
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ.Αποφ.:  26/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από  το  Πρακτικό  Αρ.  2/24-01-2013 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ζίτσας. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για τον αριθμό των μελών 
και  τους  φορείς  που  θα  εκπροσωπούνται 
στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου  που  βρίσκεται  στο  παλαιό  Δημοτικό  Κατάστημα  επί  της  οδού 
Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 24 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της 
εβδομάδας  Πέμπτη  και  ώρα  19.00  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου Ζίτσας,  ύστερα από την  αριθμ.  1213/18-01-2013 
έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.,  η  οποία  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό 
χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε 
με  αποδεικτικό  ή  γνωστοποιήθηκε  στον  κ.  Δήμαρχο,  στους  κ.κ.  Δημοτικούς 
Συμβούλους,  στον  Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ελεούσας  και  στους 
Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του 
Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η  πρόσκληση επίσης  κοινοποιήθηκε  ή  γνωστοποιήθηκε  στους  Προέδρους των 
Τοπικών  Συμβουλίων  Νέων  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  Πασσαρώνος,  Εκάλης  και 
Μολοσσών. 
   Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών 
Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις 
(24), δηλαδή: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ. 
1. Παππάς Παναγιώτης
2. Σιώζιος Κωνσταντίνος 
3.  Γιαννόπουλος Κων/νος
4.  Μάντζιος Σπυρίδωνας
5.  Μαρκούλας Αθανάσιος
6. Κολιούσης Ευάγγελος
7. Γαρδίκος Βασίλειος

      8.  Πάϊκας Σπυρίδων
      9.  Ράρρας Φώτιος
    10.  Γκαραλέας Δημήτριος 
    11.  Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή
    12.  Στουγιάννος Νικόλαος

13.Παπαγγέλης Σπυρίδων 
14. Παπαδημητρίου Γεώργιος
15. Βλέτσας Αθανάσιος
16. Μπούτσικος Νικόλαος
17. Δήμος Δημήτριος
18. Σταλίκας Γεώργιος
 19. Κούργιας Φώτιος
20. Βούζας Χρυσόστομος
21. Καραμπίνας Κων/νος
22. Παππάς Μάνθος
23. Τζίμας Δημήτριος

      24. Αγόρος Κων/νος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.
1. Χανδόλιας Απόστολος
2.  Μπαλτά Σταυρούλα
3.Κολιός Παναγιώτης

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

• Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
• Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 
• Η Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
• Ο  υπηρεσιακός  Γραμματέας  κ.  Δρόσος  Ιωάννης  για  την  τήρηση  των 

πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επί του 22  ου    θέματος της ημερήσιας διάταξης:      
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,  εισηγούμενος  το παραπάνω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε: 
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  Όπως σας είναι γνωστό το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με τις υπ’ αριθμ. 
53/2011  και  95/2011  αποφάσεις  του,  συγκρότησε  την  Δημοτική  Επιτροπή 
Διαβούλευσης  (Δ.Ε.Δ.),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  76  του  Ν.  3852/2010 
(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), με διάρκεια θητείας έως την 31/12/2012.
  Η Δ.Ε.Δ. γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για πολύ σημαντικά θέματα του 
Δήμου και αποτελεί  νέο θεσμό. Ως εκ τούτου η πρώτη θητεία της ήταν εξαιρετικά 
κρίσιμη για την καταξίωσή της και την πάγια καθιέρωσή της.
  Ήδη η  πρώτη θητεία  των μελών της  Δ.Ε.Δ.  έχει  λήξει  και  πρέπει  το Δημοτικό 
Συμβούλιο, με νέα απόφασή του, να ορίσει εκ νέου την σύνθεση, τον αριθμό και τα 
μέλη αυτής.
  Kατά την παρελθούσα πρώτη διετία πραγματοποιήθηκαν επτά (7) συνεδριάσεις εκ 
των  οποίων  η  μία  απέβη  άγονος  λόγω έλλειψης  απαρτίας,  ενώ  σχεδόν  όλες  οι 
πραγματοποιηθείσες συνεδριάσεις ήταν οριακές ως προς την απαρτία.
  Όσον αφορά τους εκπροσώπους φορέων δέκα επτά (17) εκπρόσωποι φορέων (επί 
συνόλου τριάντα τριών (33)) απουσίασαν τέσσερις (4) φορές και άνω.
  Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  στοιχεία  αυτά  υπήρξε  σοβαρός  προβληματισμός  για 
μείωση  του  αριθμού  των  μελών  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης 
προκειμένου να καταστεί λειτουργική. Όμως μια τέτοια εξέλιξη, σε κοινή σύσκεψη με 
τους επικεφαλής των παρατάξεων (εκτός του επικεφαλή της «Λαϊκής Συσπείρωσης», 
ο οποίος δεν συμμετείχε), θεωρήθηκε σοβαρή οπισθοπορεία ως προς την ενεργό και 
ουσιαστική συμμετοχή των δημοτών και των φορέων τους στα Δημοτικά δρώμενα, γι’ 
αυτό και απορρίφθηκε. 
  Ύστερα από τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνεται να εμείνει, ως προς 
την σύνθεση και τον αριθμό των μελών της Δ.Ε.Δ. στην προηγούμενη απόφασή του 
(53/2011)  εξουσιοδοτώντας  ταυτόχρονα  τον  Δήμαρχο  κ.  Δημήτριο  Ρογκότη  να 
απευθυνθεί εγγράφως στους φορείς, που συμμετείχαν στη Δ.Ε.Δ., ζητώντας τους να 
λάβουν σοβαρά υπόψη τους κατά τον ορισμό των εκπροσώπων τους για την Δ.Ε.Δ. 
της περιόδου 2013-2014, την δυνατότητά τους για ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή. 
  Στη  συνέχεια  προτείνεται  να  γίνει η  επιλογή  των  δημοτών  που  βρίσκονται 
εγγεγραμμένοι  στους  εκλογικούς  καταλόγους  του  Δήμου  και  προβλέπεται  να 
οριστούν σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των εκπροσώπων των 
φορέων, με εφαρμογή του πληθυσμιακού κριτηρίου, ύστερα από κλήρωση από τους 
εκλογικούς καταλόγους της κάθε Δημοτικής Ενότητας η οποία να γίνει, ενώπιον του 
Προέδρου του Δ.Σ. ή του Προεδρείου και παρουσία των αρχηγών των παρατάξεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θέλουν να παραβρεθούν. 
  Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. 
Τζίμα Δημητρίου,  ο  οποίος τόνισε  ότι  σαν παράταξη  καταψηφίζουν την  εισήγηση 
λόγω πολιτικής διαφωνίας με τις ρυθμίσεις του «Καλλικράτη».  
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο 
αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

  Α.Να παραμείνει η σύνθεση και ο αριθμός των εκπροσώπων, που αποφασίσθηκε 
με την υπ’ αριθ. 53/2011 Α.Δ.Σ., στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ορίζοντας 
τους  εκπρόσωπους φορέων και οργανώσεων σε τριάντα τρεις (33) και τους δημότες, 
με εφαρμογή του πληθυσμιακού κριτηρίου ανά Δημοτική Ενότητα, σε έντεκα (11), ως 
εξής:

1.α. Επαγγελματικοί Σύλλογοι: αριθμός εκπροσώπων 5
β. Επιστημονικοί Σύλλογοι: αριθμός εκπροσώπων 0 (δεν υπάρχουν)
γ. Οργανώσεις  Εργαζομένων, πλην Δήμου: αριθμός εκπροσώπων 3
δ. Εργαζόμενοι Δήμου: αριθμός εκπροσώπων 2
ε. Οργανώσεις Εργοδοτών: αριθμός εκπροσώπων 1
στ. Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων: αριθμός εκπροσώπων 4
ζ. Αθλητικοί φορείς: αριθμός εκπροσώπων 2
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η. Πολιτιστικοί φορείς: αριθμός εκπροσώπων 9
θ. Εθελοντικές Οργανώσεις: αριθμός εκπροσώπων 1
ι) Άλλες οργανώσεις: αριθμός εκπροσώπων 3
ια) Τοπικά συμβούλια νέων: αριθμός εκπροσώπων 3

  2. Εκπρόσωποι δημοτών:
α. Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ: ένας (1) εκπρόσωπος
β. Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ:  ένας (1) εκπρόσωπος
γ. Δ.Ε. ΖΙΤΣΑΣ: ένας (1) εκπρόσωπος
δ. Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ: δύο (2) εκπρόσωποι 
ε. Δ.Ε. ΠΑΣΣΑΡΩΝΑΣ: έξι (6) εκπρόσωποι

                          
  Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Ρογκότη να απευθυνθεί εγγράφως στους 
ανωτέρω φορείς και οργανώσεις, ζητώντας τους να λάβουν σοβαρά υπόψη κατά τον 
ορισμό  των  εκπροσώπων  τους  για  την  Δ.Ε.Δ.  της  περιόδου  2013-2014,  την 
δυνατότητά τους για ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή.    
  Γ.  Η επιλογή  των  δημοτών  που  βρίσκονται  εγγεγραμμένοι  στους  εκλογικούς 
καταλόγους του Δήμου και προβλέπεται να οριστούν σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού αριθμού των εκπροσώπων των φορέων, με εφαρμογή του πληθυσμιακού 
κριτηρίου,  να  πραγματοποιηθεί  ύστερα  από  κλήρωση  που  θα  γίνει  από  τους 
εκλογικούς καταλόγους της κάθε Δημοτικής Ενότητας, ενώπιον του Προέδρου του 
Δ.Σ. ή του Προεδρείου και παρουσία των αρχηγών των παρατάξεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που θέλουν να παραβρεθούν. 
   Μειοψηφούντων  των  Δημοτικών  Συμβούλων  της  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Τζίμα Δημητρίου και Αγόρου Κων/νου. 

    H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  26/2013
    Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

     ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

                                                         Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας

                                                  Δημοτικού Συμβουλίου
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