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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό 23/2014  Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την  19-11-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, 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 αριθ. Πρωτ. 36091/12-11-2014  πρόσκληση του 
Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεωργίου Φραγκούλη, 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                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ:          
1. Φραγκούλης Γεώργιος             16. Καζάκου Παρθενία                 1. Κορωναίος Κοσμάς
2. Γιαννουλάτος Ευάγγελος         17. Κατσαούνος Θεόδωρος           2. Κώτσης Δημήτριος
3. Συγκούνας Ευάγγελος             18. Ροπόκης Ευάγγελος                3. Τσούτσης Χρήστος
4. Βαρτελάτου Στυλιανή             19. Παππάς Δημήτριος                  4. Βασιλείου Δημήτριος 
5. Κατσιπανέλης Δημήτριος         20. Νίτσας Γεώργιος                 
6. Ματέρης Κωνσταντίνος          21. Δαρδαμάνης Ιωάννης             
7. Σαραμπασίνας Παύλος          22. Βαρέλας Χρήστος  
8. Πιπιλίδης  Λάζαρος          23. Κλάπας Μιλτιάδης - Ηλίας
9. Νέσσερης Χρήστος                 24. Καλλίνικος Διονύσιος
10.Αυδίκος Δημήτριος          25. Κατέρης Κωνσταντίνος
11.Κακιούζης Χαράλαμπος          26. Κωστούλας Βασίλειος 
12.Ντίτσος Γεράσιμος          27. Τσόγκα Ελένη
13.Αναγνώστου Νικόλαος            28. Νόβας Ιωάννης - Ταξιάρχης
14.Αγγέλη – Παπαϊωαννίδου Ελ.  29. Τσοβίλης Ευάγγελος
15.Πανταζής Νικόλαος                 

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, προσήλθε 
ο κ. Κορωναίος  και αποχώρησαν οι κες  Αγγέλη - Παπαϊωαννίδου και Καζάκου.
 
Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κος   Μπόμπορης  Σταύρος  ,  υπάλληλος  του  Δήμου 
Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :       44ο 

Αριθ. Απόφασης :      432/2014
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Ο  πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  δημοτικού  συμβουλίου,   την  εισήγηση  του 
Τμήματος  Υποστήριξης  Αιρετών  Οργάνων,  Δήμου  Πρέβεζας  (αρμόδια  προϊσταμένη 
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.
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  
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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.:32860/13-10-2014   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 27-10-2014.
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 Ζουρουφίδου Μαρία

2 Σύλλογος  Εθελοντών  Αιμοδοτών 
Πρέβεζας

Ζερης Παντελής

3 Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις Μπόγδου Μαρία Ανωγιάτης Αθανάσιος 

4 Ελληνική Εταιρεία  Περιβάλλοντος  
κ΄Πολιτισμού  ,Τοπική  Επιτροπή 
Πρέβεζας

Μουρεζίνης 
Παναγιώτης  

Γέρου Ελένη 

5 Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ Αντωνίου 
Απόστολος  

Κίκερης Νικόλαος 

6 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παπανικολάου 
Ευάγγελος

Κανιώρης Απόστολος

7 Σύλλογος  Γονέων  Παιδιών  με 
Νεοπλασματικές Ασθένειες Φλόγα

Πάνη Βαγιούλα

8 Πολιτιστικός Σύλλογος “Πρέβεζα” Σουμαλεύρης 
Σπύρος 

Παπαγεωργίου-Τζούρου 
Βικτωρία
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9 Πολιτιστικός  Σύλλογος 
“Καλαμίτσι”

Στρακαντούνας 
Γεράσιμος 

Κωτσούλας Κοσμάς 

10 Σύλλογος Φροντιστών Πρέβεζας Κατσανάκης 
Ανδρέας

Τζίμα Έφη

11 Σύλλογος  “Ανθρώπολις“ Τσιλιγκίρης 
Γεώργιος 

Ζάκας Γεώργιος 

12 Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Η 
Ελπίδα

Αρβανίτης Περικλής Οικονόμου Αναστάσιος 

13 Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.  Επιστημονική  Ένωση 
Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  
Μηχανικών 
2682027054,fax.2682027061

Δημητρίου 
Σωτήριος 

Παπασταύρος Θεόδωρος 

14 Σύλλογος  “Φίλοι  Ιατρείου 
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  
Πρέβεζας”

Μιχελάκου 
Καλλιόπη

Τσακανιά Βιργινία 

15 Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας Γάτσιος Αναστάσιος Κορωναίος Θεόδωρος 

16 Περιβαλλοντική  Εταιρεία  
Πρέβεζας

Ντάλλας Κων/νος Γκίζας  Βασίλειος 

17 Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας Μαλανδράκη Αθηνά Παπαδήμος Δημήτριος 

18 ΕΛΜΕ  Πρέβεζας Λελοβίτης 
Παναγιώτης

Κατσανάκης Απόστολος 

19 Αερολέσχη Πρέβεζας Φονταράς 
Ευκλείδης 

Σαμπράκος Νικόλαος

20 Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας Λάζαρης Ευστάθιος Κύτινος Ευάγγελος 

21 Ορειβατικός  Σύλλογος Ζέρβας Ιωάννης Σμπόνιας Ευάγγελος

22 Όμιλος UNESCO  Ν.Πρέβεζας Τσούτσης Χρήστος Κατσίμπρας Ευάγγελος

23 Σύλλογος Περί Βιβλίου Σοφία Πασσά Κατσανάκης Ανδρέας 

Επιπλέον ενδιαφέρον με αίτησή τους εκδήλωσαν και οι παρακάτω Δημότες Πρέβεζας:
1. Τσεπραηλίδου Σοφία του Δημητρίου
2. Κολοβός Θεόδωρος του Ευαγγέλου 
3. Κονταξή Σεβαστή 
4. Κοψάρη Δήμητρα του Βασιλείου 
5. Τσούτσης Παναγιώτης 
6. Μαργαρίτη Μαριαλένα 
7. Μπόμπορης Σταύρος του Κλεάρχου
8. Ανεμοζάλη Ευφροσύνη 
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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 23 και οι δημότες που δήλωσαν συμμετοχή  είναι 8, είναι  
δηλαδή  το  1/3  του  συνόλου  των  φορέων,  όπως  ορίζεται  από  την  εγκ.  
59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.>>

ΝΟΒΑΣ:  Εμείς είμαστε κατά της σύστασης τέτοιων επιτροπών. Θεωρούμε ότι η κοινωνία μας 
στο βαθμό που έχει θεσμούς να εκφράζει τη βούλησή της ή και στο βαθμό που έχει ανάγκη να 
δημιουργήσει τέτοιους θεσμούς, θα μπορούσε μέσα απ' αυτούς τους θεσμούς να εκφραστούν 
τα αιτήματα -αν θέλετε- και οι προσδοκίες του λαού μας. Η σύσταση τέτοιων επιτροπών έτσι 
αδέσποτα με πολίτης ,απαξιώνει ως ένα βαθμό αυτές τις διεργασίες και νομίζω ότι μάλλον 
χρησιμοποιούνται στην παρούσα φάση σαν εργαλείο που στο μέλλον μάλλον θα είναι στην 
υπηρεσία  της  ανάπτυξης  της  επιχειρηματικότητας  και  άλλων  τέτοιων  νεωτερισμών  τέλος 
πάντων, που ακούμε κάθε μέρα. Συνεπώς απέχουμε απ' αυτή τη διαδικασία.

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ: Σε αντίθεση με τον κο Νόβα πιστεύουμε ότι είναι πολύ ιδιαίτερος ο ρόλος 
αυτής της επιτροπής και πολύ σημαντικός. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 76, η 
επιτροπή εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και 
διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
αυτών.  Πρέπει  πιστεύουμε  να  αξιοποιήσουμε  αυτή  την  επιτροπή,  να  τη  βοηθήσουμε  με 
γραμματειακή  υποστήριξη,  να  της  δώσουμε  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό,  γραφική  ύλη,  μόνιμο 
γραφείο στο Δημαρχείο ή οπουδήποτε αλλού μπορέσει ο Δήμος, για να μπορέσει να κάνει 
πολύ σωστά τη δουλειά της. Και να συνεδριάζει όπως ο νόμος ορίζει. Γιατί την προηγούμενη 
φορά δε συνεδρίαζε.

ΚΛΑΠΑΣ:  Θα πρέπει να σας πω ότι όταν θεσμοθετήθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης στον 
Καλλικράτη, θεωρήθηκε τότε απ' την αυτοδιοίκηση ως μια τεράστια συμβολή στη δημοκρατία. 
Η γνώμη μου είναι αυτή ακριβώς που είπε ο κος Νόβας. Η ζωή στην Πρέβεζα επίσης έδειξε ότι 
αυτές οι επιτροπές δυστυχώς κατά την πορεία του χρόνου δεν αξιοποιούνται στο παραμικρό. 
Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα.  Ούτε  εδώ  δούλεψε.  Κι  είναι  αδύνατο  να  δουλέψει  διότι 
πρόκειται για μια επιτροπή η οποία στην πραγματικότητα ενσωματώνει ανθρώπους που έχουν 
ένα τεράστιο ενδιαφέρον και  για την πόλη και για τα δημοτικά πράγματα αλλά έχουν και 
προτάσεις. Οι δημοτικές αρχές και δεν αναφέρομαι εδώ, μιλάω γενικά, για να μη θεωρηθεί ότι  
έχω κάποια αιχμή, στην πραγματικότητα το θεωρούν ως ένα εντελώς γραφειοκρατικό όργανο 
που ουσιαστικά του κάνουν χρήση μόνο και  μόνο για να βγουν από την υποχρέωση του 
Καλλικράτη.  Στην  πραγματικότητα  ο  θεσμός  εκείνος  ο  οποίος  πράγματι  μπορεί  να 
αντικαταστήσει με θεσμικό και κινηματικό ρόλο τη συμμετοχή της κοινωνίας στα δημοτικά 
πράγματα, είναι μόνο ο συμμετοχικός προϋπολογισμός. Μόνο αυτός. Όπου εκεί πράγματι οι 
δημότες δεν έχουν μόνο λόγο στο ποιο θα είναι το αναπτυξιακό, αλλά πλέον αποφασίζουν ένα 
κομμάτι του προϋπολογισμού του Δήμου με τα κοινωνικά κριτήρια που έχει, πού θα πάει. 
Συνεπώς  θεωρώ ότι  η  αυτοδιοίκηση  την  πάτησε  πάρα  πολύ χοντρά  και  μια  μεγάλη ιδέα 
συμμετοχής  της  κοινωνίας  την  έκανε  κουρελόχαρτο.  Το  κακό  είναι  ότι  και  η  ίδια  η 
αυτοδιοίκηση πια ως εφαρμογή, την έκανε ακόμα περισσότερο. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν και φωτεινές ή καλές εξαιρέσεις ή καλά παραδείγματα. Άρα εμείς για να τιμήσουμε 
-και γι' αυτό το κάνουμε- ανθρώπους που έχουνε το πάθος της συμμετοχής, θα ψηφίσουμε τα 
πρόσωπα. Δεν ψηφίζω το θεσμό, τον οποίο θεωρώ μ' όλα αυτά έτσι όπως τον είπα, αλλά τα 
πρόσωπα. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προτείνω να συγκροτηθεί η επιτροπή ως έχει. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 31 
άτομα συν τον Δήμαρχο,σύνολο τριάντα δυο  (32) 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, 
 Το άρθρο 76  του Ν. 3852/2010,
 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.

 Την πρόταση του κ. Δημάρχου.

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Συστήνει την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πρέβεζας, η οποία θα αποτελείται 
από τριάντα δυο  (32) 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 τρεις (23) εκπροσώπους Φορέων, ως κάτωθι:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
1 Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Σαρόγλου Μαρίνα Ζουρουφίδου Μαρία

2 Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Πρέβεζας

Ζερης Παντελής

3 Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις Μπόγδου Μαρία Ανωγιάτης Αθανάσιος 

4 Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος 
κ΄ Πολιτισμού ,Τοπική Επιτροπή 
Πρέβεζας

Μουρεζίνης 
Παναγιώτης  

Γέρου Ελένη 

5 Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ Αντωνίου Απόστολος Κίκερης Νικόλαος 

6 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παπανικολάου 
Ευάγγελος

Κανιώρης Απόστολος

7 Σύλλογος Γονέων Παιδιών με 
Νεοπλασματικές Ασθένειες Φλόγα

Πάνη Βαγιούλα

8 Πολιτιστικός Σύλλογος “Πρέβεζα” Σουμαλεύρης 
Σπύρος 

Παπαγεωργίου-Τζούρου 
Βικτωρία

9 Πολιτιστικός Σύλλογος  “Καλαμίτσι” Στρακαντούνας 
Γεράσιμος 

Κωτσούλας Κοσμάς 
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10 Σύλλογος Φροντιστών Πρέβεζας Κατσανάκης Ανδρέας Τζίμα Έφη

11 Σύλλογος  “Ανθρώπολις“ Τσιλιγκίρης Γεώργιος Ζάκας Γεώργιος 

12 Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Η 
Ελπίδα

Αρβανίτης Περικλής Οικονόμου Αναστάσιος 

13 Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Επιστημονική Ένωση 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Μηχανικών 
2682027054,fax.2682027061

Δημητρίου Σωτήριος Παπασταύρος Θεόδωρος 

14 Σύλλογος “Φίλοι Ιατρείου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας”

Μιχελάκου Καλλιόπη Τσακανιά Βιργινία 

15 Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας Γάτσιος Αναστάσιος Κορωναίος Θεόδωρος 

16 Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας Ντάλλας Κων/νος Γκίζας  Βασίλειος 

17 Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας Μαλανδράκη Αθηνά Παπαδήμος Δημήτριος 

18 ΕΛΜΕ  Πρέβεζας Λελοβίτης 
Παναγιώτης

Κατσανάκης Απόστολος 

19 Αερολέσχη Πρέβεζας Φονταράς Ευκλείδης Σαμπράκος Νικόλαος

20 Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας Λάζαρης Ευστάθιος Κύτινος Ευάγγελος 

21 Ορειβατικός  Σύλλογος Ζέρβας Ιωάννης Σμπόνιας Ευάγγελος

22 Όμιλος UNESCO  Ν.Πρέβεζας Τσούτσης Χρήστος Κατσίμπρας Ευάγγελος

23 Σύλλογος Περί Βιβλίου Σοφία Πασσά Κατσανάκης Ανδρέας 

Και οι  οκτώ (8) δημότες Πρέβεζας ,(εγγεγραμμένοι  στους εκλογικούς και  στους ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους ) που δήλωσαν ενδιαφέρον,καθώς το σύνολο των  φορέων είναι 23 
και  οι  δημότες  που δήλωσαν συμμετοχή  είναι  8,  είναι  δηλαδή το 1/3 του συνόλου των 
φορέων, 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 του Δημητρίου
2. Κολοβός Θεόδωρος του Ευαγγέλου 
3. Κονταξή Σεβαστή 
4. Κοψάρη Δήμητρα του Βασιλείου 
5. Τσούτσης Παναγιώτης 
6. Μαργαρίτη Μαριαλένα 
7. Μπόμπορης Σταύρος του Κλεάρχου
8. Ανεμοζάλη Ευφροσύνη 

Γ) Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση 
έτη. 
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Δ) Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Οι  κ.κ.  Κλάπας,  Καλλίνικος  και  Κατέρης,  δήλωσαν ότι  ψηφίζουν  τους  Φορείς  και  τα 
Πρόσωπα της Επιτροπής, αλλά όχι τον θεσμό. 
Οι κ.κ. Νόβας και Τσοβίλης, δήλωσαν ότι απέχουν επί της διαδικασίας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
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