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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: Λώλη Άννα - Μαρία 

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. 9ο /2013 πρακτικό της από 17ης Απριλίου 2013 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης : 91/ 2013 

Περίληψη: Ωράριο λειτουργίας Φαρµακείων 

 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
17η , του µηνός Απριλίου του έτους 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
3983/11-4-2013 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: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 13. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Φερεντίνος Λάµπρος 14 Λένης Φίλιππος 
4. Τσέκας Νικόλαος 15. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
5. Βλάχος Παρασκευάς 16. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ 
6. Μποροδήµου Γεωργία 17. Μποροδήµος Ιωάννης 
7. Μπάντιος Ελευθέριος 18. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
8. Στεργίου Παναγιώτης 19. Καψάλης ∆ηµήτριος  
9. Νικολαϊδου Ελένη(Γραµµατέας ∆.Σ.) 20. Λάγκαρη Ειρήνη 
10. Τσότσης ∆ηµήτριος 21.Μποροδήµος Κων/νος 
11. Μπεράτης Γεώργιος  22. Ρέγκας Λαέρτης 
12. Σωτηρίου Παναγιώτης 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1.  Κωστάρας Σταύρος 
2.  Μάνος Κων/ντίνος 
3.  ∆άλλας Γεώργιος 
4.  Γκίκας Θωµάς 
5. Τόλης Χριστόφορος  
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  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, Λιαµύρας Αθανάσιος, Σοκόλης 
Ευάγγελος, Γκρέµος Θωµάς , Κοψίδης ∆ηµήτριος, Μπότος Ηλίας , Καλιαµούρης 
Χρήστος, Ντρίκος Γεώργιος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Ευστρατίου 
∆ηµήτριος, Στεργίου Γεωργίου, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς , ∆ηµητρίου 
Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Κάτσιος Μιχαήλ, ∆όβρας Μιχαήλ , Γιοβάνης 
Ευάγγελος, και 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 Λώλη Αννα -Μαρία. 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος  του ∆ήµου  η κα Λιόντου 
Παναγιώτα  να δώσει διευκρινίσεις σε οικονοµικά θέµατα. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα  
αποφασίστηκε η συζήτηση  δύο ( 2)  θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία 
είναι:  
1) Εγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης  µε το ∆ήµο Σουλίου για την 
υποβολή πρότασης µε τίτλο << Προµήθεια Νέων Φωτιστικών Τεχνολογίας LED  και 
εγκατάσταση συστήµατος τηλεδιαχείρισης  δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου 
Φιλιατών , µε σκοπό την Εξοικονόµηση ενέργειας>> στα πλαίσια της µε αριθµ. 
Πρωτ. 886/1.4.2013 ( κωδικός Πρόσκλησης 20/2013 ) πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων του χρηµατοδοτικού προγράµµατος << Αστική Αναζωογόνηση 2012- 
2015>> και  
2) Υποβολή πρότασης µε τίτλο << Προµήθεια νέων Φωτιστικών τεχνολογίας LED και 
εγκατάσταση συστήµατος τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου 
Φιλιατών , µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας >> , ( συνολικού προυπολογισµού 
73.800,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ) στα πλαίσια της µε αριθµ. Πρωτ. 
886/1.4.2013 ( Κωδικός πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του χρηµατοδοτικού 
προγράµµατος << Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015>> 
   Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γκίζας Χρήστος και Λάγκαρη Ειρήνη αποχώρησαν 
πριν τη συζήτηση του 10Ο θέµατος. 
 Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής:  
    Σύµφωνα µε την παρ. 6 στοιχείο 35 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 
αρµοδιότητα των ∆ήµων από 01-01-2011 αποτελεί η λήψη απόφασης σχετικά µε τον 
καθορισµό των ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των 
φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς και τον καθορισµό για κάθε έτος του 
αριθµού των φαρµακείων που διηµερεύουν και  διανυκτερεύουν. 
   Ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Θεσπρωτίας  µε τα αριθµ. 219/19-3-2013                
έγγραφο που  απέστειλε στον ∆ήµο µας  αναφορικά µε το θέµα πρότεινε για την 
εύρυθµη λειτουργία των φαρµακείων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 
την  υιοθέτηση του παρακάτω προγράµµατος : 
1.ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ευτέρα έως και Παρασκευή  από 08:00  έως 16:00  
Τις υπόλοιπες ηµέρες  και ώρες  οι ασθενείς θα εξυπηρετούνται από το  εφηµερεύον 
φαρµακείο.  
            Η Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής µε την µε αριθµό  11/2013                 
απόφαση της  συµφωνεί µε το προτεινόµενο από το  σύλλογο φαρµακοποιών 
ωράριο.. 
        Επειδή και προσωπικά πιστεύω ότι το  προτεινόµενο ωράριο  εξυπηρετεί   
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ     
       Α.  Την αποδοχή αυτού και την λειτουργία των φαρµακείων  που βρίσκονται  
στην ευρύτερη περιφέρεια του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε την  πρόταση του συλλόγου 
και συγκεκριµένα : 
∆ευτέρα έως και Παρασκευή  από 08:00  έως 16:00  
Τις υπόλοιπες ηµέρες  και ώρες  οι ασθενείς θα εξυπηρετούνται από το  
εφηµερεύον φαρµακείο 
Το φαρµακείο που βρίσκεται στη  Σαγιάδα , σύµφωνα µε τον  νόµο  δεν 
συµπεριλαµβάνεται  σε αυτό το ωράριο. 
Λειτουργεί  αυτόνοµα  και  όχι λιγότερο  από σαράντα ώρες εβδοµαδιαίως 

      Β. :Η απόφαση που θα ληφθεί  : 
• Να κοινοποιηθεί προς κάθε εµπλεκόµενο οργανισµό ή Υπηρεσία και 
• Να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 79 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δήµαρχου κ. Στεργίου 
Παναγιώτη  την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές 
διατάξεις   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   
 
       Α.  Την αποδοχή του προγράµµατος του  ωραρίου  λειτουργίας  των 
φαρµακείων  που βρίσκονται  στην ευρύτερη περιφέρεια του ∆ήµου µας, σύµφωνα 
µε την  πρόταση του συλλόγου και συγκεκριµένα : 
∆ευτέρα έως και Παρασκευή  από 08:00  έως 16:00  
Τις υπόλοιπες ηµέρες  και ώρες  οι ασθενείς θα εξυπηρετούνται από το  
εφηµερεύον φαρµακείο 
Το φαρµακείο που βρίσκεται στη  Σαγιάδα , σύµφωνα µε τον  νόµο  δεν 
συµπεριλαµβάνεται  σε αυτό το ωράριο. 
Λειτουργεί  αυτόνοµα  και  όχι λιγότερο  από σαράντα ώρες εβδοµαδιαίως 

      Β. :Η απόφαση που θα ληφθεί  : 
• Να κοινοποιηθεί προς κάθε εµπλεκόµενο οργανισµό ή Υπηρεσία και 
• Να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 79 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.    

 
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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