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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς την περίοδο
φιλοξενίας

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

81/ 2012

Περίληψη: Συµµετοχή σε πρόγραµµα ανταλλαγής νέων, στο πλαίσιο του
προγράµµατος της Γ.Γ. «Νέα Γενιά σε ∆ράση, ∆ράση 1.1»
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. 8694/3105-2012 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)
1. Νικολαίδου Ελένη
2. Γκίζας Χρήστος
3. Καψάλης ∆ηµήτρης
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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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
στον
Α/δήµαρχο κ. Τσέκα Νικόλαο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
Όπως ίσως γνωρίζετε το πρόγραµµα ανταλλαγής νέων, στο πλαίσιο του
Προγράµµατος της Γ. Γ. Νέας Γενιάς υλοποιείται αδιάλειπτα από το 2007. Φορέας
υλοποίησης ήταν έως το 2010 η Ν. Α. Θεσπρωτίας ,ενώ το 2011, η αρµοδιότητα
υλοποίησης του συγκεκριµένου προγράµµατος , πέρασε στους ∆ήµους.
Το 2008 το πρόγραµµα, υπό την αιγίδα ακόµη της Ν. Α. Θεσπρωτίας, υλοποιήθηκε
στην πόλη των Φιλιάτων, αποδεικνύοντας ότι ο δήµος µας έχει την δυνατότητα να
φιλοξενήσει µια τέτοια διακρατική ανταλλαγή.
Την προηγούµενη περίοδο η οµάδα των Θεσπρωτών µαθητών συµµετείχε σε
πρόγραµµα τριµερούς ανταλλαγής νέων µε την οµάδα της πόλης Νόκια της
Φιλανδίας και της Σιβρίλ της Τουρκίας.
Υπολογίζοντας τα προσδοκώµενα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει από ένα τέτοιο
πρόγραµµα η πόλη των Φιλιατών αλλά και ο ∆ήµος µας γενικότερα , αρχές Μαΐου
υποβάλαµε αίτηση στη Γ. Γ. Νέας Γενιάς για την υλοποίηση του προγράµµατος στο
∆ήµο Φιλιατών για την περίοδο 20η – 29η Αυγούστου 2012. Την πρόσκλησή µας
δέχτηκε η Τούρκικη οµάδα και µια ακόµη οµάδα, από την πόλη Κατόβιτσε της
Πολωνία , (η Φιλανδική οµάδα δεν µπορεί να συµµετέχει αφού κάθε οµάδα µετέχει
µόνο σε µία ανταλλαγή ανά έτος και οι Φιλανδοί έχουν ήδη φιλοξενηθεί , το
Φλεβάρη στη Σιβρίλ της Τουρκίας). Συγκεκριµένα, εφ’ όσον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
εγκρίνει τη συµµετοχή του δήµου στο πρόγραµµα και αν και εφόσον αυτό εγκριθεί
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από τη Γ.Γ Νέας Γενιάς, θα συµµετάσχουν τριάντα (30) νέοι, συν επτά (7) αρχηγοί,
εκ των οποίων τρεις από την ελληνική πλευρά, σε σύνολο τριάντα επτά ατόµων.
Για την φιλοξενία και τη σίτιση των οµάδων προτείνονται οι εγκαταστάσεις της
Μαθητικής Εστίας
Το συνολικό κόστος υλοποίησης του συγκεκριµένου προγράµµατος υπολογίζεται στα
€18.085,00. (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
Η αιτούµενη (και δικαιούµενη) επιχορήγηση από τη Γ. Γ. Νέας Γενιάς προς το ∆ήµο
Φιλιατών ανέρχεται περίπου στο ύψος των €21.894,00. Από το ανωτέρω ποσό οι
€12.654,00 (σταθερό ποσό) προορίζονται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων
που περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 , ενώ οι €9.240,00 προορίζονται για την
κάλυψη των ταξιδιωτικών εξόδων που θα πραγµατοποιηθούν από τις οµάδας της
Πολωνίας
και
της
Τουρκίας
Υπογραµµίζω εδώ πως για να µπορέσει να εισπράξει το ποσό της επιχορήγησης
(€12.654,00) απαιτείται η εξόφληση των σχετικών τιµολογίων υπηρεσιών και
προµηθειών του ΠΙΝΑΚΑ 1
Αν λοιπόν υποθέσουµε πως η πρόβλεψη του πίνακα 1 είναι σωστή ο ∆ήµος Φιλιατων
θα εξοφλήσει τιµολόγια €18.085,00 , ποσό από το οποίο αν αφαιρεθεί το ποσό
επιχορήγησης (€12.654,00), προκύπτει το ποσό των € 5.431,00 ως καθαρό ποσό
συµµετοχής του ∆ήµου µας .
Θα πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι για το πρόγραµµα έχει ήδη εργαστεί
προπαρασκευαστικά σε εθελοντική βάση και θα συνεχίσει να εργάζεται µέχρι την
υλοποίησή του, µια οµάδα πέντε ατόµων, που αποτελείται από τους δύο αρχηγούς
της οµάδας, τον υπογραφόµενο Ηλία Σπυρόπουλο, τη Liisa Harri, και τους τρεις
νέους αρχηγούς, την Ίδα-Μίνα Σπυροπούλου, τον Λεωνίδα Τσοµπόλη και τον
Ορέστη Αλεξίου. Επίσηµα, για τη Γ. Γ. Νέας Γενιάς, αρχηγοί θα είναι οι τρεις
τελευταίοι.
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των διαπροσωπικών
σχέσεων , µε αυτή τη λογική ο κορµός της οµάδας παραµένει για περίπου µια τριετία
σταθερός και η ανανέωση είναι σταδιακή. Για το λόγο αυτό ο ∆ήµος Φιλιατών
καλείται να συµπληρώσει την τοπική οµάδα νέων µε δύο ακόµη νέους, ηλικίας 15 –
19 ετών,
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καλώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει:
Τη συµµετοχή του δήµου στο πρόγραµµα ανταλλαγής νέων, στο πλαίσιο του
Προγράµµατος της Γ. Γ. Νέας Γενιάς
Την επιλογή των δύο νέων, ηλικίας 15 – 19 ετών βάσει των κριτήριων που
περιγράφονται στον (ΠΙΝΑΚΑ 2) από τριµελή επιτροπή
Τη συγκρότηση τριµελούς επιτροπής αποτελούµενη από
1 δηµοτικό σύµβουλο , 1 εκπαιδευτικό , 1 δηµοτικό υπάλληλο
Την έγκριση διάθεσης της ανωτέρω πίστωσης ποσού 27.325,00 σε βάρος του Κ.Α.
10-6413.001
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΕΞΟ∆Α

ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

18.085

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

300

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Υ∆ΑΤΟΣ

3.700

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

4.900

1.035

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1.350

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΠΟ Γ.Γ

9.240

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ

5.431

650

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

12.654

50

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΠΟ Γ.Γ.

500
2.000
600
3.000

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

ΣΥΝΟΛΟ

9.240

27.325

27.325
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Μόρια

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Από 0,00 € έως και 6.900,00 €

15

Από 6.900,01€ έως και 12.000,00€

10

Από 12.000,01€ έως και 16.000,00€

8

Από 16.000,01€ έως και 22.000,00 €

6

Από 22.000,00 και άνω

0

ΑΡΙΣΤΗ

15

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

10

ΚΑΛΗ

8

ΜΕΤΡΙΑ

6

ΚΑΘΟΛΟΥ

0

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. Τσέκα Νικόλαου την διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συµµετοχή του δήµου στο πρόγραµµα ανταλλαγής νέων, στο πλαίσιο του
Προγράµµατος της Γ. Γ. Νέας Γενιάς.
Την επιλογή των δύο νέων, ηλικίας 15 – 19 ετών βάσει των κριτήριων που
περιγράφονται στον (ΠΙΝΑΚΑ 2) από τριµελή επιτροπή.
Τη συγκρότηση τριµελούς επιτροπής αποτελούµενη από 1 δηµοτικό σύµβουλο , 1
εκπαιδευτικό , 1 δηµοτικό υπάλληλο.
Την έγκριση διάθεσης της ανωτέρω πίστωσης ποσού 27.325,00 σε βάρος του Κ.Α.
10-6413.001
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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