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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 26η /2012 πρακτικό της από 27ης ∆εκεµβρίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
Αριθµός απόφασης :  198/ 2012 

Περίληψη: Συµµετοχή στο Πρόγραµµα Ελλάδα – Αλβανία στο (Greece – 

Albania IRA Cross – Border Programme 2007-2013. A.MA.TA 

Advanced Management Tool for Aguaculture «Προηγµένα 

εργαλεία διαχείρησης υδατοκαλλιεργειών». 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την 27η , του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
14425/20.9.2012 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 ένα (21) µέλη και απόντα τα έξι (6)  και 
συγκεκριµένα: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ. 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 
3. Κωστάρας Σταύρος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 
5. Βλάχος Παρασκευάς 
6. Μποροδήµου Γεωργία 
7. Μπάντιος Ελευθέριος 
8. Στεργίου Παναγιώτης 
9. Τσότσης ∆ηµήτριος 
10. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.) 
11. Σωτηρίου Παναγιώτης 

12. Ρούµπης Γεώργιος 
13. Λένης Φίλιππος 
14. Γκίκας Θωµάς 
15. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
16. Μποροδήµος Ιωάννης 
17. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
18. Καψάλης ∆ηµήτριος 
19. Μποροδήµος Κων/νος 
20. Τόλης Χριστόφορος 
21. Ρέγκας Λαέρτης 
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ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. Τσέκας Νικόλαος 

2. Μάνος Κων/νος 

3. Νικολαϊδου Ελένη 

4. ∆άλλας Γεώργιος 

5. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 

6. Λάγκαρη Ειρήνη 

 
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. 
Φωτιάδης Απόστολος, Μπότος Ηλίας, Γκόγκος Αλέξενδρος, Γκούσης Νικόλαος, 
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 δηµοτικοί Υπάλληλοι κ.κ. ∆εµερτζή Όλγα και 
Χρήστου Σωτήριος, για διευκρινήσεις επί των έργων και των τροποποιήσεων.      
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
Το Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013 είναι 
ένα πρόγραµµα που υλοποιείται στα πλαίσια του στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία’. 
Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν εταίρους και από τις δύο (2) χώρες που 
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα και θα πρέπει να συνεργάζονται µε δύο τουλάχιστον 
από τους ακόλουθους τρόπους: Κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή 
στελέχωση και κοινή χρηµατοδότηση. Ο συνολικός αριθµός των εταίρων που θα 
συµµετέχουν σε ένα έργο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 5 (περιλαµβάνεται ο 
Επικεφαλής Εταίρος). 
  
Το πρόγραµµα καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές από Ελληνικής πλευράς:  

• Φλώρινα 
• Καστοριά 
• Γρεβενά 
• Ιωάννινα 
• Κέρκυρα 
• Θεσπρωτία 

 
Η τρέχουσα πρόσκληση αφορά τους κάτωθι δύο (2) άξονες του προγράµµατος:  

• Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονοµικής ανάπτυξης  
• Προώθηση και ανάπτυξη των περιβαλλοντικών, φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων  καθώς επίσης και όλους τους ειδικούς στόχους του προγράµµατος. 
 
Αυτή τη στιγµή τρέχει η 2η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραµµα 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013 , ο συνολικός 
διαθέσιµος προϋπολογισµός της οποιας είναι 7.593.432,00 εκατ. € εκ των οποίων 
5.695.074,00 εκατ. € χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα (75%) και τα 
υπόλοιπα 1,898.538,00 εκατ. € χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους (25%). 
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Ο ∆ήµος Φιλιατών αποτελεί επιλέξιµο φορέα για συµµετοχή στο ως άνω 
πρόγραµµα για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 
τρέχουσας πρόσκλησης και συγκεκριµένα στην παρακάτω πρόταση: 
 
Τίτλος: Advanced Mαnagement Tool for Aquaculture – Εξελιγµένα εργαλεία 
διαχείρισης για Υδατοκαλλιέργειες 
Ακρωνύµιο: Α.ΜΑ.Τ.Α. 
Περιγραφή πρότασης: Η πρόταση Α.ΜΑ.Τ.Α. (Advanced Mαnagement Tool for 
Aquaculture – Εξελιγµένα εργαλεία διαχείρισης για Υδατοκαλλιέργειες), κατατίθεται 
στα πλαίσια των προγραµµάτων της διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IVC και 
έχει σαν αντικείµενο τον ορθολογισµό της χωροθέτησης και λειτουργίας 
υδατοκαλλιεργειών. Η Περιοχή του έργου εκτείνεται στις παράκτιες και πελαγικές 
ζώνες των περιοχών ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και την Αλβανία, οι οποίες 
µοιράζονται τους ίδιους θαλάσσιους πόρους και βρίσκoνται κάτω από τις ίδιες 
πιέσεις. Οι Έλληνες εταίροι έχουν πολυετή εµπειρία στην υδατοκαλλιέργεια, ενώ οι 
αλβανικές εταίροι έχουν ως στόχο να αναπτύξουν την εκτροφή θαλάσσιων 
καλλιεργειών ώστε να εµπλουτίσουν τις οικονοµικές τους δραστηριότητες. Η 
πρόταση A.MA.T.A., στοχεύει να αναπτύξει ένα δυναµικό µοντέλο για να 
χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο διαχείρισης κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 
Θα ληφθεί υπόψη ο ανταγωνισµός µεταξύ των διαφόρων µονάδων παραγωγής και 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι συγκρούσεις µε άλλες δραστηριότητες 
στην περιοχή µελέτης. Μια τέτοια προσέγγιση έχει ως στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής µε την 
εξοµάλυνση των αντιθέσεων µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων µερών. Η 
πρόταση A.MA.TA, ασχολείται επίσης µε τη δηµιουργία µιας κατάλληλης 
δήλωσης/διακήρυξης πολιτικής (policy statement) που θα διευκολύνει τους 
εταίρους για τη διαχείριση και το συντονισµό των δραστηριοτήτων αποσκοπώντας 
στη προστασία σηµαντικών θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Η ανάπτυξη αυτής της 
δήλωσης πολιτικής (policy statement) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ρυθµιστικός 
παράγοντας για την εξισορρόπηση αντικρουόµενων δραστηριοτήτων, ιδίως όταν 
απαιτείται ισορροπία µεταξύ περιβαλλοντικός και οικονοµικής ανάπτυξης. Η χρήση 
του αµερόληπτου (Umbiased) µαθηµατικού µοντέλου για την εκτίµηση των 
επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας παρέχει προστιθέµενη αξία στο έργο, αφού 
σήµερα δεν υπάρχουν διαθέσιµα εργαλεία  για την χωροθέτηση των 
υδατοκαλλιεργειών. Η προσέγγιση αυτή  ενισχύει  τις γνώσεις µας σχετικά µε τις 
επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον και στη συνέχεια πώς αυτό 
επηρεάζει τις τοπικές κοινότητες και την οικονοµική ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα 
θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης, την 
πρόβλεψη των επιπτώσεων σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή βοηθώντας τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και την επίλυση των συγκρούσεων. Η 
µεθοδολογική προσέγγιση προβλέπει την ανάπτυξη ενός µαθηµατικού µοντέλου για 
την καταγραφή και πρόβλεψη των επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας  και την 
ενσωµάτωση οικολογικών µοντέλων την περιγραφή των περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών των τόπων παραγωγής. Μια λίστα των βασικών µελετών θα 
χρησιµεύσει στον προσδιορισµό των κρίσιµων παραµέτρων που περιγράφουν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ελέγχει την καταλληλότητα των επιλεγµένων χώρων 
και στον εντοπισµό συγκρούσεων µε άλλες δραστηριότητες. Η ενσωµάτωση ενός 
δυναµικού µοντέλου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα παρέχει τα απαραίτητα 
µέσα για τη βιώσιµη διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας και του χωροταξικού 
σχεδιασµού. Επιπλέον, η προετοιµασία της Κοινής ∆ήλωσης Πολιτικής θα παράσχει 
κατευθυντήριες γραµµές, συγκεκριµένες αρχές, τα κριτήρια και περιορισµούς για 
την επιλογή των περιοχών, όπως και ειδικές δράσεις σε κάθε περιοχή µελέτης.  Η 
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ανάλυση αυτή θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξασφάλιση της 
περαιτέρω ανάπτυξης έξω από τα όρια της περιοχής µελέτης, ενώ τα εργαλεία που 
παράγονται θα µπορούν να εφαρµοστούν σε οποιαδήποτε ζώνη ή περιοχή στην 
οποία υπάρχει υδατοκαλλιέργεια. 
Εταιρικό Σχήµα:  
LP1: Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (Ελλάδα) 
LP2: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Τιράνων (Αλβανία) 
PP3: ∆ήµος Φιλιατών (Ελλάδα) 
PP4: Περιφέρεια Αγίων Σαράντα (Αλβανία)  
PP5: ∆ιεθνές Κέντρο Βιώσιµης Ανάπτυξης (Ελλάδα) 
Προϋπολογισµός: συνολικό 539.300,00€ 
LP1: 140.344,00 
LP2: 125.212,00€ 
PP3: 85.270,00€ 
PP4: 119.404,00€ 
PP5: 69.070,00€ 
Προτείνω λοιπόν προς   το δηµοτικό συµβούλιο να εγκρίνει τη συµµετοχή και 
υποβολή προτάσεων του ∆ήµου Φιλιατών στην ως άνω πρόσκληση και να 
εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο Φιλιατών κ. Μηνά Παππά για την προετοιµασία και 
την υποβολή όλων των απαιτούµενων από το πρόγραµµα εγγράφων. 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Κωστάρα 
Σταύρου την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές 
διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Τη συµµετοχή και υποβολή πρότασης Α.ΜΑ.Τ.Α. (Advanced Mαnagement 
Tool for Aquaculture – Εξελιγµένα εργαλεία διαχείρισης για 
Υδατοκαλλιέργειες) του ∆ήµου Φιλιατών στην ως άνω πρόσκληση. 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την προετοιµασία 
και την υποβολή όλων των απαιτούµενων από το πρόγραµµα εγγράφων. 
 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                           (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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