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Από το με αριθμό 13/29 Οκτωβρίου 2019
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Περίληψη Θέματος
Αριθ. Απόφασης 152/2019
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου
Δωδώνης με τον αναπληρωτή του
στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή
Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 29ην του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Δωδώνης, μετά από την υπ’ αριθ. 8463/452/25-10-2019 γραπτή πρόσκληση
της Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ.
Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους
Πρόεδρους των Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται
στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 95
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, όπως
αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του
Ν.4555/2018.
Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και
Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν
στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
3443/2006.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο
«21» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «20 »
μέλη, ήτοι:
Παρόντες
Απόντες
1. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος Δ.Σ)
1. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
( Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ)
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
4. ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Αντιδήμαρχος)
και κλήθηκαν νόμιμα
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)
7. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
8. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
10. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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15. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
18. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19.ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20.ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών,
σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα(Ν.3463/2006).
Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Χορέβας Σταύρος Προϊστάμενος
Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών &Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης,
για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της
αρμοδιότητάς τους.
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αβγού
(Πετράκης Αντώνιος), Αγίας Αναστασίας (Γκόλας Θεόφιλος), Αγίας Τριάδας
(Ζώης Φώτιος), Αγίου Ανδρέα (Νούση Μαριάννα), Αγίου Νικόλαου (Νούσης
Άρης),
Ανθοχωρίου (Κύρκος
Μιχαήλ),
Ασπροχωρίου (Μπέλλος
Αναστάσιος), Αχλαδέων (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), Γεωργάνων (Νίκας
Οδυσσεύς), Δραγοψάς (Βαγενάς Αριστείδης), Δραμεσιών (Παπαθωμάς
Γεώργιος), Δωδώνης (Μπούκας Δημήτριος) Ελάφου ( Δημάκης Λάζαρος),
Επισκοπικού (Ντάφλος Αναστάσιος), Ζωτικού (Πάκος Νικόλαος),
Θεριακησίου (Μόσχος Νικόλαος), Καταμάχης (Παπαιωάννου Κωνσταντίνος),
Κοπάνης (Δρόσος Ιωάννης), Κουμαριάς ( Κύρκος Ιωάννης), Κωστάνιανης
(Τσάλης Παύλος), Λίππας
(Ντάσιος Χρήστος), Μαντείου (Μπράχος
Βασίλειος), Μελιγγών (Βραζέλης Παναγιώτης), Μουσιωτίτσας (Νικόπουλος
Νικόλαος), Μπαουσιών (Φαρμάκης Πέτρος), Μπεστιάς (Κωστάκης
Ευάγγελος), Μυροδάφνης (Γαρούφης Νικόλαος),
Πέρδικας (Ζιάκκας
Κωνσταντίνος), Πεστών (Νάτσιας Αλέξανδρος), Ρωμανού
(Ντάφλος
Δημήτριος), Ψήνας (Βασιλειάδης Θεόδωρος)
ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι
των Κοινοτήτων: Αλεποχωρίου –
Μπότσαρη (Παργανάς Ευάγγελος), Άρδοσης (Αντέλλης Παύλος),
Αρτοπούλας (Παπαδόπουλος Θεοχάρης), Βαλανιδιάς (Χαρίτος Ανδρέας),
Βαργιάδων (Μπούτζιας Χρήστος), Βαρλαάμ(Ρίζος Βασίλειος), Βουλιάστης
(Γαλανός Δημήτριος), Δερβιζάνων (Λαμπράκης Αθανάσιος), Κερασέας
(Γκότοβος Γεώργιος), Κουκλεσίου (Αποστόλου Χρήστος), Κρυφοβού
(Ανδρούτσος Αλέξανδρος), Μελιάς (Χορέβας Παναγιώτης), Παλαιοχωρίου –
Μποτσαρη (Μπότσαρης Ανδρέας), Παρδαλίτσας(Πανταζής Κωνσταντίνος),
Πεντολάκκου
(Κόκκαλης
Κωνσταντίνος),
Πλατανίων
(Παππάς
Κωνσταντίνος), Πολυγύρου ( Τάσης Αντώνιος), Ραβενίων ( Δήμος Ηλίας),
Σενίκου ( Βασιλείου Νικόλαος), Σερβιανών (Κωστής Λάμπρος), Σεριζιανών
(Σακκάς Νικόλαος), Σιστρουνίου (Αποστολάκης Ευστράτιος), Σκλίβανης
(Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος), Σμυρτιάς (Παπαϊωάννου Χριστόφορος),
Τερόβου (Πανούλας Δημήτριος).
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί
νόμιμα.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΒΟΥΛΙΑΣΤΗΣ κ. ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων του κ.
Δημάρχου στο σώμα και της σχετικής συζήτησης που ακολούθησε.
Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 152/2019

2

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΚΕΡΑΣΕΑΣ κ. ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσήλθε
στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενη το 12ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έδωσε το λόγο στoν Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Χήρα να εισηγηθεί το
εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής:
Το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, που
ιδρύθηκε το 2012 και εδρεύει στο Λιδωρίκι Δωρίδος, έδρα του Μόρνου, ο
οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο ταμιευτήρα πόσιμου ύδατος στην Ελλάδα.
Επιδίωξη του Δικτύου είναι η συνεχής διεύρυνσή του με νέα μέλη και η
εξάπλωση της γεωγραφικής του παρουσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Προς την κατεύθυνση αυτή, το Δίκτυο στοχεύει στο να μετατραπεί σε
Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), ώστε να ενισχύσει το
ευρωπαϊκό του προφίλ και να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά
προγράμματα. Πρόκειται για μία νέα μορφή οργάνωσης δικτύων Δήμων και
Περιφερειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την διαχείριση έργων εδαφικής
συνεργασίας (Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά κλπ), που
υποστηρίζονται από την Επιτροπή Περιφερειών και είναι συνομιλητές της. Οι
βασικοί στόχοι στο καταστατικό του είναι:
 Η προστασία των λιμνών που ανήκουν διοικητικά εντός των ορίων των
συμμετεχόντων δήμων, μέσω της προστασίας της βιοποικιλότητας και
της διατήρησης των οικοσυστημάτων και των παρυδάτιων συστημάτων
των περιοχών.
 Η κοινή δραστηριοποίηση των μελών του για την προαγωγή
πολιτιστικών, μορφωτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 Η τουριστική προβολή και αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών, με
σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.
 Η εύρεση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση προγράμματα ανάπτυξης, καθώς και σε προγράμματα άλλων
διεθνών οργανισμών. Η κοινή δράση και συνεργασία με επιστημονικά
εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, καθώς και με θεσμοθετημένα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς και η
διενέργεια ερευνών για την αξιοποίηση νέων μορφών ανάπτυξης,
απόλυτα συμβατών με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των μελών
του.
 Η ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των
μελών του Δικτύου, αλλά και με άλλους φορείς με παρόμοιους στόχους
και η οργάνωση κοινών δράσεων προβολής, διαφήμισης,
περιβάλλοντος, πολιτισμού κλπ.
 Η πρόσβαση στην πληροφόρηση, μέσω της αξιοποίησης της τράπεζας
πληροφοριών και της χρήσης νέων τεχνολογιών. Το Δίκτυο αριθμεί έως
σήμερα πάνω από 36 μέλη σε Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία.
Ο Δήμος Δωδώνης με την υπ αριθμόν 46/2017 συμμετέχει στο Δίκτυο
Πόλεων με Λίμνες, για το λόγο αυτό πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος με τον
αναπληρωματικό του για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.
Στην συνέχεια ανέφερε ότι ως εκπρόσωπος του Δήμου Δωδώνης προτείνεται
να συμμετέχει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με αναπληρωτή
του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΔΗΜΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων,
όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 13 της
συνεδρίασης της 29-10-2019, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες
διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών
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Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις
παρατηρήσεις τους, και κλείνοντας την συζήτηση η Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη
όσα ανέφερε στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος κ. Χήρας Βασίλειος καθώς
και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές
τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018,
όπως επίσης και την υπ αριθμόν 46/2017 προηγούμενη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την ανάγκη να οριστεί εκπρόσωπος με τον
αναπληρωματικό του για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δωδώνης, για την δημοτική περίοδο 2019 -2023,
στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων με
Λίμνες» και έδρα το Λιδωρίκι Δήμου Δωρίδος, τον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
κ. ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο κ.
ΔΗΜΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας κ.κ. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗ ΒΑΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΤΖΟΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΟΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ - ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - .ΜΠΑΣΕΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τους λόγους που αναλυτικά ανέφερε στην τοποθέτηση
του στο Δημοτικό Συμβούλιο ο. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και με την οποία
συμφωνούν και οι υπόλοιποι και οι οποίοι έχουν αναλυτικά καταγραφεί στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) δήλωσε κατά την
διάρκεια της ψηφοφορίας ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ για τους λόγους που αναλυτικά
ανέφερε στην τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο και η οποία έχει
αναλυτικά καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης
Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 152/2019.
Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για
συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε
υπογράφεται ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Τα Μέλη
(Τ.Σ.Υ)
(Τ.Υ)
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
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