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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

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

 
Αριθµός απόφασης :  84/ 2012 

Περίληψη: Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Φιλιατών ως εταίρος 

σε πρόταση του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας, στο διακρατικό 

πρόγραµµα IPA Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, µε ενδεικτικό τίτλο: 

«Ανάπτυξη & προώθηση µεθόδων για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση της αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας και την προστασία 

θαλάσσιων συστηµάτων και των ενδιαιτηµάτων τους σε 

επιλέξιµες περιοχές του Προγράµµατος». 

 

     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. 8694/31-
05-2012 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 
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14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. Νικολαίδου Ελένη 
2. Γκίζας Χρήστος 
3. Καψάλης ∆ηµήτρης 
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 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
  Το Επιµελητήριο Θεσπρωτίας µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2854/18.5.2012 έγγραφό του 
προς το ∆ήµο Φιλιατών, µας ενηµέρωσε ότι προτίθεται να συµµετέχει στην 
πρόσκληση του ∆ιακρατικού προγράµµατος IPA Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 µε την 
υποβολή πρότασης η οποία αφορά την «Ανάπτυξη & προώθηση µεθόδων για την 
ολοκληρωµένη διαχείριση της  αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας και την προστασία 
θαλάσσιων συστηµάτων και των ενδιαιτηµάτων τους σε επιλέξιµες περιοχές του 
Προγράµµατος».   
   - Με το έγγραφο αυτό µας ζητά να συµµετέχουµε ως εταίρος στο έργο και 
παράλληλα να δηλώσουµε ένα υπεύθυνο άτοµο του ∆ήµου µας µε το οποίο θα έχουν 
άµεση επικοινωνία για την προετοιµασία της πρότασης. 
   -Το ενδεικτικό Εταιρικό Σχήµα για την πρόταση είναι το εξής: 
    ΕΛΛΑ∆Α 

1) Επιµελητήριο Θεσπρωτίας (συνεργασία µε τον Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργητών 
Θεσπρωτίας) 

2) ΤΕΙ Ηπείρου-Παράρτηµα Ηγουµενίτσας 
3) ∆ήµος Φιλιατών 

    ΙΤΑΛΙΑ 
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4) Επιµελητήριο Πρίντεζι 
5) Πανεπιστήµιο του Salento 
6) Επαρχία Πρίντεζι 

   
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ    
   Τα θαλάσσια συστήµατα αντιµετωπίζουν πλήθος απειλών (µεταβολές στις χρήσεις 
γης, ρύπανση, υποβάθµιση  των ενδιαιτηµάτων, αυξοµείωση της στάθµης, µείωση 
της βιοποικιλότητας, ευτροφισµός). Σήµερα αντιµετωπίζουν, επιπλέον, και τη 
διαφαινόµενη κλιµατική αλλαγή η οποία επηρεάζει σε βαθµό τις Μεσογειακές χώρες. 
Η Μεσόγειος είναι µια από τις πλέον ευαίσθητες και ταυτόχρονα απειλούµενες 
περιοχές, δεδοµένου ότι θεωρείται ευάλωτη στην αύξηση της θερµοκρασίας στον 
πλανήτη αλλά και σε ακραία καιρικά φαινόµενα. Από την άλλη πλευρά τα θαλάσσια 
συστήµατα αποτελούν σηµαντικούς πόρους κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης των 
γύρω περιοχών και απαιτούν την ανάπτυξη και εφαρµογή ορθών πρακτικών για την 
ολοκληρωµένη διαχείρισή τους. Έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές Χώρες τόσο η 
Πολιτεία, όσο και η επιστηµονική κοινότητα έχουν αποτύχει στο σχεδιασµό 
πολιτικών/πρακτικών που να συνδέονται µε το γεγονός ότι τα θαλάσσια αλλά και τα 
εσωτερικά ύδατα, αποτελούν οικονοµικό και διατροφικό πόρο (αλιεία, 
ιχθυοκαλλιέργεια) για τις αγροτικές οικονοµίες. 
   Η αναζήτηση, λοιπόν, µεθόδων που θα συµβάλλουν προς την κατεύθυνση της 
προστασίας των θαλασσίων συστηµάτων και ταυτόχρονα θα διασφαλίσουν το 
εισόδηµα των τοπικών κοινωνιών θεωρείται σηµαντικός στόχος. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
      Η ανάπτυξη και εφαρµογή κοινών περιβαλλοντικών δεικτών αειφορίας και 
επιλεγµένα θαλάσσια συστήµατα (στις επιλέξιµες περιοχές του Προγράµµατος) µε 
στόχο της προστασία του περιβάλλοντος, των ακτών αλλά και ταυτόχρονα την 
ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων & δυνατοτήτων 
απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες µέσω της ολοκληρωµένης διαχείρισης. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

1) Χαρτογράφηση της περιοχής ενδιαφέροντος 
2) Πιλοτικές µελέτες για ανάπτυξη δεικτών αειφορίας (φυσικοί- χηµικοί, 

Βιολογικοί, υδρολογικοί, Mitigation measures/ Water Framework Directive 
2000/60, κ.α) 

3) Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων/ δικτύου (Web data system, Σύστηµα έγκαιρης 
προειδοποίησης (early warning system), Τοπικό «παρατηρητήριο» ελέγχου). 

4) Πιλοτική µελέτη για τη διερεύνηση κοινωνικών & οικονοµικών δεικτών µε 
στόχο την προστασία των θαλάσσιων συστηµάτων µέσω δραστηριοτήτων. 

5) ∆ηµιουργία Κέντρων Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ακτών. 
6) ∆ράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών και 

ιδιαίτερα των αλιέων/ ιχθυοκαλλιεργητών. 
7) ∆ηµιουργία πληροφοριακού υλικού (επαγγελµατικός οδηγός για τους 

επιτηδευµατίες της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας, κτλ.). 
8) ∆ιάδοση αποτελεσµάτων. 

 
    Για τους παραπάνω λόγους και λαµβάνοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 65 

του Ν. 3852/2010 καθώς και το αριθµ. πρωτ. 2854/18.5.2012 έγγραφο του 

Επιµελητήριου Θεσπρωτίας 
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Εισηγούµαι 

 
1. Την έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Φιλιατών ως εταίρος σε πρόταση του 

Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας, στο διακρατικό πρόγραµµα  IPA Ελλάδα – Ιταλία 
2007-2013, µε ενδεικτικό τίτλο: «Ανάπτυξη & προώθηση µεθόδων για την 
ολοκληρωµένη διαχείριση της αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας και την προστασία 
θαλάσσιων συστηµάτων και των ενδιαιτηµάτων τους σε επιλέξιµες περιοχές 
του Προγράµµατος».- 

2. Να ορίσουµε υπεύθυνο άτοµο του ∆ήµου µας µε το οποίο το Επιµελητήριο 
Θεσπρωτίας θα έχει άµεση επικοινωνία για την προετοιµασία της πρότασης. 

   
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. Στεργίου Παναγιώτη την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α.- Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Φιλιατών ως εταίρος σε πρόταση του 
Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας, στο διακρατικό πρόγραµµα  IPA Ελλάδα – Ιταλία 2007-
2013, µε ενδεικτικό τίτλο: «Ανάπτυξη & προώθηση µεθόδων για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση της αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας και την προστασία θαλάσσιων συστηµάτων 
και των ενδιαιτηµάτων τους σε επιλέξιµες περιοχές του Προγράµµατος».- 
 
Β.- Ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Στεργίου Παναγιώτης ως υπεύθυνος του 
∆ήµου µας µε τον οποίο το Επιµελητήριο Θεσπρωτίας θα έχει άµεση επικοινωνία για 
την προετοιµασία της πρότασης. 
   
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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