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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  με  αρ.  21/2013 πρακτικό  της  από  4ης Δεκεμβρίου   2013 τακτικής 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : 198 / 2013

Επανακαθορισμός εδρών και περιμετρικών ζωνών των Ε.Δ.Χ.  
αυτοκινήτων. 

  Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την 4η , 
του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα   18 :00 , συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ.  16035 /
28 -11 -2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 
σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 
του Ν.3463/2006 (Δ.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  (04)   και  
συγκεκριμένα:
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Μπουτάσης Ελευθέριος            15. Βέττος Ιωάννης
3. Κωστάρας Σταύρος                   16. Γκίκας Θωμάς
4. Φερεντίνος Λάμπρος                17. Μποροδήμος Ιωάννης  
5. Βλάχος Παρασκευάς                 18. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
6. Μποροδήμου Γεωργία              19. Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα
7. Μπάντιος Ελευθέριος                20. Λάγκαρη Ειρήνη
8. Μάνος Κωνσταντίνος                21.  Καψάλης Δημήτριος
9. Τσότσης Δημήτριος                   22. Μποροδήμος Κων/νος

  10.  Σωτηρίου Παναγιώτης               23. Τόλης Χριστόφορος
  11.  Μπεράτης Γεώργιος                  
  12.  Στεργίου Παναγιώτης 
  13.  Ρούμπης Γεώργιος
  14. Λένης Φίλιππος

    ΑΠΟΝΤΕΣ   (αν και κλήθηκαν νόμιμα)  

1. Τσέκας Νικόλαος
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2.  Νικολαϊδου Ελένη(Γραμματέας Δ.Σ.)

3. Φερεντίνος Μιλτιάδης

4. Ρέγκας Λαέρτης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ  –  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  &  ΤΟΠΙΚΏΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Δ.Κ Φιλιατών κ. Μάνος Κων/νος

2. Τ.κ. Αγίου Νικολάου κ. Σταύρου Χρήστος

3. Τ.Κ. Αγίων Πάντων κ. Φωτιάδης Απόστολος

4. Τ.Κ Βαβουρίου κ. Λιαμύρας Αθανάσιος

5. Τ.Κ Βρυσέλλας κ. Σιοκόλης Ευάγγελος

6. Τ.Κ Γολά κ. Σοκόλης Ευάγγελος

7 . Τ.Κ. Κάτω Ξεχώρου κ. Γκρέμος Θωμάς

8. Τ.Κ. Κερασοχωρίου Κ. Μπότος Ηλίας

9. Τ.Κ. Κοκκινιάς  κ. Παππάς Μιχαήλ

10 .Τ.Κ. Σίδερης κ. Ντρίκος Γεώργιος

11. Τ.Κ. Κόκκινο Λιθάρι κ. Στεργίου Γεωργίου

12. Τ.Κ. Κρυονερίου κ. Μπότος Μάρκος

13. Τ.Κ. Κυπαρίσσου Μπατσής Δημήτριος

14. Τ.Κ. Λιά κ. Μπόκας Κοσμάς

15. Τ.Κ Μαλουνίου κ. Γκόγκος Αλέξανδρος

16. Τ.Κ. Ριζού κ. Βασιληγιάννης Ιωάννης

17. Τ.Κ. Τρικορύφου κ. Νάστος Μηνάς 

18. Τ.Κ. Φοινικιού Καραμπίνας Βασίλειος

   

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα 

Λώλη Άννα- Μαρία .

   Αποχώρησαν  οι   Δημοτικοί  Σύμβουλοι ,κ. Μποροδήμος Ιωάννης  κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα Λάγκαρη Ειρήνη μετά τη 

συζήτηση του 8ου θέματος , ο κ. Τσότσης Δημήτριος μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος 

, ο κ. Λάμπρος Φερεντίνος μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος  , ο κ. Γκίκας Θωμάς 

κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος και ο κ. Μποροδήμος Κων/νος μετά τη 

συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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   Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

παρ. 7 του Δ.Κ.Κ. , Ν. 3852/2010 , ζήτησε να συζητηθούν   δύο  θέματα εκτός 

ημερησίας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος τα  οποία είναι τα εξής:

  Θέμα 1ο   : Παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ανακοπής και αίτηση αναστολής ή 

όποιου άλλου ένδικου μέσου κατά της διαταγής πληρωμής για τη μελέτη << Μελέτη 

κατασκευής δρόμου Βρυσέλλα – Γιτάνη>> και 

  Θέμα 2ο : Επανακαθορισμός εδρών και περιμετρικών ζωνών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

  Τα  θέματα  κρίνονται  ως κατεπείγοντα διότι: 

  Θέμα 1ο   :  Η τεχνική  υπηρεσία του Δήμου έλαβε τη διαταγή πληρωμής με αριθμό 

284/2013  από το Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας στις 3/12/2013 ενώ  η πρόσκληση είχε 

ήδη αποσταλεί  και να   εκτελεστεί  η διαταγή πληρωμής στον  ανάδοχο λόγω της 

λήξης του οικονομικού έτους . 

 Θέμα 2ο :  Ύστερα από τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον αρμόδιο  Αντιδήμαρχο ,  ο 

Περιφερειάρχης ζητά  άμεσα  γνωμοδότηση  του  Δ.Σ.  μετά  από  αίτημα  κάποιων 

ιδιοκτητών ταξί  για  συνένωση  όλων των εδρών σε  μία  έδρα  στους  Φιλιάτες,  γιατί 

πρέπει να συνεδριάσει σύντομα το Περιφερειακό Συμβούλιο επί του θέματος.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε το Συμβούλιο να  αποφασίσει σχετικά με τη 

συζήτηση των  ανωτέρω θεμάτων  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

  Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Δ.Κ.Κ. , του

Ν. 3852 /2010  , μετά από διαλογική συζήτηση  , από την οποία προέκυψε  ότι τα 

παραπάνω θέματα είναι  πράγματι  κατεπείγοντα  ομόφωνα αποφασίζει  και  κρίνει  τα 

ανωτέρω θέματα  ως κατεπείγοντα.

   Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το  2ο  θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης έδωσε το 

λόγο  στον  Αντιδήμαρχο  κ.  Στεργίου  Παναγιώτη,   ο    οποίος  είπε  στα  μέλη  του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 τα ΕΔΧ αυτοκίνητα τα οποία 

έχουν  έδρα  Δήμο  ή  Κοινότητα  που  καταργήθηκε  ή  συνενώθηκε  σε  νέο  Δήμο  ή 

Κοινότητα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν, 2539/1997 και δεν είχαν αλλάξει μέχρι  

τη  θέση  και  την  ισχύ  του  Ν.  3109/2003 έδρα  κατ’  εφαρμογή  του Ν.  2801/2000, 

διατηρούν ως έδρα του Δημοτικό Διαμέρισμα που υπήχθη στον διευρυμένο Δήμο και 

στο οποίο είχαν την έδρα προ της ισχύος του Ν. 2801/2000. 

   Με απόφαση όμως του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 83 

του  ανωτέρω  νόμου  4070/2012,  οι  έδρες  αυτές  μπορούν  να  συνενωθούν,  να 

διατηρηθούν ή να  αυξηθούν.  Αποκλειστικά  λοιπόν αρμόδιο  για  τον αριθμό και  την 

λειτουργία των εδρών ΕΔΧ και εδικά των ΤΑΧΙ είναι το Περιφεριακό Συμβούλιο.
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  Ήδη  στο  Δήμο  μας  είναι  σε  ισχύ  η  με  αριθμό  8/36/25-7-2012  απόφαση  του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου σύμφωνα με την οποία συνενώθηκαν σε μία ενιαία 

έδρα: α) οι Φιλιάτες με τη Σαγιάδα, β) Η έδρα του Παλαιοχωρίου  με τον Αετό, και γ) Η 

έδρα της Κεραμίτσας με την Ραβένη και την Λεπτοκαρυά . Τέλος η έδρα των Αγίων 

Πάντων έμεινε ως είχε. 

  Το θέμα έρχεται προς συζήτηση καθώς η Περιφέρεια καλείται πάλι να αποφασίσει μετά 

αίτημα κάποιων ιδιοκτητών ταξί για συνένωση όλων των ανωτέρω εδρών σε μία έδρα 

στους Φιλιάτες, ζητά δε τη γνώμη μας. 

 Θεωρώ ότι,  ούτε λίγο ούτε πολύ,  η Περιφέρεια μεταφέρει  τρόπο τινά σε  μας την 

ευθύνη για το θέμα αυτό, χωρίς να εμπλεκόμαστε πουθενά εκ του νόμου και χωρίς να 

έχουμε  σχετική  ενημέρωση επ΄ αυτού ή άλλα στοιχεία  που θα μπορούσαν να μας 

βοηθήσουν έστω γνωμοδοτικά. 

  Ποιο  είναι  το  κριτήριο  για  την  διατήρηση  ή  την  συνένωση  κάποιων  εδρών;  Ο 

πληθυσμός, ο τουρισμός, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε περιοχής; 

  Όλοι βλέπουμε ότι όλα τα παραπάνω είναι  σε σταθερή φθίνουσα πορεία εδώ και 

πολλά χρόνια και ήδη κατά τη γνώμη μου οι έδρες των ΤΑΧΙ είναι πολλές για όλο τον 

Δήμο και οι επαγγελματίες δυσκολεύονται οικονομικά.

Παρόλο που δεν είναι αυτός ο θεσμικός μας ρόλος καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε 

σχετικά και θα σας παρακαλέσω για τις απόψεις σας  ώστε το σώμα να σχηματίσει 

γνώμη και να ψηφίσει σχετικά.

  Έπειτα   ο Πρόεδρος του Δ.Σ έδωσε  το λόγο στους  Δημοτικούς Συμβούλους  να 

τοποθετηθούν επί του θέματος,  μέσα  από τη διαλογική συζήτηση  προέκυψαν δύο 

προτάσεις.

 Τέλος  ο  πρόεδρος  πρότεινε  να  ακολουθήσει  φανερή  ψηφοφορία  επί  των  δύο 

προτάσεων που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης: 

Η  πρώτη   πρόταση είναι  να  παραμείνουν  οι  έδρες  ως  έχουν  σύμφωνα  με  την 

απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ηπείρου  σύμφωνα  με  την  οποία 

συνενώθηκαν  σε  μία  ενιαία  έδρα:  α)  οι  Φιλιάτες  με  τη  Σαγιάδα,  β)  Η  έδρα  του 

Παλαιοχωρίου  με τον Αετό, και  γ) Η έδρα της Κεραμίτσας με την Ραβένη και την 

Λεπτοκαρυά . Τέλος η έδρα των Αγίων Πάντων έμεινε ως είχε και 

Η δεύτερη πρόταση αφορά το αίτημα κάποιων ιδιοκτητών ταξί για συνένωση όλων 

των ανωτέρω εδρών σε μία έδρα  στους Φιλιάτες. 

   Τέθηκαν οι δύο προτάσεις σε ψηφοφορία:

   Παρών δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βέττος Ιωάννης, Μποροδήμος Κων/νος, 

Γκίκας Θωμάς, Καψάλης Δημήτριος και Λάγκαρη Ειρήνη.
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   Οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκίζας Χρήστος και Τόλης Χριστόφορος ψήφισαν τη 

δεύτερη πρόταση για  συνένωση όλων των εδρών σε μία έδρα στους Φιλιάτες.

    Οι  υπόλοιποι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  ψήφισαν την πρώτη πρόταση που είναι   η 

αρχική  και   σε  ισχύ η  με  αριθμό  8/36/25-7-2012  απόφαση  του  Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ηπείρου σύμφωνα με την οποία συνενώθηκαν σε μία ενιαία έδρα:  α) οι 

Φιλιάτες με τη Σαγιάδα, β) Η έδρα του Παλαιοχωρίου  με τον Αετό, και γ) Η έδρα της 

Κεραμίτσας με την Ραβένη και την Λεπτοκαρυά και δ) η έδρα των Αγίων Πάντων έμεινε 

ως είχε. 

   

  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Στεργίου Παναγιώτη 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  Γνωμοδοτεί   να παραμείνουν  οι έδρες ως έχουν σύμφωνα με την  αριθμό 8/36/25-

7-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την οποία συνενώθηκαν 

σε μία ενιαία έδρα: α) οι Φιλιάτες με τη Σαγιάδα, β) Η έδρα του Παλαιοχωρίου  με τον 

Αετό, και γ) Η έδρα της Κεραμίτσας με την Ραβένη και την Λεπτοκαρυά και δ)  η έδρα 

των Αγίων Πάντων έμεινε ως είχε. 

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.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        TA MΕΛΗ
                                                

     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              (Υπογραφές)

           

         ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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