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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 12ο /2012 πρακτικό της από 6ης Ιουνίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  83/ 2012 

Περίληψη: Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε κωδικό ΚΑΠΕ-

12403/23.02.2012, για το πρόγραµµα «Πράσινες Αγροτικές και 

Νησιώτικες «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» - Έγκριση 

συµµετοχής στο πρόγραµµα της Τοπικής Κοινότητας Τρικόρυφου 

- Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Ηγουµενίτσας 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
6η , του µηνός Ιουνίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ , συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 8694/31-
05-2012 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 είκοσι τρία (23) µέλη και απόντα τα τέσσερα (4)  και 
συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 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 (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 
9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 
13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.) 26. Τόλης Χριστόφορος 
14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΗΦ-ΝΙΩ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 
 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 2 από 4 

 

1. Νικολαίδου Ελένη 
2. Γκίζας Χρήστος 
3. Καψάλης ∆ηµήτρης 
4. Ρέγκας Λαέρτης 
 
 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. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Καπουράνης Γεώργιος, Λιαµύρας 
Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, Γκρέµος Θωµάς, Μπότος 
Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, 
Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Ντέλλος Βασίλειος, Κάτσιος Μιχάλης, 
∆όβρας Μιχαήλ, Βασιληγιάννης Ιωάννης, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου 
Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος. 
     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 ∆ιαµάντη Άννα. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπάλληλοι του ∆ήµου κ. Ταφέκη Αρτέµις και 
∆εµερτζή Όλγα  για διευκρινήσεις σε θέµατα Προϋπολογισµού και Τεχνικού 
Προγράµµατος  
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα 
αποφασίστηκε η συζήτηση  τριών (3) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία 
κρίθηκαν ως εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσµιών και είναι τα εξής : α) «Υποβολή 
πρότασης στην επόµενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ελλάδα- Ιταλία που 
αφορά στη διαµόρφωση των στρατηγικών σχεδίων κι την οργάνωση των πιλοτικών 
δοκιµών για την ορθή συλλογή και διάθεση πλαστικών υλικών που προέρχονται από 
τα απόβλητα γεωργικών υλικών», β) «Παράταση µίσθωσης καταστήµατος» και γ) 
«Πρόσληψη 8 ατόµων µε 2/µηνη σύµβαση για πυρασφάλεια έτους 2012». 
 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
    Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής αλλαγής  µέσω του 
Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας   (ΚΑΠΕ) έχει εκδώσει 
ανοικτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» µε κωδικό ΚΑΠΕ-12403 και 
δύνανται να χρηµατοδοτηθούν πρότυπα επιδεικτικά έργα για τη δηµιουργία 
Πράσινων Αγροτικών Κοινοτήτων µε µηδενικό ισοζύγιο ενεργειακής κατανάλωσης ή 
µηδενικό ισοζύγιο εκποµπών CO2. 
 
    Στο πρόγραµµα εντάσσονται οικισµοί που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Για τις Αγροτικές Κοινότητες να έχουν πληθυσµό µικρότερο από 1000 κατοίκους µε 
βάση την απογραφή του 2001 και η πυκνότητα του πληθυσµού να είναι µικρότερη 
από 150 κατοίκους/km2. 
     Ο προϋπολογισµός της πρόσκλησης είναι €50.000.000. Οι υποβαλλόµενες 
προτάσεις µπορούν να έχουν προϋπολογισµό που κυµαίνεται από €2.000.000 έως 
€20.000.000. Οι επιλέξιµες παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται 100% από το 
πρόγραµµα ως ∆ηµόσια ∆απάνη. 
Καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 25η Ιουνίου 2012. 
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    Ο κύριος στόχος του προγράµµατος εξειδικεύεται στους παρακάτω ειδικούς 
στόχους: 
• Συµβολή στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και στην επίτευξη των 
εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος. 
• Εξοικονόµηση Ενέργειας στα δηµόσια κτίρια και στις κατοικίες, κατά τη θερινή και 
χειµερινή περίοδο. 
• Βελτίωση των Θερµικών, Οπτικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών στα δηµόσια 
κτίρια και στις κατοικίες. 
• Βελτίωση του Μικροκλίµατος της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσονται τα 
κτίρια των παρεµβάσεων. 
• Ενίσχυση της δυναµικότητας για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας. 
• Εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων για ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων και 
ενεργειακή αξιοποίηση απορριµµάτων. 
• Εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων για ∆ιαχείριση Υδατικών πόρων. 
• Υλοποίηση εγκαταστάσεων αφαλάτωσης νερού µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών 
ενέργειας. 
• Μείωση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης. 
• Προστασία ευπαθών οµάδων ιδίως στις περιπτώσεις ακραίων καιρικών / 
κλιµατολογικών φαινοµένων (µέσω της ενεργειακής αναβάθµισης των κατοικιών 
τους). 
 
Η δηµιουργία µιας Πράσινης Αγροτικής ή Νησιωτικής «Κοινότητας» µπορεί 
ενδεικτικά να γίνει µε την υλοποίηση των παρακάτω παρεµβάσεων: 
♦  Ενέργεια: Εξοικονόµηση Ενέργειας σε ∆ηµόσια Κτίρια και σε Κατοικίες 
♦ Ενεργειακή Αναβάθµιση Κελύφους Κτιρίων: Προσθήκη θερµοµόνωσης, 

κουφώµατα, ψυχρά υλικά, σκίαση. 
♦ Ενεργειακή Αναβάθµιση Εξοπλισµού Κτιρίων: Θέρµανση, κλιµατισµός, αερισµός, 
♦ ∆ιανοµή, έλεγχος και αυτοµατισµοί. 
♦ Κάλυψη Θερµικών – Ψυκτικών Φορτίων Κτιρίων από ΑΠΕ: Θερµικά ηλιακά, 

αβαθής γεωθερµία, βιοµάζα. 
♦ Εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ, οι οποίες δεν παράγουν έσοδα. 
 
 
   Για τους παραπάνω λόγους και λαµβάνοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 65 
του Ν. 3852/2010 καθώς και την πρόσκληση µε κωδικό ΚΑΠΕ-12403 

 
Εισηγούµαι 

 
Α) Να αποδεχτούµε τους όρους της πρόσκλησης µε κωδικό ΚΑΠΕ-
12403/23.02.2012, για το πρόγραµµα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες 
«Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ). 
Β) Να εγκρίνουµε τη συµµετοχή της Τοπικής Κοινότητας Τρικορύφου στο 
Πρόγραµµα καθώς πληρεί τις προϋποθέσεις του προγράµµατος. 
Γ)  Την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Ηγουµενίτσας, 
καθώς για την υλοποίησή της απαιτείται η ύπαρξη διαχειριστικής επάρκειας την 
οποία δε διαθέτει ο ∆ήµος µας.                              
                              
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. Στεργίου Παναγιώτη την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Α) Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης µε κωδικό ΚΑΠΕ-
12403/23.02.2012, για το πρόγραµµα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες 
«Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ). 
Β) Εγκρίνει τη συµµετοχή της Τοπικής Κοινότητας Τρικορύφου στο Πρόγραµµα 
καθώς πληρεί τις προϋποθέσεις του προγράµµατος. 
Γ)  Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Ηγουµενίτσας, 
καθώς για την υλοποίησή της απαιτείται η ύπαρξη διαχειριστικής επάρκειας την 
οποία δε διαθέτει ο ∆ήµος µας.                              

 
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 
           ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ                                           (Υπογραφές)                   
 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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