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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό 12/2020  της  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών 

 

Αριθμός Απόφασης  

   85 /2020 

                            ΘΕΜΑ: 
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.49/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: 

Αναστολή για δύο μήνες από την υποχρέωση της καταβολής των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο.  

 
 

 

   

       Στους  Φιλιάτες  σήμερα την 31η    του μηνός Ιουλίου    του έτους 2020 ημέρα  της εβδομάδας 

Παρασκευή   και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)  σε 

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών  μετά   από την  με αρ.πρωτ:5644/24-7- 

2020 έγγραφη σε ορθή επανάληψη  πρόσκληση  του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από 

τα μέλη του και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και στον κ. Δήμαρχο ,σύμφωνα  α) με την παρ. 

5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 

55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020) και  την αριθμ. εγκύκλιο 163 του ΥΠ.ΕΣ με αριθμ. πρωτ: 33282/29-5-

2020 . 

 

      Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα  δέκα οχτώ  (18) 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 
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8. Σκόδρας Βασίλειος 

9. Τσότσης Δημήτριος 

10. Ντάφλου Ευθυμία( Έφη)  

11. Ζιάκας Γρηγόριος- Γραμματέας Δ.Σ. 

12. Σκεύης Δημήτριος 

13. Φερεντίνος Σπυρίδων 

14. Κολιομίχος Σπυρίδων 

15. Μπέλλος Άρης- Παναγιώτης 

16. Λιανός Ευάγγελος 

17. Καψάλης Δημήτριος- Αντιπρόεδρος 

18. Ρέγκας Λαέρτης 

 

 

  
ΑΠΟΝΤΕΣ( δεν προσήλθαν  αν και 

προσκλήθηκαν  νόμιμα) 

1.Παππά – Μάλλιου Ουρανία  

2.Λένης Φίλιππος  

3. Τόλης Χριστόφορος  

 

 
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  . 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη  ο κ. Μάριος Κάτσης  Βουλευτής Ν. Θεσπρωτίας.  

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

συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .  

       Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.49/2020 

απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Αναστολή για δύο μήνες από την υποχρέωση της καταβολής των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο ,έδωσε το λόγο στον  Αντιδήμαρχο κ. Κατσάρη Πέτρο  ,  

εισηγούμενος  το θέμα στα μέλη του Δ.Σ.  , εξέθεσε  τα ακόλουθα: 

  Έχοντας υπόψη: 

- Την  υπ΄αριθμ.49/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Αναστολή για δύο μήνες από την 

υποχρέωση της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, σύμφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε  ομόφωνα , η   αναστολή για δύο (2) μήνες της καταβολής των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών, απαλλαγμένων από προσαυξήσεις, επιχειρήσεων και πολιτών προς τον Δήμο Φιλιατών.  

- την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί αναστολής της λειτουργίας των Καταστημάτων 

(Άρθρο πρώτο της απόφασης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149, ΦΕΚ αρ.855, Τεύχος 

Β/13/03/2020),   

-την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης. (ΦΕΚ Α 68/20-3-2020), 
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- το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί,   

- το καθήκον μας για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας. 

 

Εισηγούμαστε 

 

Την τροποποίηση της ανωτέρω  υπ΄αριθμ. 49/2020 απόφασης Δ.Σ ,η οποία αφορά  την 

αναστολή για δύο (2) μήνες της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, απαλλαγμένων από 

προσαυξήσεις, μόνο για τις πληγείσες επιχειρήσεις προς τον Δήμο Φιλιατών ,όπως 

προσδιορίζονται αυτές στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις . 

 

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

σχετικά. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κατσάρη Πέτρου  την 

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

υπ΄αριθμ. 49/2020 απόφασης Δ.Σ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Κατά πλειοψηφία 

 

Την τροποποίηση της ανωτέρω  υπ΄αριθμ. 49/2020 απόφασης Δ.Σ ,η οποία αφορά  την 

αναστολή για δύο (2) μήνες της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, απαλλαγμένων από 

προσαυξήσεις, μόνο για τις πληγείσες επιχειρήσεις προς τον Δήμο Φιλιατών, όπως 

προσδιορίζονται αυτές στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις . 

 

Καταψήφισαν τα μέλη της μείζονος  Μειοψηφίας : κ.κ. Σκεύης Δημήτριος, Φερεντίνος  

Σπυρίδων, Κολιομίχος Σπυρίδων, Μπέλλος Άρης- Παναγιώτης, Λιανός Ευάγγελος και Καψάλης 

Δημήτριος δηλώνοντας, εμμένουν στην αρχική τους θέση   στην    αναστολή για δύο (2) 

μήνες της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, απαλλαγμένων από προσαυξήσεις, 

επιχειρήσεων  και πολιτών προς τον Δήμο Φιλιατών.  

Καταψήφισε και ο επικεφαλής της ελάσσονος Μειοψηφίας κ. Ρέγκας Λαέρτης 

δηλώνοντας , ότι επιμένει στην αρχική του θέση ,  για όλο το διάστημα που θα ισχύουν τα 

περιοριστικά μέτρα. 

 

 

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. 
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   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2020. 

 

                                  

 

 

      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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