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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ. 23/2011 πρακτικό της από 19ης ∆εκεµβρίου 2011 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  277/ 2011 

Περίληψη: «Αποδοχή της µεταβίβασης από την ΝΕ∆ΗΚΕΦ, κατόπιν της µε 

αριθµό 20/22-7-2011 απόφασης του ∆.Σ, των µε αριθµό 

κυκλοφορίας  ΗΝΒ 3308, φορτηγού εργοστασιακής κατασκευής  

ISUZU και ΗΝΒ 4228 λεωφορείου  εργοστασιακής κατασκευής 

MERCEDES» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 19η , του 
µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:30 , συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 18018/12-12-2011 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 και τα είκοσι επτά (27) µέλη, και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

2. Μπουτάσης Ελευθέριος (αποχώρησε στο 8ο θέµα) 15. Ρούµπης Γεώργιος 

3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 

4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 

5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 

6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 

7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος 

8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 

9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 

10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος (αποχώρησε στο 15ο θέµα) 

11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 

12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 

13. Μπεράτης Γεώργιος 26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
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 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. 
     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 
Παπαδοπούλου Σοφία. 
 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η 
συζήτηση  πέντε (5)  θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν επείγοντα και είναι:  
 
1ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  και 1ου ΠΚΤΝΜ  του έργου: 

«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ» και παράταση προθεσµίας  – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

2ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου: «Ανάδειξη – 
διαµόρφωση – κατασκευή πλατείας Ριζού»  και παράταση προθεσµίας – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

3ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» και  χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας– Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

4ο εκτός ηµ. διάτ.: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας (αποκοµιδής 
απορριµµάτων και καθαρισµό κοινοχρήστων χώρων  των τοπικών 
Κοινοτήτων ) της ∆ηµοτικής ενότητας Σαγιάδας καθώς και την καθαριότητα 
των γραφείων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Φιλιατών – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

5ο εκτός ηµ. διάτ.: Απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης της υπηρεσίας:  
µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 
αφορούν τα  άγονα δροµολόγια  – Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Τσέκας 
Νικόλαος 

 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 21ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον  
Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 
 

• Με την µε αριθµό 20/22-7-20011 απόφαση του ∆.Σ της η Νέα ∆ηµοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Φιλιατών (ΝΕ∆ΗΚΕΦ) αποφάσισε την παραχώρηση των µε αριθµό 
κυκλοφορίας  ΗΝΒ 3308, φορτηγού εργοστασιακής κατασκευής  ISUZU και ΗΝΒ 4228 
λεωφορείου  εργοστασιακής κατασκευής MERCEDES 3131/5-5-1997 στο ∆ήµο Φιλιατών. 

• Με την ίδια απόφαση η ΝΕ∆ΗΚΕΦ αναφέρει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τις 
δαπάνες συντήρησης. Επιπλέον το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΗΝΒ 3308, φορτηγό 
εργοστασιακής κατασκευής  ISUZU, χρησιµοποιείται ήδη από την υπηρεσία ύδρευσης 
του ∆ήµου Φιλιατών. 

• Όπως είναι γνωστό η ΝΕ∆ΗΚΕΦ είναι κοινωφελής επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα 
και το για το µεγαλύτερο µ’ερος των εξόδων της χρηµατοδοτείται από κονδύλια του 
δήµου Φιλιατών. 

• Τα παραπάνω οχήµατα δεν είναι απαραίτητα στην ΝΕ∆ΗΚΕΦ η οποία δεν έχει το 
απαιτούµενο προσωπικό το οποίο απαιτείται για την οδήγηση και συντήρησή τους.  

• Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 “Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης” το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το 
∆ήµο. 

• Κατόπιν των παραπάνω 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 
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την αποδοχή της µεταβίβασης στο ∆ήµο Φιλιατών των παρακάτω οχηµάτων σύµφωνα µε την µε 
αριθµό 20/22-7-20011 απόφαση του ∆.Σ της ΝΕ∆ΗΚΕΦ: 
1. φορτηγό εργοστασιακής κατασκευής  ISUZU µε αριθµό κυκλοφορίας ΗΝΒ 3308, 
2. λεωφορείο  εργοστασιακής κατασκευής MERCEDES µε αριθµό κυκλοφορίας ΗΝΒ 4228.  
 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά. 
 
    Κατά την ψηφοφορία καταψήφισε ο δηµοτικός σύµβουλος: κ. ∆άλλας Γεώργιος, 
ισχυριζόµενος ότι θα µπορούσαν να καλυφθούν οι δαπάνες των εν λόγω οχηµάτων εάν 
συµµετείχαν στο πρόγραµµα µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης του ∆ήµου Φιλιατών. 
 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του  Α/δηµάρχου κ. Κωστάρα Σταύρου, την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

την αποδοχή της µεταβίβασης στο ∆ήµο Φιλιατών των παρακάτω οχηµάτων σύµφωνα µε την µε 
αριθµό 20/22-7-20011 απόφαση του ∆.Σ της ΝΕ∆ΗΚΕΦ: 
1. φορτηγό εργοστασιακής κατασκευής  ISUZU µε αριθµό κυκλοφορίας ΗΝΒ 3308, 
2. λεωφορείο  εργοστασιακής κατασκευής MERCEDES µε αριθµό κυκλοφορίας ΗΝΒ 4228.  
 
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. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 

 
                   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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