοχή  της  Λωρίδας Σαγιάδας δίπλα και πριν 
από  τη  μονάδα  <<  ΣΕΛΟΝΤΑ  ΑΕΤΕ>>  σε  θέσεις  που  δεν  επηρεάζουν  τις  παρακείμενες 
παραλίες στο ευρύτερο θαλάσσιο χώρο. Από το σημείο αυτό και προς  την Τοπική Κοινότητα 
Σαγιάδας  να  μην  εγκατασταθεί  καμία  μονάδα  υδατοκαλλιέργειας  (  μυδοκαλλιέργειες  ή 
Ιχθυοκαλλιέργειες).

     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Στεργίου Παναγιώτη την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Ανακαλούμε τις  υπ΄αριθμ.  216/2011  και  157/2013  –  158/2013  αποφάσεις  . 
Γνωμοδοτήσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  “  ….  “  έκφραση  γνώμης  για  αιτήματα 
μετεγκατάστασης Μυδοκαλλιεργητών¨.
2. ‘Ολοι οι  παραπάνω μυδοκαλλιεργητές να εγκατασταθούν δίπλα και πριν από τη μονάδα 
<<  ΣΕΛΟΝΤΑ  ΑΕΓΕ  >>  σε  υφιστάμενες  θέσεις  ,  που  δε  δημιουργούν  πρόβλημα  σε 
παρακείμενες παραλίες.
3. Όλες  οι  νέες  μετεγκαταστάσεις  μονάδων θα  γίνονται  πλέον από  αυτή την περιοχή  και 
Βόρεια, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα μόλυνσης των ακτών και των παραλιών 
που χρησιμοποιούνται από τους δημότες.
4. Ζητάμε απ΄ όλους τους συναρμόδιους φορείς να προβούν στις διαδικασίες αναθεώρησης 
της  χωρoθέτησης  της  περιοχής  ΠΟΑΕΥ  Σαγιάδας  (  Περιοχή  Οργανωμένης  Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών ) – που ξεκίνησε το 2005 – από τη θέση που προτείναμε να εγκατασταθούν 
οι 7 μυδοκαλλιεργητές πριν από τη << ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ>> και βορειότερα αυτής λόγω της 
ισχυρής  Περιβαλλοντικής  Επιβάρυνσης  που  δέχεται  η  περιοχή  από  την  παρουσία  μεγάλου 
αριθμού Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και του κινδύνου μόλυνσης των τουριστικών παραλιών 
της περιοχής.
5. Από το σημείο αυτό και προς την περιοχή της Τ.Κ. Σαγιάδας να μην εγκατασταθεί καμία 
μονάδα μυδο-καλλιέργειας  ή Ιχθυοκαλλιέργειας . Η περιοχή αυτή θα αξιοποιηθεί από το δήμο 
τουριστικά δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετές παραλίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους 
δημότες και η παραπέρα αξιοποιήσή τους θα δημιουργήσει  τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
του Δήμου Φιλιατών.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           TA MΕΛΗ

                                                               ( Υπογραφές)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 

        ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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