
                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Από το με αριθμό    2/2011      πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Φιλιατών.                           Αριθμός απόφασης   7     /2011 
 
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Φιλιατών  
 
      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 >>   
     Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος   το  πέμπτο [5ο]     θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο    ο οποίος    είπε στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου τα εξής : 

        Όπως γνωρίζεται την Άνοιξη του 2011 θα πραγματοποιηθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
σε όλη την χώρα ,η γενική απογραφή κτιρίων και Πληθυσμού- κατοικιών .  
     Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για την οργάνωση και την 
εκτέλεση των απογραφών αυτών ,εκτός των άλλων, είναι απαραίτητος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ΠΔ168/2008  και την υπ ΄αριθμ. 1 εγκύκλιο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο 
καθορισμός των αυτοτελών οικισμών κάθε Δήμου της χώρας και κατά συνέπεια και 
του Δήμου Φιλιατών.  
        Με το υπ. Αριθμ. Πρώτα. τ.τ. 815/96 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας καλούμαστε στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
να καθορίσουμε τους αυτοτελούς οικισμούς του Δήμου μας , σε επίπεδο Δημοτικής ή 
τοπικής κοινότητας.  
        Όπως γνωρίζεται ο νέος Δήμος Φιλιατών αποτελείται πλέον από 71 οικισμούς 
που περιγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα.  
       Εξετάζοντας με τους συνεργάτες μου την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τη 
οργάνωση των οικισμών του Δήμο μας και κατόπιν σχετικών επαφών που είχα με τον 
Επόπτη απογραφής του Νόμου Θεσπρωτίας κ. Παππά Ιωάννη, καταλήξαμε στο ότι δεν 
κρίνεται απαραίτητη καμία αλλαγή στην οργάνωση των οικισμών του Δήμου μας αφού 
δεν έχει επέλθει καμία σημαντική μεταβολή σε αυτούς την τελευταία δεκαετία.  
      Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικώς.  
       Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του κ Δημάρχου  την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και  τις  σχετικές διατάξεις 
                                Αποφασίζει   ομόφωνα 
    Εγκρίνει την εισήγηση του κ. Δημάρχου όπως κατατέθηκε  
    Δεν κρίνει καμία αλλαγή απαραίτητη  στην οργάνωση  των οικισμών του Δήμου 
Φιλιατών  ,αφού δεν επήλθε καμία σημαντική αλλαγή σ’ αυτούς την τελευταία 
δεκαετία./ 
      Εγκρίνει τα  Φύλλα Αυτοτελών Οικισμών  του Δήμου Φιλιατών ,ως έχουν. 
      Γι’ αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται από τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου  
   [ Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   7   /2011 ] 
   Ο Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη             
Τάσιος  Νίκος                                                                       α.υ 
                                             Ακριβές απόσπασμα                    
                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
                                                   Τάσιος  Νίκος 


