
                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Από το με αριθμό    2/2011      πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Φιλιατών.                           Αριθμός απόφασης    10       /2011 
 
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Θέμα: «Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας »  

 
 
 
       Στις Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  27 η    του μηνός 
Ιανουαρίου  του έτους 2011  ,ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 18:00    συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών ,ύστερα από την με αριθμό  653/21-1-
2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον 
καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 
3463/2006 [  ΦΕΚ  Α 114/2006 ] 
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά 
[27]   μελών βρέθηκαν παρόντα  και τα  είκοσι έξι [26]    ,ήτοι   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Μπουτάσης Ελευθέριος 
Κωστάρας Σταύρος 
Τάσιος Νικόλαος 
Φερεντίνος Λάμπρος 
Τσέκας Νικόλαος 
Μποροδήμου Γεωργία 
Μπάντιος Ελευθέριος 
Στεργίου Παναγιώτης 
Μάνος Κωνσταντίνος 
Νικολαίδου Ελένη 
Τσότσης Δημήτριος 
Μπεράτης Γεώργιος 
Σωτηρίου Παναγιώτης 
Ρούμπης Γεώργιος 
Λένης Φίλιππος 
Δάλλας Γεώργιος 
Γκίκας Θωμάς 
Φερεντίνος Μιλτιάδης 
Γκίζας Χρήστος 
Μποροδήμος Ιωάννης 
Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 
Καψάλης Δημήτριος 
Λάγκαρη Ειρήνη 
Μποροδήμος Κωνσταντίνος 
Τόλης Χριστόφορος 
Ρέγκας Λαέρτης 
 



ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βλάχος Παρασκευάς 
     Ο  κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
    Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι   οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και 
οι εκπρόσωποι  των τοπικών κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών. 
       Στη συνεδρίαση  κλήθηκε και   παρέστη ο κ. Δήμαρχος  χωρίς ψήφο.  
   Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου 
Φρειδερίκη Ν. Γώγου-Πολιώνη. 
      Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα 
αποφασίσθηκε  η συζήτηση  του θέματος << Αντικατάσταση Προέδρων  
Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου >> και η έκδοση 
ψηφίσματος  για  την  μη μεταφορά  δημοσίων υπηρεσιών που εδρεύουν στην πόλη 
των Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα >>   
      Εισηγούμενος   το  όγδοο [8]     θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο 
στον  κ. Μάνο Κων/νο Αντιδήμαρχο   ο οποίος    είπε στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου τα εξής : 

        Κυρίες ,κύριοι 
    Όπως ίσως γνωρίζεται με το άρθρο 1 του Ν.3013/02 ορίζεται ότι: 

1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και 

περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές 

(συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές 

καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια 

ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα 

υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της 

χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών. 

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού: 

α. εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, 

λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, 

αντιμετώπισης και αποκατάστασης, 

β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά 

μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και 

γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την 

αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας  

Στην παρ.3α του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού 

Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην έδρα κάθε Δήμου. 

Στις περιπτώσεις β, γ και δ του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 ορίζονται τα εξής: 

«Το ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους: 

ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο. 

ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. 



ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού. 

ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, "Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος 

της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής 

Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο 

δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο 

της αντίστοιχης της έδρας του νομού. 

ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α.. 

νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της 

Περιφέρειας. 

νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. 

γ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του 

δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. 

δ. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου 

αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, 

με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους 

μετέχοντες, αναπληρωτές τους.»  

Ο Δήμος Φιλιατών με σχετικά έγγραφά του προς τους ανωτέρω φορείς καθώς και τις 

Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας ,ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι 

των φορέων αυτών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου Φιλιατών. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλώ την παράταξη της πλειοψηφίας καθώς και τις παρατάξεις 

της μειοψηφίας να προτείνουν από ένα δημοτικό σύμβουλο έτσι ώστε να συμπληρωθεί 

ο παρακάτω πίνακας και το Δημοτικό Συμβούλιο   να ψηφίσει  για τη Συγκρότηση 

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. 

1. Μηνάς Παππάς – Δήμαρχος Φιλιατών , Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο  

2. Μάνος Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή  τον  Κωστάρα Σταύρο    

 3. Τόλης Χριστόφορος_ Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή  τον Γκίζα Χρήστο 

4. _Μπέσκας  Γεώργιος  υπάλληλος   του  Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσπρωτίας    

5.  Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος Ταγματάρχης πεζικού  628ΤΠ με αναπληρωτή τον λοχαγό  κ. 

Κρομμύδα Κων/νο  

6.  Τασούλας Αναστάσιος ανθυπαστυνόμος του ΑΤ Φιλιατών, αναπληρούμενος από τον νόμιμο 

αναπληρωτή του.  

7. _Ντακούρης Κων/νος  εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας  αναπληρούμενος από 

τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του. 



8. Υποπυραγό κ. Μπάλλα Νικόλαο προϊστάμενο του πυρ/κου Κλιμακίου Φιλιατών    

    με αναπληρωτή τον Υποπυραγό κ. Πανταζή Ευάγγελο. 

9. Δασοφύλακας κ. Σάρρας Βασίλειος εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών  με αναπληρώτρια       

   την κα Τόκου Πανωραία.  

10. Ταφέκη Άρτεμις Υπεύθυνη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φιλιατών           

      με αναπληρώτρια την κα Δεμερτζή Όλγα.  

11. Λιούτσης Διογένης Εκπρόσωπο Εθελοντικής Οργάνωσης Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας  με 

αναπληρωτή  τον κ. Κόρο  Ιωάννη. 

Εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας  και στελέχη της  Π.Π της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσπρωτίας δεν έχουν ακόμη οριστεί από τις υπηρεσίες τους     

        Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του κ  Μάνου     την διαλογική συζήτηση 
που ακολούθησε και αφού είδε και  τις  σχετικές διατάξεις 
                                Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία 
   Εγκρίνει την εισήγηση του κ. Μάνου  και συγκροτεί το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας Δήμου Φιλιατών για την διετία 2011-2012  ,σύμφωνα με  τους εκπροσώπους που  
προταθήκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και που αναφέρονται στην εισήγηση.  
   Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Πολιτικής  Προστασίας και στα  μέλη του  παραπάνω 
οργάνου. 
       Γι’ αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται από τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου  
   [ Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  10    /2011 ] 
   Ο Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη             
Τάσιος  Νίκος                                                                       α.υ 
                                            
                                            Ακριβές απόσπασμα                    
                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
                                                   Τάσιος  Νίκος 

 
 
 
 
 
 
 
         
 


