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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ. 10/2012 πρακτικό της από 18ης Απριλίου 2012 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  52/ 2012 

Περίληψη: Λήψη απόφασης  για τη συµµετοχή του ∆ήµου Φιλιατών  στη δράση 7: 

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες 

των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: 

Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεµατικού Άξονα 

Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού» 2007-2013», καθώς και τη συµµετοχή στην υπό ίδρυση 

για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύµπραξη σύµφωνα µε το άρθρο 18 

του Νόµου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄ - 30.09.2011) 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 18η , του 
µηνός Απριλίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 5908/9.4.2012 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 (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(αποχώρ. στο 10ο  θέµα) 
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13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης    (αποχώρ. στο 3ο  θέµα)  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

1. ∆άλλας Γεώργιος 

2. Βλάχος Παρασκευάς 

3. Φερεντίνος Λάµπρος 

 
 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, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης 
Ευάγγελος, Καλιαµούρης Χρήστος, Μπότος Μάρκος, Γκόγκος Αλέξανδρος, 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. 
          Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα  
αποφασίστηκε η συζήτηση  δύο (2) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία 
κρίθηκαν κατεπείγοντα και αυτά είναι:  
1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης  για τη συµµετοχή του ∆ήµου 
Φιλιατών  στη δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις 
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: 
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 
«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013», καθώς και τη 
συµµετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύµπραξη σύµφωνα 
µε το άρθρο 18 του Νόµου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄ - 30.09.2011, λόγω του ότι 
πρέπει να προλάβουµε τις  προθεσµίες και το επόµενο ∆.Σ. θα γίνει τα µέσα Μαϊου.  
2ο  θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: 
Υδροδότηση Κεστρίνης, λόγω µεγάλης καθυστέρησης έγκρισης του Σ.Π. από το 
Τεχνικό Συµβούλιο.  

Ο κος Πρόεδρος εισηγηµένος το πρώτο (1ο)  θέµα εκτός ηµερήσιας 
διάταξης, είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 
Έχοντας υπόψη, 

• την κρίσιµη κοινωνικό-οικονοµική συγκυρία µε τις συνέπειες της ραγδαίας αύξησης 
της ανεργίας να εκδηλώνονται κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 

• την ανάγκη συνεργασίας όλων των δυνάµεων και των φορέων, µε στόχο την 
προώθηση και εφαρµογή αποκεντρωµένων πολιτικών στήριξης της απασχόλησης και 
πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ένταξης, 

• τη δυνατότητα της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης, η οποία γνωρίζει καλύτερα τα 
προβλήµατα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες σε τοπικό επίπεδο, να αξιοποιήσει µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιµους πόρους, εντάσσοντας τις προτάσεις 
που θα αξιολογήσει και θα εγκρίνει, σε ένα µακροχρόνιο αναπτυξιακό σχεδιασµό της 
περιοχής 

• Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)  
Τα οποία έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται 
στην υποστήριξη των ανέργων αλλά και των επιχειρήσεων µιας οριοθετηµένης 
περιοχής για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας µε έµφαση στην 
ανάδειξη νέων βιώσιµων πεδίων επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω της 
δηµιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 
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Βασικός στόχος των ΤΟΠΣΑ είναι η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, µέσω της 
κινητοποίησης των τοπικών φορέων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αρχικά µε την 
προετοιµασία των ανέργων ωφελουµένων και περαιτέρω µε την προώθησή τους 
στην απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα. 
Η προετοιµασία των ανέργων ωφελουµένων περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής µέχρι και την εξασφάλιση της δηµιουργίας 
θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) µήνες. Τις 
ενέργειες αυτές θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Σύµπραξη, στην οποία συµµετέχουν 
δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. 
Ο σχεδιασµός διέπεται, µεταξύ άλλων, από τις παρακάτω βασικές αρχές: 
• Εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο, η οποία εξασφαλίζει ενεργοποίηση και 
συνεργασία για συνένωση των δυνάµεων των τοπικών αρχών, κοινωνικών φορέων 
και επιχειρήσεων. 
• Ενεργός συµµετοχή των οµάδων – στόχου προκειµένου οι παρεµβάσεις να 
είναι προσανατολισµένες στις πραγµατικές ανάγκες τους. 
• Καινοτοµία, ως προς τις προτεινόµενες διαδικασίες, µεθόδους, στόχους, το 
περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα των δράσεων. 
• Προσέγγιση bottom-up τόσο κατά το σχεδιασµό όσο και κατά την υλοποίηση 
των παρεµβάσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις γενικότερες 
αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς και τα ισχύοντα συστήµατα επενδυτικών κινήτρων 
της κάθε περιοχής. 
• Ολοκληρωµένος χαρακτήρας αφενός µέσα από το συνδυασµό ποικίλων 
δράσεων για τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε ωφελούµενου, και αφετέρου µέσα 
από τη διασύνδεση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων στην κάθε περιοχή 
παρέµβασης. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω: 

      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

α) τη συµµετοχή  του ∆ήµου Φιλιατών στην υπό ίδρυση Αναπτυξιακή Σύµπραξη στη 
Θεσπρωτία µε την ονοµασία «ΕΝ∆ΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» , σύµφωνα µε 
το άρθρο 18 του Νόµου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α)  µε εταίρους : Οµοσπονδία 
Τουριστικών και Αγροτουριστικών Καταλυµάτων Ηπείρου ως Συντονιστή Φορέα  , το 
ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας , το ∆ήµο Φιλιατών , το Κέντρο Πρόληψης 
«ΑΡΙΑ∆ΝΗ», το 6 Περιφερειακό Τµήµα Ηπείρου του Οικονοµικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος   τον Εµπορικό Σύλλογο Ηγουµενίτσας  και άλλους φορείς και την υποβολή 
αίτησης χρηµατοδότησης στα πλαίσια της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την 
απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της 
Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεµατικού 
Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013». 
 
β) την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης 53 (Α.Π.: 1049 / 19.03.2012) της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, την υποβολή αίτησης-
φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας και την ανάληψη 
δέσµευσης για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών µετά τη συγκρότηση 
σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Προέδρου κ. Νίκου Τάσιου  την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις, τέθηκε 
το θέµα σε ψηφοφορία κατά την οποία µειοψήφησε ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Ρέγκας Λαέρτης καταγγέλοντας όλους τους φορείς  αλλά και τη σύµπραξη µεταξύ 
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τους λέγοντας ότι µε αυτά τα προγράµµατα εκµεταλεύονται τους ανέργους και δεν 
δίνουν λύση ουσιαστική στη καταπολέµηση της ανεργίας.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

α) Τη συµµετοχή  του ∆ήµου Φιλιατών στην υπό ίδρυση Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη στη Θεσπρωτία µε την ονοµασία «ΕΝ∆ΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» , σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Νόµου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α)  µε 
εταίρους : Οµοσπονδία Τουριστικών και Αγροτουριστικών Καταλυµάτων Ηπείρου ως 
Συντονιστή Φορέα  , το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας , το ∆ήµο 
Φιλιατών , το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑ∆ΝΗ», το 6 Περιφερειακό Τµήµα Ηπείρου του 
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος   τον Εµπορικό Σύλλογο Ηγουµενίτσας  και 
άλλους φορείς και την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στα πλαίσια της 
δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις 
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: 
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 
«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013». 
 
β) Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης 53 (Α.Π.: 1049 / 19.03.2012) της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, την υποβολή αίτησης-
φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας και την ανάληψη 
δέσµευσης για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών µετά τη συγκρότηση 
σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα 
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται 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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