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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ. 02/2012 πρακτικό της από 8ης Φεβρουαρίου 2011 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  09/ 2012 

Περίληψη: «Ορισµός δύο ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειοψηφίας για την 

Εκτελεστική Επιτροπή όταν επιλαµβάνεται κατά τις διατάξεις του 

Ν.3584/2007 ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο» 

 

    Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 8η , του 
µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 1402/01-02-2012 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 τέσσερα  (24) µέλη και απόντα τα τρία (3)  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  

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 26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

1. ∆άλλας Γεώργιος 

2. Λάγκαρη Ειρήνη 
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3. 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. Παρεβρέθηκαν οι κ. Μάνος Νικόλαος, Σταύρου 
Χρήστος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Καλιαµούρης Χρήστος, Ντρίκος Γεώργιος, Μπατσής ∆ηµήτριος, 
Γκόγκος Αλέξανδρος, ∆οβρας Μιχαήλ, Γιοβάνης Ευάγγελος, Νάστος Μηνάς και 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 
Παπαδοπούλου Σοφία. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η 
συζήτηση  δύο (2)  θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, διότι και τα δύο θέµατα είχαν 
καταληκτικές ηµεροµηνίες µέσα στο µήνα Φεβρουάριο, τα οποία είναι: 
1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: Περί Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου στα Τοπικά 

Ολοκληρωµένα Προγράµµατα για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) στο πλαίσιο του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 
2007-2013 σύµφωνα µε το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄/30-09-2011), καθώς 
και τη συµµετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Νόµου – Εισηγητής:  Α/δήµαρχος κ. 
Στεργίου Παναγιώτης  

2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: Περί παραχώρησης έκτασης στη θέση «Μιχαλιάρη» για την 
εγκατάσταση αποδέκτη του έργου Επεξεργασίας Λυµάτων για το Βιολογικό 
Καθαρισµό  – Εισηγητής: ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σωτηρίου Παναγιώτης 

 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον  
∆ήµαρχο κ. Παππά Μηνά, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψιν: 
� Το µε αρ. πρωτ. 60252/16187/23-12-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-

∆υτικής Μακεδονίας  
� Το µε αρ. πρωτ. 47472/5-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
� Την παρ. 4 του αρ.45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α’ /16.06.2011),όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 2 του αρ. 11 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’ / 30-09-2011) «2.Η παρ. 4 του 
άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α' 138) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, στο εξής 
νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο ∆ήµαρχος. Όταν επιλαµβάνεται η 
Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, συµµετέχουν στη σύνθεσή της 
µε δικαίωµα ψήφου δύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι της µειοψηφίας που ορίζονται από αυτή.»    
   Η Εκτελεστική Επιτροπή ως συλλογικό όργανο διοίκησης του ∆ήµου, διέπεται, αναφορικά 
µε τη σύσταση και τη λειτουργία της, από το ρυθµιστικό πλαίσιο του αρ. 62 του Ν.3852/2010. 
   Ειδικότερα, όµως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαµβάνεται 
κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007, δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, όλες οι 
παρατάξεις της µειοψηφίας εκλέγουν δύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους µεταξύ των µελών τους 
στην Εκτελεστική Επιτροπή  του ∆ήµου, ανεξαρτήτως του αριθµού των µελών αυτής. Για τη 
διαδικασία εκλογής και το χρόνο της θητείας των δηµοτικών συµβούλων των παρατάξεων της 
µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην Εκτελεστική  Επιτροπή ισχύουν αναλογικά οι 
διατάξεις του αρ. 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτές ισχύουν για τα λοιπά συλλογικά όργανα 
διοίκησης του ∆ήµου, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
 
∆ιαδικασία Εκλογής Μελών από την Μειοψηφία 
  Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καλεί όλους του Συµβούλους των ∆ηµοτικών 
Παρατάξεων της Μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων 
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τακτικών και αναπληρωµατικών µελών που προέρχονται από το σύνολο των συµβούλων της 
µειοψηφίας και που αναλογούν σ’ αυτή , [δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά µέλη και δύο (2) 
υποψήφιοι ως αναπληρωµατικά µέλη] µε τον τρόπο που θα επιλέξουν (µυστική ή φανερή 
ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της µειοψηφίας, θα είναι όσοι εκλεγούν µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων της µειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο 
δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στη ίδια περίπτωση 
αποτελέσµατος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να γίνει η εκλογή µε σχετική 
πλειοψηφία των παρόντων της µειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο 
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.  
    Αφού τελειώσει η παραπάνω διαδικασία από τους συµβούλους της Μειοψηφίας και µετά την 
ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόµατα των υποψηφίων τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν. 
 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε  όλους του Συµβούλους των ∆ηµοτικών Παρατάξεων 
της Μειοψηφίας να προβούν στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών που προέρχονται από το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας. 
 

    Ύστερα από φανερή ψηφοφορία εκλέχτηκαν: 
 
Τακτικά µέλη : (α) ο κ. Γκίζας Χρήστος (β) ο κ. Μποροδήµος Κων/νος, οι οποίοι πήραν από 

οκτώ (8) ψήφους ο καθένας. 
 
Αναπληρωµατικά  µέλη: (α) ο κ. Τόλης Χριστόφορος και (β) ο κ. Φερεντίνος Μιλτιάδης, οι 

οποίοι πήραν από οκτώ (8) ψήφους ο καθένας  
 
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  
 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΗΦ-Α06


