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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: ∆ιαµάντη Άννα 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8 
Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες 
ΤΗΛ.: 26643 60155 
FAX: 26640 22989 
E-mail: info@filiates.gr 
http: www.filiates.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 5ο /2013 πρακτικό της από 27ης Φεβρουαρίου 2013 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
Αριθµός απόφασης : 39 / 2013 

Περίληψη: Ορισµός µελών για τη συγκρότηση του ∆.Σ.  του ΟΚΠΠΠΑ∆ΗΦ. 
 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την 27η , του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
18:30 , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε 
Αρ. Πρωτ. 1992/21-2-2013 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 δύο (22) µέλη και απόντα τα πέντε (5)  και 
συγκεκριµένα: 
 

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

12. Σωτηρίου Παναγιώτης 
13. Ρούµπης Γεώργιος 
14. Λένης Φίλιππος 
15. ∆άλλας Γεώργιος 
16. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
17. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 
18. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
19. Καψάλης ∆ηµήτριος 
20. Μποροδήµος Κων/νος 
21. Τόλης Χριστόφορος 
22. Ρέγκας Λαέρτης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. Μπουτάσης Ελευθέριος 
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2. Γκίκας Θωµάς 

3. Μποροδήµος Ιωάννης 

4. Λάγκαρη Ειρήνη 

5. Μάνος Κων/νος 

 
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, Χρήστου Φώτιος, Καπουράνης Γεώργιος, Σιοκόλης 
Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Γκρέµος Θωµάς, Μπότος Ηλίας, Καλιαµούρης 
Χρήστος, Στεργίου Γεώργιος, Γκόγκος Αλέξανδρος, ∆όβρας Μιχαήλ 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. 
Επίσης παραβρέθηκε η δηµοτική Υπάλληλος Παναγιώτα Λίοντου για να παρέχει 
διευκρινήσεις σε θέµατα προϋπολογισµού. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα  
αποφασίστηκε η συζήτηση  ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, το οποίο 
κρίθηκε επείγον διότι αφορά αποδοχή επιχορηγήσεων και είναι: 
« Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. – τροποποίηση προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2013». 
Πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  αποχώρησε ο 
δηµοτικός σύµβουλος κ. Γεώργιος ∆άλλας.  
 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 
 
  Σύµφωνα µε την 38/2011 απόφαση ∆Σ, είχε γίνει ορισµός των µελών για τη 
συγκρότηση του ∆.Σ. του «Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – 
Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών» µε θητεία µέχρι 28/2/2013. Θα 
πρέπει λοιπόν µε νέα απόφασή µας να γίνει ορισµός νέων µελών για την διετία 
2013-2014. 
Με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
«1. Τα δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό 
συµβούλιο, που  αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους 
αναπληρωτές τους  ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Μέλη του 
διοικητικού συµβουλίου είναι ο  δήµαρχος (προαιρετικά βλέπε *)ή ο πρόεδρος της 
κοινότητας, δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι και δηµότες ή  κάτοικοι που είναι 
χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη  
επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε το σκοπό του 
νοµικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων του νοµικού 
προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζοµένους.   
Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συνέλευση των τακτικών 
υπαλλήλων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από  τότε που θα αποσταλεί 
η σχετική πρόσκληση.  
Ένα τουλάχιστον εκ των µελών του διοικητικού  συµβουλίου ορίζεται από τη 
µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.  
     Εάν τα µέλη  του διοικητικού συµβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο 
(2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου. 
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 «Είναι δυνατόν η µειοψηφία αντί δηµοτικού ή κοινοτικού συµβούλου να ορίσει ως 
εκπρόσωπό της δηµότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου 
της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει 
συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς 
να αντικατασταθούν, µετέχουν σύµβουλοι, δηµότες ή κάτοικοι που ορίζονται από 
την πλειοψηφία.» Στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο λειτουργεί στην 
περιφέρεια τοπικού διαµερίσµατος  ένα µέλος προτείνεται από το οικείο συµβούλιο.  
     Μετά τον ορισµό των µελών το δηµοτικό  συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά 
τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου.  
      Στην περίπτωση που µέλος έχει ορισθεί, από το δηµοτικό ή κοινοτικό 
συµβούλιο,  ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως 
καθίσταται και πρόεδρος  αντιστοίχως, του διοικητικού συµβουλίου. 
Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται 
µε την απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.  
     Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου  διοικητικού συµβουλίου.  
     Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για σοβαρό λόγο 
που  ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.  
     Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 
αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δηµόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και όταν 
αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο. 
     Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφος 5, 234, 235 και των παραγράφων 1 
και 3 του  άρθρου 236 εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα αυτά. Τα θέµατα, 
σχετικά µε τη  λειτουργία του νοµικού προσώπου , ρυθµίζονται µε κανονισµούς 
που εγκρίνουν τα δηµοτικά ή  κοινοτικά συµβούλια. Τα νοµικά πρόσωπα, αν δε 
διαθέτουν ταµειακή υπηρεσία,  εξυπηρετούνται από την ταµειακή υπηρεσία του 
οικείου Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
   Έχοντας υπόψη  τα ανωτέρω,  
                                     

       ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
 
     Τον ορισµό µελών για τη  συγκρότηση του εννεαµελούς ∆.Σ. του «Οργανισµού 
Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών 
για τη διετία 2013-2014. 
                                  
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου τη διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του ∆Σ του ΟΚΠΠΠΑ∆ΗΦ τους 
κάτωθι: 
 
1. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: κα  Μποροδήµου Γεωργία ∆ηµοτική Σύµβουλος  
αναπληρούµενη από τον κ. Μπουτάση Ελευθέριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο.                               
 
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τσότσης ∆ηµήτριος       ∆ηµοτικός Σύµβουλος   
αναπληρούµενος από τον κ Μπάντιο Ελευθέριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο.                                
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3. ΜΕΛΟΣ: κ. Κωστάρας Σταύρος ∆ηµοτικός Σύµβουλος αναπληρούµενος από 
τον κ. Γκάγκαλη Σπυρίδωνα, κάτοικο Φιλιατών. 
4. ΜΕΛΟΣ: κ. Παπασταύρος Βασίλειος κάτοικος Φιλιατών, αναπληρούµενος από 
τον κ. Μέµµο Αναστάσιο κάτοικο Φιλιατών 
  
5. ΜΕΛΟΣ: κ. Ιωακειµίδης Σοφοκλής κάτοικος Φιλιατών  αναπληρούµενος από 
τον κ. Τριανταφύλλου Χρήστο κάτοικο Φιλιατών. 
 
6. ΜΕΛΟΣ:  κ. Κολιοµίχος Σπυρίδων κάτοικος Κεστρίνης αναπληρούµενος από  
την κα Κουτσοχρήστου Ευανθία κάτοικο Φιλιατών. 
 
7. ΜΕΛΟΣ: κα  Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα δηµοτική σύµβουλος 
(προτεινόµενη από την µειοψηφία) µε αναπληρωτή της το δηµοτικός σύµβουλο κ. 
Φερεντίνιο Μιλτιάδη. 
   
8. ΜΕΛΟΣ: κ. Τόλης Χριστόφορος δηµοτικός Σύµβουλος µε αναπληρωτή τον κ. 
Καψάλη ∆ηµήτριο δηµοτικό σύµβουλο (προτεινόµενοι από την µειοψηφία) 
 
9. ΜΕΛΟΣ: κα Μπάντιου Αναστασία ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων µε 
αναπληρωτή  της τον κ. Συναπόγλου Χριστόφορο.   
 
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                           (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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