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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό 21/2019  της  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών 

 

Αριθμός Απόφασης  

    233/2019 

                            ΘΕΜΑ: 
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης . 

 
 

 

   

       Στους  Φιλιάτες και στο  Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2η    του μηνός Δεκεμβρίου  του 

έτους 2019 ημέρα  της εβδομάδας Δευτέρα    και ώρα 17 :00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών  μετά   από την  με αρ.πρωτ:9548/27-11- 2019 έγγραφη 

πρόσκληση σε του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

Δήμου  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ,ως και στον κ. 

Δήμαρχο , σύμφωνα με το  άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018)σε 

αντικατάσταση  του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)    

     Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκατέσσερα  (14) μέλη και 

ονομαστικά οι:  

              

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ   

1. Μποροδήμος Ιωάννης – Πρόεδρος 

Δ.Σ. 

2. Κατσάρης Πέτρος 

3. Πανταζάκος Μιχαήλ 

4. Γκίκας Θωμάς 

5. Ευθυμίου – Βρακά Ελένη 

6. Μποροδήμος Κωνσταντίνος 

7. Γκίζας Χρήστος  

8. Σκόδρας Βασίλειος 

9. Τσότσης Δημήτριος 

10. Ζιάκας Γρηγόριος-Γραμματέας 

11. Σκεύης Δημήτριος 

12. Μπέλλος Άρης- Παναγιώτης 

13. Λιανός Ευάγγελος 

14. Καψάλης Δημήτριος - Αντιπρόεδρος 

 

  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ( δεν προσήλθαν  αν και προσκλήθηκαν  νόμιμα) 

1. Παππά – Μάλλιου Ουρανία 
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2. Ντάφλου Ευθυμία(Έφη) 

3. Φερεντίνος Σπυρίδων 

4. Κολιομίχος Σπυρίδων 

5. Λένης Φίλιππος 

6. Τόλης Χριστόφορος 

7. Ρέγκας Λαέρτης 

  Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων  .  

Παρόντες ήταν οι παρακάτω: Φιλιατών, Αγίου Νικολάου, Βαβουρίου, Μηλέας, Τρικορύφου, Πλαισίου, 

Ραγίου, και Φανερωμένης . 

 

 Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.  

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα 

Λώλη Άννα- Μαρία  . 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στο ένα και μοναδικό  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης .  

    Επί του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης  << Συγκρότηση Δημοτικής 

Επιτροπής Διαβούλευσης >>ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μποροδήμος Ιωάννης  εξέθεσε  τα 

ακόλουθα: 

Με το άρθρο 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18: 

«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, 

με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την 

εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με 

συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης 

ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να 

συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική 

επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής 

κοινωνίας, όπως:  

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,  

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,  

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, 

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, 

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,  

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, 

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, 

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, 

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και 

ι) δημότες. 
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Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της 

περίπτωσης ι' και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) 

έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε 

αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των 

περιπτώσεων α' έως θ', οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε 

ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που 

είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν 

από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του 

προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, 

δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής. 

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο 

δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των 

συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως 

τριακοσίων 

(300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και 

οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά 

περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών. 

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: 

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα 

προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του 

δήμου. 

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από 

το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. 

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει 

γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα 

αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. 

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη 

ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου 

και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την 

αντίστοιχη συνεδρίασή της. 

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος. 

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167). 

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου 

της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του 
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προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις 

(3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε 

από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' έως θ' της 

παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες που 

συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι' της παραγράφου 1. Η πρόσκληση 

κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση 

και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης 

και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης 

απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε 

θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής 

επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η 

δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην 

εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται. 

4. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής 

διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου του 

δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με 

απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον 

των οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. 

5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα 

από τη λήψη τους. 

6. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών 

ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα 

θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, 

καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου, 

που δεν ρυθμίζονται στο παρόν.»  

 

-Ο Δήμος Φιλιατών  ανάρτησε   πρόσκληση , η οποία αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και κάλεσε  φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του δήμου, να συμμετέχουν στη Δημοτική 

Επιτροπή Διαβούλευσης  και να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους έως 15/11/2019. 

Παρά ταύτα δεν ανταποκρίθηκε κανείς εγγράφως ,ούτε από φορείς ,συλλόγους  παρά μόνο 

προφορικά .  

Επιπλέον, με την υπ’ αριθ. 8211/15-10-2019 πρόσκληση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 

του Δήμου, κλήθηκαν  δημότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο 

μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του 

δήμου αλλά δεν ανταποκρίθηκαν εγγράφως . 

Επίσης και από τους δημότες δεν ανταποκρίθηκε κανείς εγγράφως αλλά προφορικά .  
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Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που πραγματοποιήθηκε στις 25/11/2019 το 

ανωτέρω θέμα αναβλήθηκε διότι ειπώθηκε από φορείς , πολίτες και μέλη του Δ.Σ. ότι  δεν 

υπήρχε η ανάλογη ενημέρωση . 

 Γι΄αυτό, σήμερα καλούμαστε να επαναφέρουμε το θέμα και με βάση το προφορικό ενδιαφέρον 

που έχουν εκδηλώσει οι ανάλογοι  οι φορείς , σύλλογοι κ.λ.π. θα γίνουν δεκτοί. 

Όσο αφορά τους δημότες θα διενεργηθεί κλήρωση από το Προεδρείο του Δ.Σ. 

         -  Με βάσει την ανωτέρω νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη το προφορικό ενδιαφέρον 

των φορέων , των  συλλόγων , των  οργανώσεων   και των  δημοτών  του Δήμου Φιλιατών   , 

προτείνω να γίνουν δεκτοί οι 25 φορείς και σε ποσοστό 1/3 να οριστούν οι δημότες που είναι 

εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς 

καταλόγου με τη διαδικασία της κλήρωσης. 

Κατόπιν αυτών , ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ορίσουν τη σύνθεση 

των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών σύμφωνα με το άρθρο  78 του 

Ν.4555/18 

 

     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Προέδρου  κ. Μποροδήμου Ιωάννη την 

διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις: την υπ’ 

αριθ. 8211/15-10-2019 πρόσκληση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου , την εκ 

νέου πρόσκληση του Δ.Σ , την προφορική συμμετοχή των φορέων με την οποία ορίζουν τους 

εκπροσώπους με τους αναπληρωτές και τέλος την κλήρωση που διενεργήθηκε μεταξύ των 

δημοτών  

                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Φιλιατών ως ακολούθως:  

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου( άρθρο 78 παρ.1 του Ν. 4555/2018). 

Β. Η Σύνθεση των μελών της Δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Φιλιατών ορίζεται 

ως ακολούθως : 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  

Β1) Φορείς , σύλλογοι, οργανώσεις που υφίστανται και δρούν στο Δήμο:  

 

α/α Φορέας Τακτικό Αναπληρωματικό 

1. Εμπορικός  Σύλλογος   Φιλιατών Γκαρώνης Ευάγγελος Κώτσιας Αθανάσιος 

2. Πολιτιστικός Σύλλογος 

Ασπροκκλησίου 

Ευθυμίου Άννα-Μαρία Φερεντίνου Χριστίνα 

3. ΤΟΕΒ  Ελαίας-Βρυσέλλας Λώλος Αχιλλέας Ρούσης Αντώνιος 

4. Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων 

ΕΠΑΛ Φιλιατών 

Λιαμίρας Αθανάσιος Κωνσταντίνου 

Θεοφάνης 
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5. Πολιτιστικός Σύλλογος 

Λεπτοκαρύας 

Νικολαΐδης Ευάγγελος Πρεμέτης Παντελής 

6. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή 

Δήμου Φιλιατών  

Τσίτος Ηλίας Φραγκίσκου Ρέα 

7. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή  

Δήμου Φιλιατών  

Ντούβαλης Λάμπρος Καίσαρη Παρασκευή 

8. Πολιτιστικός  Σύλλογος  Φιλιατών Σωτηρίου Ηλέκτρα Μέμμου Αρετή 

9. ΤΟΕΒ  χαμηλής ζώνης Σκάλας Κούλας Μιχαήλ Κωνσταντίνου 

Δέσποινα 

10. Πολιτιστικός Σύλλογος Σαγιάδας Αναστασιάδη Άννα Ρετζέλου Μαρία 

11. Εκπρόσωπος Εργαζομένων 

ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ Δήμου φιλιατών 

Φατήρας Θεόδωρος Μπάντιου Αναστασία 

12. Πολιτιστικός Σύλλογος Κεραμίτσας Κολοβός Χρήστος Κόντης Χρήστος 

13. Πολιτιστικός Σύλλογος 

Παλαιοχωρίου 

Μητσόπουλος Βασίλειος Σοκόλης Δημήτριος 

14. Πολιτιστικός Σύλλογος 

Πλαισίου<<Η κυρά –Βασιλική>> 

Θάνος Κωνσταντίνος Κολιός Κωνσταντίνος 

15. Επαγγελματικός Σύλλογος 

Φιλιατών 

Καραμπίνας 

Θρασύβουλος 

Δάλλας Δημήτριος 

16. Εκπρόσωπος Μαθητών  1οΕΠΑΛ Γκίζα Ευαγγελία Μπάρης Σωτήριος 

17. Αθλητικός Σύλλογος «Ηρακλής» Λαγός Παναγιώτης Τσέκας Κων/νος 

18. Κυνηγετικός Σύλλογος «Άρτεμις» Παππάς Ιωάννης Ιωάννης Θεόδωρος 

19. Σύλλογος Πολυτέκνων Φιλιατών Θεοδώρου Γεώργιος Νέτης  Ευάγγελος 

20. Πολιτιστικός Σύλλογος 

Παλαιοκλησίου 

Τσατσούλης Ιωάννης Μποροδήμος Κων/νος 

21. Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων  

1οΔημοτικό Σχολείου 

Παπαδόπουλος 

Αθανάσιος  

Κουλούρη Ελένη 

22. Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων 

2οΔημοτικό Σχολείο 

Μίγκος  Πέτρος Μέμμου Αρετή 

23. Πολιτιστικός Σύλλογος Ραβενής Τζώρτζη Ελένη Εξάρχου Φωτεινή 

24. Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων 

Γενικού  Λυκείου Φιλιατών 

Τσιάβου Αναστασία Τσώτση Ζωή 

25. Πολιτιστικός Σύλλογος Ραγίου Λάμπρου Ελευθερία  Νικολάου Γεώργιος 

 
 

Β2) Οκτώ(8) δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς και στους ειδικούς καταλόγους 

του Δήμου , μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε από το Προεδρείο του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1. Δημότης  Παπαδημητρίου 
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Γεώργιος 

2. Δημότης Γιάτση Αγγέλα 

3. Δημότης Καραμπίνα Δήμητρα 

4. Δημότης Λέζος Ιωάννης 

5. Δημότης Κούμπουλης Θεολόγος  

6. Δημότης Ξούρας Ευάγγελος 

7. Δημότης Λαγού Αφροδίτη 

8. Δημότης ΣιόζιουΣωτηρία 

 

 

Γ) Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. 

 

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. 

     

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 233/2019. 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           TA MΕΛΗ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 (Υπογραφές) 

            

    Ιωάννης Τ. Μποροδήμος 

 

Ακριβές αντίγραφο 

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

                                                Ιωάννης Τ. Μποροδήμος 
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