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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό 09/2017  Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  την   28-06-2017, ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19.00,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 18619/22-06-2017 
πρόσκληση  του  Προέδρου  Δ.Σ.  κ.  Κοσμά  Κορωναίου,  η  οποία  δημοσιεύτηκε   στην 
ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  επίδοσης  στους  δημοτικούς 
συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. 

    
 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 33 δημοτικών 
συμβούλων  ήταν:
                            Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

1. Κορωναίος Κοσμάς              14.Συγκούνας Ευάγγελος        1.Πανταζής Νικόλαος
2. Πιπιλίδης  Λάζαρος              15.Αυδίκος Δημήτριος             2.Βαρτελάτου Στυλιανή
3. Ροπόκης Ευάγγελος             16.Φραγκούλης Γεώργιος        3.Κατσαούνος Θεόδωρος
4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος      17.Παππάς Δημήτριος             4.Καζάκου Παρθενία 
5. Κατσιπανέλης Δημήτριος      18.Τσούτσης Χρήστος             5.Δαρδαμάνης Ιωάννης
6. Ντίτσος Γεράσιμος               19. Βαρέλας Χρήστος              6.Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας 
7. Σαραμπασίνας Παύλος          20.Καλλίνικος Διονύσιος         7.Τσόγκα Ελένη
8. Ματέρης Κωνσταντίνος         21.Κατέρης Κωνσταντίνος                   
9. Νέσσερης Χρήστος               22.Κωστούλας Βασίλειος          
10.Κώτσης Δημήτριος               23.Παπαδιώτης Γεώργιος
11.Αναγνώστου Νικόλαος         24.Νόβας Ιωάννης–Ταξιάρχης           
12.Κακιούζης Χαράλαμπος        25.Σπυράκος Ιωσήφ
13.Αγγέλη–Παπαϊωαννίδου Ελ.  26.Νίτσας Γεώργιος  
      

Κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης  και  πριν  την  συζήτηση  του  παρόντος  θέματος, 
προσήλθε ο κ. Κατσαούνος και αποχώρησαν οι κ.κ. Πιπιλίδης, Σαραμπασίνας, Κώτσης, 
Φραγκούλης, Τσούτσης, Βαρέλας , Νόβας, Σπυράκος  και Νίτσας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος  Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου 
Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :                2ο                 

Αριθ. Απόφασης :             264/2017
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην 
συνέχεια  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Δ.Σ.  την  εισήγηση  του Τμήματος  Υποστήριξης 
Αιρετών Οργάνων, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδια κα. Κιτσαντά,που έχει ως εξής:
<<Με το άρθρο 76 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι:
«1.  Στους  δήμους  με  πληθυσμό  μεγαλύτερο  από  δέκα  χιλιάδες  (10.000)  κατοίκους 

συγκροτείται,  με  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου,  η  οποία  λαμβάνεται  με  

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από  

την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με  

συμβουλευτικές  αρμοδιότητες.  Η  διάρκεια  της  θητείας  της  δημοτικής  επιτροπής  

διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί  

να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η  

δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής  

κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων 

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες.

Ο  συνολικός  αριθμός  των  μελών  της  δημοτικής  επιτροπής  διαβούλευσης,  

συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα  

(50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων 

φορέων  ορίζονται  επιπλέον  μέλη,  μετά  από  κλήρωση,  δημότες  εγγεγραμμένοι  στους  

εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους.  Στη  δημοτική  επιτροπή  διαβούλευσης  προεδρεύει  ο  δήμαρχος  ή  ο  

αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής  

καλούνται  κατά  περίπτωση  και  συμμετέχουν  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  και  εκπρόσωποι  

αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι  

επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

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.
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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)  Δύναται  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.

3.Η  δημοτική  επιτροπή διαβούλευσης  συνεδριάζει  δημόσια,  μετά  από  πρόσκληση του  

προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων  

του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά  

κάθε τρεις  (3)  μήνες  για  άλλα θέματα  που εισάγονται  προς  συζήτηση.  Η πρόσκληση  

κοινοποιείται  στα  μέλη  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο  επτά  (7)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  

συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την  

ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε  

περίπτωση  έλλειψης  απαρτίας,  η  συνεδρίαση  επαναλαμβάνεται  την  αμέσως  επόμενη  

εργάσιμη  ημέρα,  οπότε  θεωρείται  σε  κάθε  περίπτωση  ότι  υφίσταται  απαρτία.  Η  

γραμματειακή  υποστήριξη  της  δημοτικής  επιτροπής  διαβούλευσης  γίνεται  από  τις  

υπηρεσίες  του  δήμου  και  τηρούνται  πρακτικά.  Η  δημοτική  επιτροπή  διαβούλευσης  

διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται  

όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

4.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος  

ρυθμίζει  όλα  τα  θέματα  τα  σχετικά  με  τις  διαδικασίες  διαβούλευσης,  τη  συμμετοχή 

φορέων  και  πολιτών  σε  αυτή,  καθώς  και  την  παρουσίαση  των  πορισμάτων  της 

διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.» 

Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των 

φορέων, που δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατά την  

παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να  

κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο  

δήμο.

Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών  

που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ  

(8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ' αυτή.

Ο  Δήμος  Πρέβεζας  με  την  με  αριθμ.πρωτ.:8810/05-04-2017   Πρόσκληση  η  οποία 

αναρτήθηκε  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου,  κάλεσε  τους  φορείς,  συλλόγους,  και  

οργανώσεις  του  δήμου,  που  επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στη  Δημοτική  Επιτροπή  

Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους έως 21-04-2017.
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Κατόπιν  της  παραπάνω  πρόσκλησης  ανταποκρίθηκαν  οι  ακόλουθοι  φορείς,  οι  οποίοι  
απέστειλαν στο Δήμο σχετικά έγγραφα με τα οποία όριζαν και τους εκπροσώπους τους με  
τους αναπληρωτές τους:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
1 Σύλλογος 

Εργαζομένων ΟΤΑ

Σαρόγλου Μαρίνα Τσόλη Βασιλική

2 Σύλλογος  Εθελοντών 

Αιμοδοτών Πρέβεζας

Φώτιος Ζερβας Αντωνίου Παναγιώτης

3 Ίδρυμα  Ακτία 

Νικόπολις

Μπόγδου Μαρία Ανωγιάτης Αθανάσιος 

4 Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ Αντωνίου Απόστολος  Καρδούτσος Γεώργιος

5 Τεχνικό  Επιμελητήριο 

Ελλάδας 

Λαχανά  Αικατερίνα 

-Ευαγγελία

Ζάβρας Δημήτριος

6 Σύλλογος  Γονέων 

Παιδιών  με 

Νεοπλασματικές 

Ασθένειες Φλόγα

Πάνη Βαγιούλα

7 Πολιτιστικός Σύλλογος 

“Πρέβεζα”

Λογοθέτης

Κωνσταντίνος 

Σαρδελή Άννα -Μαρία

8 Πολιτιστικός Σύλλογος 

“Καλαμίτσι”

Κωτσούλας Κοσμάς Τζούρου Βικτωρία

9 Σύλλογος  Φροντιστών 

Πρέβεζας 

Κατσανάκης Ανδρέας Κατήκος Γεώργιος

10 Σύλλογος 

“Ανθρώπολις“

Πάσχος Παναγιώτης Ζάκας Γεώργιος 

11 Σωματείο  Ατόμων  με 

Αναπηρία  Ν.Πρέβεζας 

¨Η Ελπίδα¨

Βασιλειάδης Κοσμάς Μανίκης Χρήστος

12 Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

Επιστημονική  Ένωση 

Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης 

Μηχανικών 

2682027054,fax.2682

027061

Δημητρίου Σωτήριος Παπασταύρος 

Θεόδωρος 

13 Σύλλογος  Γεωπόνων 

Πρέβεζας 

Πάνης Χαράλαμπος Κορωναίος Θεόδωρος 

14 Σύλλογος 

“Περιβαλλοντική 

Εταιρεία Πρέβεζας

Ντάλλας Κων/νος Γιγή Βενετία

15 Κινηματογραφική 

Λέσχη Πρέβεζας

Παπαδήμος Δημήτριος Μαλανδράκη Αθηνά  
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16 Αερολέσχη Πρέβεζας Φίλος Ιωάννης Σαμπράκος Νικόλαος

17 Γυμναστική  Ένωση 

Πρέβεζας

Λάζαρης Ευστάθιος Κύτινος Ευάγγελος 

18 Όμιλος  UNESCO 

Ν.Πρέβεζας

Τσούτσης Χρήστος Κατσίμπρας 

Ευάγγελος
19 Σύλλογος Περί Βιβλίου Σοφία Πασσά Κατσανάκης Ανδρέας 

20 Σύλλογος  Κινητικών-

Ψυχαγωγικών 

Δραστηριοτήτων 

Πρέβεζας

Γεωργίου Ιωάννης Φιφή Σεβαστή

21 ΣύνδεσμοςΝ.Πρέβεζας 

Πρατηριούχων 

Εμπόρων Καυσίμων

Χαλάστρας Θεοφάνης Μπόμπορης 

Παναγιώτης

22 Σύλλογος Φύση -Θέση Αγγέλη Ελευθερία Χριστοδούλου 

Κωνσταντίνα

Επιπλέον ενδιαφέρον με αίτησή τους εκδήλωσαν και οι παρακάτω Δημότες Πρέβεζας:

1. Τσεπραηλίδου Σοφία
2. Κολοβός Θεόδωρος
3. Κονταξή Σεβαστή 
4. Τσούτσης Παναγιώτης 
5. Τσιρώνη Παρασκευή 
6. Ζέρης Παντελής
7. Μακρής Χαράλαμπος
8. Αντωνίου Παναγιώτης
9. Φονταράς Ευκλείδης 

10. Κοψάρη Δήμητρα 
11. Παπανικολάου Ευάγγελος

12. Αναστασόπουλος Ανδρέας

   Μετά  τα  παραπάνω  και  σύμφωνα  με  τις  δ/ξεις  του  άρθρου  76  του  Ν.3852/10  
προτείνεται η λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης.
   Το σύνολο των  φορέων είναι 22 και οι δημότες που δήλωσαν συμμετοχή  είναι  12. 
Σύμφωνα  με  την  αρ.εγκ.  59/74896/30.12.2010  του  ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.  οι  δημότες-μέλη 
πρέπει  να  είναι   σε  ποσοστό   ένα  τρίτο  (1/3)  του  συνολικού  αριθμού  των  μελών  
εκπροσώπων φορέων, μετά από κλήρωση. Συνεπώς θα πρέπει να ακολουθήσει κλήρωση 
των υποψηφίων δημοτών -μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης>>

Ο  Πρόεδρος  έδωσε  τον  λόγο  στον   Δήμαρχο  και  στους  δημοτικούς  συμβούλους  να 
τοποθετηθούν  επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά της παρούσας.
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Ακολούθησε  κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων δημοτών - μελών ,για την ανάδειξη των 
οκτώ (8) μελών από τους δώδεκα (12),  που εκδήλωσαν ενδιαφέρον με αίτησή τους , για 
τη συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προτείνω να συγκροτηθεί η επιτροπή ως έχει. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
30 άτομα συν τον Δήμαρχο,σύνολο τριάντα ένα  (31) άτομα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ.  να αποφασίσουν σχετικά.
………………………………………………………………………………………………….....................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

 την εισήγηση της υπηρεσίας ,
 την εγκύκλιο 59/74896/30-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.,
 Τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή τους 

στην  Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης  και  με  τα  οποία  ορίζουν  και  τους 
εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους,

 τις  διατάξεις  των  άρθρων  75,  93,  95,  96  &  97  του  Ν.3463/2006  ΦΕΚ 
Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός  κώδικας),

 τις διατάξεις  των  άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, 76 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 
Α΄7.06.2010),

 την πρόταση του κ. Δημάρχου,
 τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ      

Συστήνει την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πρέβεζας, η οποία θα αποτελείται 
από τριάντα ένα  (31) μέλη, ως ακολούθως:

Α) Πρόεδρος  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  ορίζεται  ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας 
κ. Χρήστος Μπαΐλης και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει  ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του.

Β) Η  σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πρέβεζας, 
ορίζεται από είκοσι δυο (22) εκπροσώπους Φορέων, ως κάτωθι:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
1 Σύλλογος 

Εργαζομένων ΟΤΑ

Σαρόγλου Μαρίνα Τσόλη Βασιλική

2 Σύλλογος  Εθελοντών 

Αιμοδοτών Πρέβεζας

Φώτιος Ζερβας Αντωνίου Παναγιώτης

3 Ίδρυμα  Ακτία 

Νικόπολις

Μπόγδου Μαρία Ανωγιάτης Αθανάσιος 

4 Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ Αντωνίου Απόστολος  Καρδούτσος Γεώργιος

5 Τεχνικό  Επιμελητήριο 

Ελλάδας 

Λαχανά  Αικατερίνα  - 

Ευαγγελία

Ζάβρας Δημήτριος

6 Σύλλογος  Γονέων 

Παιδιών  με 

Νεοπλασματικές 

Ασθένειες Φλόγα

Πάνη Βαγιούλα
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7 Πολιτιστικός  Σύλλογος 

“Πρέβεζα”

Λογοθέτης

Κωνσταντίνος 

Σαρδελή Άννα -Μαρία

8 Πολιτιστικός  Σύλλογος 

“Καλαμίτσι”

Κωτσούλας Κοσμάς Τζούρου Βικτωρία

9 Σύλλογος  Φροντιστών 

Πρέβεζας 

Κατσανάκης Ανδρέας Κατήκος Γεώργιος

10 Σύλλογος 

“Ανθρώπολις“

Πάσχος Παναγιώτης Ζάκας Γεώργιος 

11 Σωματείο  Ατόμων  με 

Αναπηρία  Ν.Πρέβεζας 

¨Η Ελπίδα¨

Βασιλειάδης Κοσμάς Μανίκης Χρήστος

12 Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

Επιστημονική  Ένωση 

Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης 

Μηχανικών 

2682027054,fax.2682

027061

Δημητρίου Σωτήριος Παπασταύρος 

Θεόδωρος 

13 Σύλλογος  Γεωπόνων 

Πρέβεζας 

Πάνης Χαράλαμπος Κορωναίος Θεόδωρος 

14 Σύλλογος 

“Περιβαλλοντική 

Εταιρεία Πρέβεζας

Ντάλλας Κων/νος Γιγή Βενετία

15 Κινηματογραφική 

Λέσχη Πρέβεζας

Παπαδήμος Δημήτριος Μαλανδράκη Αθηνά  

16 Αερολέσχη Πρέβεζας Φίλος Ιωάννης Σαμπράκος Νικόλαος

17 Γυμναστική  Ένωση 

Πρέβεζας

Λάζαρης Ευστάθιος Κύτινος Ευάγγελος 

18 Όμιλος  UNESCO 

Ν.Πρέβεζας

Τσούτσης Χρήστος Κατσίμπρας 

Ευάγγελος
19 Σύλλογος Περί Βιβλίου Σοφία Πασσά Κατσανάκης Ανδρέας 

20 Σύλλογος  Κινητικών-

Ψυχαγωγικών 

Δραστηριοτήτων 

Πρέβεζας

Γεωργίου Ιωάννης Φιφή Σεβαστή
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21 ΣύνδεσμοςΝ.Πρέβεζας 

Πρατηριούχων 

Εμπόρων Καυσίμων

Χαλάστρας Θεοφάνης Μπόμπορης 

Παναγιώτης

22 Σύλλογος Φύση -Θέση Αγγέλη Ελευθερία Χριστοδούλου 

Κωνσταντίνα

Και  οι  οκτώ  (8)  δημότες  Πρέβεζας που  αναδείχθηκαν  μετά  από  κλήρωση,
(εγγεγραμμένοι  στους  εκλογικούς  και  στους  ειδικούς  εκλογικούς  καταλόγους  )  που 
δήλωσαν ενδιαφέρον καθώς το σύνολο των  φορέων είναι 22 και οι δημότες που δήλωσαν 
συμμετοχή  είναι  δώδεκα  (12),  όπως  ορίζεται  από  την  εγκ.  59/74896/30.12.2010 του 
ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. και οι οποίοι είναι οι εξής:

1. Τσεπραηλίδου Σοφία
2. Κολοβός Θεόδωρος
3. Τσούτσης Παναγιώτης
4. Ζέρης Παντελής
5. Αντωνίου Παναγιώτης
6. Φονταράς Ευκλείδης
7. Κοψάρη Δήμητρα
8. Παπανικολάου Ευάγγελος 

Γ)  Η  διάρκεια της  θητείας  της  δημοτικής  επιτροπής  διαβούλευσης  δεν  υπερβαίνει  τα 
δυόμιση έτη. 

Δ) Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
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