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∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
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Πληρ.: ∆ιαµάντη Άννα 
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Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες 
ΤΗΛ.: 26643 60155 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

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

 
Αριθµός απόφασης : 40 / 2013 

Περίληψη: Ορισµός µελών για τη συγκρότηση του ∆.Σ.  της Νέας 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλιατών (ΝΕΚΕ∆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 Λιόντου 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 8ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 
  Σύµφωνα µε την 40/2011 απόφαση ∆Σ, είχε γίνει ορισµός των µελών για τη 
συγκρότηση του ∆.Σ. της «Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆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 255 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
1.Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο, αποτελούµενο 
από  επτά (7) έως έντεκα (11) µέλη, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές 
τους από το  δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά τουλάχιστον τρεις 
(3) είναι αιρετοί  εκπρόσωποι του ∆ήµου ή της Κοινότητας, ένας (1) είναι 
εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην  επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, υποδεικνυόµενος  από τη γενική 
συνέλευση αυτών, και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής. 
Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου ή της Κοινότητας που έχουν  
πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των 
αιρετών  µελών τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία. 
2. Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δηµοτικού ή 
κοινοτικού  συµβουλίου, εκτός αν στην πράξη σύστασης της επιχείρησης 
προβλέπεται µικρότερη θητεία. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο 
τρεις (3) µήνες µετά  την εγκατάσταση του νέου δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου. 
3. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη 
διάρκεια της  θητείας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου που τα όρισε, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού  αριθµού των µελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των 
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εργαζοµένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη 
του οργάνου  που τους πρότεινε. 
4. Το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου τον  πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού 
συµβουλίου της επιχείρησης  προσλαµβάνεται διευθυντής µετά από σχετική 
προκήρυξη. Στον κανονισµό προσωπικού  καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να 
έχει ο διευθυντής της επιχείρησης. Ως διευθυντής  δεν µπορεί να ορισθεί µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης ή του δηµοτικού ή  κοινοτικού 
συµβουλίου.  
5. Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου, ανάλογα µε τις 
υπηρεσίες  που παρέχει στην επιχείρηση, µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση, η 
οποία ορίζεται µε  απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από 
πρόταση του διοικητικού  συµβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία 
µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση στα  µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τη 
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον  καθορισµό των αποζηµιώσεων της 
παραγράφου αυτής λαµβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονοµική  κατάσταση της 
επιχείρησης κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο. 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η 
οποία  εκδίδεται µετά από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα 
χρηµατικά όρια των ως  άνω αποζηµιώσεων 
  Έχοντας υπόψη  τα ανωτέρω,  
 
                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
     Τον ορισµό µελών για τη  συγκρότηση του εννεαµελούς  ∆.Σ. της «Νέας 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλιατών για τη διετία 2013-2014. 
   
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
Καταψήφισε ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. Μποροδήµος Κωνσταντίνος     
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Τον ορισµό µελών για τη  συγκρότηση του εννεαµελούς ∆.Σ. της «Νέας 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλιατών µε τα παρακάτω µέλη: 
 
1. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: κ. Φερεντίνος Λάµπρος του Ευρυπίδη , ∆ηµοτικός Σύµβουλος  
αναπληρούµενος από τον κ. Ρούµπη Γεώργιο του ∆ηµητρίου, ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο.                               
 
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: κ Λένης Φίλιππος  του ∆ηµητρίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
αναπληρούµενος από την κ Νικολαϊδου Ελένη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο.  
 
3.ΜΕΛΟΣ:  Γκίκας Θωµάς δηµοτικός Σύµβουλος, αναπληρούµενος από την κ. 
Σπανοπούλου Σάρα Ηλιάνα, (προτεινόµενοι από την µειοψηφία). 
 
4.ΜΕΛΟΣ: κ. Μποροδήµος Ιωάννης δηµοτικός Σύµβουλος  αναπληρούµενος 
από τον κ. Μποροδήµο Κωνσταντίνο δηµοτικό Σύµβουλο (προτεινόµενοι από 
την µειοψηφία).. 
 
5. ΜΕΛΟΣ: κ Φερεντίνος Αθανάσιος  του Γρηγορίου κάτοικος Φιλιατών 
αναπληρούµενος από τον κ Τσάτσα Ελευθέριο κάτοικο Φιλιατών.  
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6.  ΜΕΛΟΣ: κ. Τζοβάρας Παναγιώτης του Οδυσσέα , κάτοικος Φιλιατών 
αναπληρούµενος από τον κ. Ζουµή Απόστολο του Γερασίµου κάτοικο Φιλιατών. 
 
7. ΜΕΛΟΣ: κ. Μίγκος Θωµάς του Βασιλείου, κάτοικος Φιλιατών αναπληρούµενος 
από τον κ. Μπότο Παύλο του Προκοπίου κάτοικος Κερασοχωρίου. 
 
8.ΜΕΛΟΣ: κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Αναστασίου κάτοικο Φιλιατών, 
κάτοικος Φιλιατών, αναπληρούµενος από τον κ. Μπάλλιο ∆ηµήτριο του 
Χρήστου κάτοικος Φιλιατών. 
 
9. ΜΕΛΟΣ: κα Λάππα Ελισάβετ εκπρόσωπος των εργαζοµένων αναπληρούµενη 
από την κα Τζούµα Αγγελική εργαζόµενη. 
 

    Η θητεία του ∆.Σ. της «Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλιατών, θα 
ακολουθήσει το υπόλοιπο της δηµοτικής περιόδου. 
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  
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩΗΦ-ΞΧ2


