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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Θ Ε Μ Α 1ο: Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο όσον 
αφορά το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Φιλιατών για το έτος 

2020. 
 
Από το αρίθμ. 1/2019 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης του Δήμου Φιλιατών. 
Στους Φιλιάτες σήμερα στις 10 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας 

Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης Φιλιατών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
, ύστερα από την αριθμ. 9742/3-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 
σε αντικατάσταση   του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσει   

και   να πάρει αποφάσεις. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μποροδήμος Ιωάννης  διαπίστωσε ότι , από 

τα  τριάντα  (33) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν 
παρόντα τα δέκα εννιά  (19)  και συγκεκριμένα: 
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Γκαρώνης Ευάγγελος                                1. Ευθυμίου Άννα- Μαρία 
2. Λιαμίρας Αθανάσιος                                  2. Νικολαίδης Ευάγγελος 

3. Κολοβός Χρήστος                                     3. Ντούβαλης Λάμπρος 
4. Τσίτος Ηλίας                                            4. Γκιζά Ευαγγελία 
5. Λώλος Αχιλλέας                                       5. Λαγός Παναγιώτης 

6. Κούλας Μιχαήλ                                        6. Παππάς Ιωάννης 
                                                                 7. Θεοδώρου Γεώργιος 

7. Αναστασιάδη Άννα                                   8. Τσατσούλης Ιωάννης 
8. Φατήρας Θεόδωρος                                  9. Λάμπρου Ελευθερία 
9. Θάνος Κωνσταντίνος                               10.Καραμπίνα Δήμητρα 

10. Δάλλας Δημήτριος                                 11. Λέζος Ιωάννης 
11. Παπαδόπουλος Αθανάσιος                      12. Ξούρας Ευάγγελος  

12. Τζώρτζη Ελένη                                      13. Λαγού Αφροδίτη 
13. Τσώτση Ζωή                                         14.Σιόζιου Σωτηρία  
14. Παπαδημητρίου Γεώργιος 

15. Γιάτση Αγγέλα 
16. Κούμπουλης Θεολόγος 

17. Σωτηρίου Ηλέκτρα 
18. Μητσόπουλος Βασίλειος 
19. Μέμμου Αρετή  

 
  

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Παππάς 
Σπυρίδων,οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.Κατσάρης Πέτρος, Παππά Μάλλιου –

Ουρανία, Τσότσης Δημήτριος και Πανταζάκος Μιχαήλ και ο εκπρόσωπος της 
μείζονος μειοψηφίας κ. Σκεύης Δημήτριος. 
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Επίσης κλήθηκαν και προσήλθαν Πρόεδροι Κοινοτήτων , δημότες και 
φορείς.  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λώλη Άννα- Μαρία. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
<<Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά το Τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου Φιλιατών για το έτος 2020>> , έδωσε το λόγο στον 

Δήμαρχο κ. Παππά Σπυρίδων ο, οποίος εξέθεσε τα ακόλουθα : 
Έχοντας υπόψη:  

- το άρθρο 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του 

Ν.4555/18: 

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: 

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα 

και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το 

τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που 

παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. 

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και 

διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων αυτών. 

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού 

χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. 

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την 

παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι 

προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και 

συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται 

από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη 

συνεδρίασή της. 

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού 

δημοψηφίσματος. 

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα 

με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167). 

 

- Ο Δήμαρχος έκανε μια αναφορά στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης και  έπειτα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο τι προβλέπεται να 

γνωμοδοτήσει σήμερα επί του τεχνικού  προγράμματος και του προσχεδίου του 

Προϋπολογισμού έτους 2020 η ανωτέρω Επιτροπή. 

   Η επιτροπή διαβούλευσης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα . Μπορεί να συνεδριάζει 

κάθε δύο με τρείς μήνες. 

    Επί του τεχνικού προγράμματος είναι ένα σύνολο δράσεων , καθ΄όλη την 

διάρκεια του έτους. Τα χρήματα για τα έργα προέρχονται από την ετήσια 

επιχορήγηση του κράτους(ΣΑΤΑ) και όποια χρηματοδότηση μας έρχεται είτε από 

την Περιφέρεια , είτε το Υπουργείο Εσωτερικών είτε από διάφορα 

προγράμματα(ΕΣΠΑ κ.λ.π.)., όλα αυτά αποτελούν το τεχνικό πρόγραμμα του 

Δήμου Φιλιατών.Τα χρήματα αυτά είναι σίγουρα ελάχιστα , όμως προσπαθούμε να 

διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλα και συνέχεια θα 

γίνονται τροποποιήσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα. 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 

κ. Κατσάρη Πέτρο , ο οποίος αναφέρθηκε συνοπτικά στο τεχνικό Πρόγραμμα 2020 

. 

Έπειτα , ο Πρόεδρος κ. Μποροδήμος Ιωάννης ,έδωσε το λόγο στον επικεφαλή της 

μείζονος μειοψηφίας κ. Σκεύη Δημήτριο.  
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  Ο κ. Σκεύης Δημήτριος ανάφερε μεταξύ άλλων τα εξής: Η Επιτροπή 

διαβούλευσης είναι πολύ σημαντικό όργανο. Η διοίκηση λαμβάνει υπόψη τις θέσεις 

και απόψεις των πολιτών. 

 Στην συνέχεια ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου 

Φιλιατών κάλεσε όλα τα μέλη να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τις 
ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 

Ο λόγος δόθηκε πρώτα  στον κ. Κούλα Μιχάλη ο οποίος επεσήμανε  γενικά  το 
Αγροτικό πρόβλημα που υπάρχει στο Νομό Θεσπρωτίας. 

Έπειτα δόθηκε ο λόγος στον κ. Λώλο Αχιλλέα οποίος πρότεινε να συνεχιστεί η 

ασφαλτόστρωση στον Φράγμα και στους κεντρικούς δρόμος του ΤΟΕΒ και να τους 

παραχωρηθεί χώρος για τα φωτοβολταρικά.  

Ο Δήμαρχος πήρε το λόγο και αναφέρθηκε στη  δημοπράτηση των παιδικών 

χαρών , στην εσωτερική οδοποιία της πόλης των Φιλιατών,σε μελέτες και σε 
προγράμματα όπως η έξυπνη Πόλη , ενεργειακή αναβάθμιση κ.λ.π. 

 Στο ενδιάμεσο των προτάσεων κατατέθηκαν ερωτήσεις στις οποίες δόθηκαν 

διευκρινήσεις και απαντήσεις από τον  Δήμαρχο Φιλιατών κ. Παππά Σπυρίδων  

Παππά και τους  Αντιδημάρχους . 

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να γνωμοδοτήσουν, 

Έπειτα από διαλογική συζήτηση ,η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και έχοντας 

υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου , το προσχέδιο του Τεχνικού προγράμματος 
,τις προτάσεις των φορέων , τις ανταλλαγές απόψεων  

Ομόφωνα Γνωμοδοτεί  

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ του σχεδίου κατάρτισης του  τεχνικού 

προγράμματος 2020 όπως αυτό κατατέθηκε  για Διαβούλευση και το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής , αφού  πρώτα ληφθούν υπόψη 

οι προτάσεις - απόψεις   που έγιναν από κάθε  ένα μέλος ξεχωριστά και 
αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2019. 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

          

                               Ακριβές Αντίγραφο                           Τα μέλη 

 

                            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

     Διαβούλευσης 

 
 

 
                 Ιωάννης Τ. Μποροδήμος 
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