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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό 20/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  την  30-10-2019,  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, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.22317/25-10-2019 πρόσκληση του
Προέδρου Δ.Σ. κ. Δημητρίου Καραμανίδη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών. 

    ΘΕΜΑ:  «Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Πρέβεζας  στο  δεύτερο  Forum
Τουρισμού  &  Real  Estate  στις  8  και  9  Νοεμβρίου  2019  που  διοργανώνει  το
Eλληνοσερβικό  Επιμελητήριο  για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά  στα  πλαίσια  της
Έκθεσης “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 33
δημοτικών συμβούλων  ήταν:

                                    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            
 1. Δημήτριος Καραμανίδης 18. Ιωσήφ Στύλος

 2. Ιωάννης Δαρδαμάνης 19. Νικόλαος Λουφέκης

 3. Γρηγόριος Κουμπής 20. Ευάγγελος Ροπόκης

 4. Κωνσταντίνος Ακρίβης 21. Φώτιος Ζέρβας

 5. Λεωνίδας Αργυρός 22. Κωνσταντίνος Δήμου 

 6. Αθηνά Κωνσταντάκη 23. Ηλίας Αλεξανδρής  

 7. Γεώργιος Σαριάνογλου 24. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς 

 8. Νικόλαος Παγγές 25. Βασίλειος Κωστούλας

 9. Χρήστος Μπαΐλης 26. Αθανάσιος Ανωγιάτης

10. Κωσταντίνος Ματέρης 27. Παναγιώτης Λελοβίτης

11. Κοσμάς Κορωναίος 28. Σταύρος Αμάραντος

12. Ευάγγελος Γιαννουλάτος 29. Ειρήνη Παπαδημητρίου

13. Παύλος Σαραμπασίνας 30. Χρύσανθος Κυριαζής

14. Λάζαρος Πιπιλίδης 31. Κωνσταντίνος Κύρλας

15. Γεώργιος Νίτσας 32. Μιχαήλ Γεωργούλης

16. Αναστάσιος Αμάραντος 33. Χαράλαμπος Κακιούζης

17. Γεώργιος Ντόντης
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  :  Κανένας.

Κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης  και  πριν  την  συζήτηση  του  παρόντος  θέματος,
αποχώρησαν οι κ.κ.  Κύρλας, Ζέρβας και Λουφέκης.
Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κ.  Μπόμπορης  Σταύρος,  υπάλληλος  του  Δήμου
Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :    10ο  
Αριθ. Απόφασης  :  401/2019



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην
συνέχεια  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  την  εισήγηση  του
Αυτοτελούς Τμήματος   Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δήμου Πρέβεζας,
(αρμ. κ. Αλισανδράτος ),που έχει ως εξής:
<<Εχοντας υποψη:
1.Το έγγραφο  –πρόσκληση με αριθ,  πρωτ: 2616/2019/14-10-2019 και  αριθ,
πρωτ.εισερχομένου  στον  Δήμο  Πρέβεζας  21649/17-10-2019  του
Eλληνοσερβικού Επιμελητηρίου,
2.τις  διατάξεις  των  άρθρων  75,  93,  95,  96,  97  &  158  Ν.3463/2006  ΦΕΚ
Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
3. τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄7.06.2010)., την εισήγηση του προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.
5 του Ν. 3852/2010,
ο Δήμος Πρέβεζας καλείται   να συμμετάσχει  ως συνδιοργανωτής στο δεύτερο
Forum Τουρισμού & Real Estate στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2019 που διοργανώνει το
Eλληνοσερβικό  Επιμελητήριο    για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά  στα  πλαίσια  της
Εκθεσης  “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”  που  θα  πραγματοποιηθεί  στη  Θεσσαλονίκη  8-10
Νοεμβρίου 2019. Στο Forum θα συμμετέχουν επιχειρηματίες από Σερβία,Βοσνία
Ερζεγοβίνη, και φυσικά από την Ελλάδα. Στόχος του Forum είναι να αναδειχθούν
προορισμοί  όπως  η  Πρέβεζα,η  Βοϊβοντίνα  κλπ.και  ως  τουριστικοί  να  τύχουν
προσοχής  των  επιχειρηματιών  του  τουρισμού.Στις  8  Νοεμβρίου  ημέρα
Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί  δεξίωση προς τιμήν των φιλοξενουμένων και
στις  9  Νοεμβρίου,ημέρα  Σάββατο  θα  πραγματοποιηθεί  το  Forum  όπου  θα  η
Πρέβεζα θα έχει στη διάθεσή της χώρο για να παρουσιάσει τον Δήμο Πρέβεζας
συνολικά.
Μετά  το  πέρας  του  Forum  θα  υπάρξει  κλειστή  στρογγυλή  τράπεζα  με  την
συμμετοχή των επαγγελματιών για να συζητήσουν τρόπους συνεργασίας αλλά
και προτάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής μας.Ολοι οι συμετέχοντες θα έχουν
δωρεάν πρόσβαση στο Forum, στην Εκθεση "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" αλλά και στη λίστα
των  συμμετεχόντων  τόσο  την  Εκθεση  όσο  και  του  Forum  για  να  έχουν  την
δυνατότητα  να  αναπτύξουν  την  επιχειρηματική  τους  δράση.    Μετά  από  την
επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου Ελληνο – Σερβικού Forum Τουρισμού , με την
οργάνωση  του2ου  Forum  Τουρισμού  στα  πλαίσια  της  κλαδικής  έκθεσης
FILOXENIA  επιθυμία  των  διοργανωτών  είναι   να  αναδειχθούν   περιοχές
μετουριστικό ενδιαφέρον της Ελλάδας της Σερβίας και της Βοσνίας.
Το Forum θα αποτελείται από τρείς (3) ενότητες.
Στην πρώτη (1) ενότητα θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση τουριστικών περιοχών
Ελλάδας, Σερβίας και Βοσνίας.
Στην δεύτερη (2) ενότητα θα παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες που έχουν σχέση
με την ανάπτυξη του τουρισμού.
Στην  τρίτη  (3)  και  τελευταία  ενότητα  θα  πραγματοποιηθεί  κλειστού  τύπου
συνάντηση (στρογγυλή τράπεζα)εκπροσώπων και επιχειρηματιών του τουρισμού
όπου θα υπάρξουν δύο μέρη α) στο πρώτο μέρος θα συζητηθούν προβλήματα και
προτάσεις  για  την  βελτίωση  του  τουριστικού  προϊόντος  και  β)  στη  δεύτερη
ενότητα θα δοθεί η δυνατότητα Β2Β συναντήσεων με στόχο την ανάπτυξη των
επιχειρηματικών  σχέσεων  μεταξύ  των  συμμετεχόντων.   Ο  Δήμος  Πρέβεζας
καλείται να συμμετάσχει ως  συνδιοργανωτής με ενεργό ρόλο στις εργασίες του
Forum με το  ποσό των 3.782,00 € με ΦΠΑ.
Την αντιπροσωπεία  του Δήμου Πρέβεζας θα αποτελούν:

 Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Nικόλαος Γεωργάκος
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Λεωνίδας Αργυρός και  κα Αθηνά Κωνσταντάκη.
 Ο   Γεώργιος  Αλισανδράτος αρμόδιος υπάλληλοςτου Τμ.Προγραμαμτισμού

–Γραφείου  Τουρισμού  και  η  υπάλληλος  του  Τμ.  Πολιτισμού  Δήμητρα
Κοψάρη  και  ο  οδηγός  υπάλληλος  του  Δήμου  Πρέβεζας  ,  Σπυρίδων
Μπόμπορης.  

Εισηγούμαστε
 Την έγκριση της συμμετοχής   του Δήμου Πρέβεζας ως συνδιοργανωτή,  στο
δεύτερο  Forum  Τουρισμού  &  Real  Estate  στις  8  και  9  Νοεμβρίου  2019  που



διοργανώνει το Eλληνοσερβικό Επιμελητήριο   για δεύτερη συνεχή χρονιά στα
πλαίσια της Εκθεσης “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” στην Έκθεση Τουρισμού  PHILOXENIA 8-10
Nοεμβρίου 2019, στην  Θεσσαλονίκη” >>.

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.

ΝΙΤΣΑΣ:  Εγώ  θα  ήθελα  να  προτείνω  και  τον  εαυτό  μου  στην  επιτροπή,  με  μια
συγκεκριμένη ιδιότητα. Γνωρίζω άπταιστα τα Σέρβικα, μιας και πρόκειται περί συνεργασία
με την Σερβία  και  θα προχωρήσετε σε Β2Β συναντήσεις,  πιστεύω ότι  θα συμβάλω τα
μέγιστα ώστε να νιώθουν οικία με κάποιον που ξέρει την μητρική τους γλώσσα.     

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 έγγραφο  – πρόσκληση με αριθ, πρωτ:  2616/2019/14-10-2019 και  αριθ,

πρωτ.  εισερχομένου  στον  Δήμο  Πρέβεζας  21649/17-10-2019 του
Eλληνοσερβικού Επιμελητηρίου,

 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 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄7.06.2010),όπως αυτά ισχύουν, 

 την  πρόταση  του  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΩΡΑ»  κ.  Νίτσα
Γεώργιου, η οποία έγινε δεκτή,

 τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

1. Εγκρίνει τη  συμμετοχή  του  Δήμου  Πρέβεζας  ως  συνδιοργανωτή,  στο  δεύτερο
Forum Τουρισμού & Real Estate στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2019 που διοργανώνει
το  Eλληνοσερβικό  Επιμελητήριο  για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά  στα  πλαίσια  της
Εκθεσης  “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” στην Έκθεση Τουρισμού  PHILOXENIA 8-10  Nοεμβρίου
2019, στην  Θεσσαλονίκη”.

2. Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Πρέβεζας  στο δεύτερο Forum Τουρισμού &
Real Estate στις  8 και 9 Νοεμβρίου 2019, στα πλαίσια της Έκθεσης “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”
στην  Έκθεση  Τουρισμού   «PHILOXENIA»  8-10   Νοεμβρίου  2019,  στην
Θεσσαλονίκη, τους εξής:

 Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Nικόλαος Γεωργάκος,
 Οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ.  Λεωνίδας Αργυρός, η κα  Αθηνά Κωνσταντάκη και ο

κ. Γεώργιος Νίτσας. 
 Ο  κ.  Γεώργιος  Αλισανδράτος αρμόδιος  υπάλληλος του Τμ. Προγραμματισμού –

Γραφείου Τουρισμού, η προϊσταμένη του  Τμ. Πολιτισμού κα  Δήμητρα  Κοψάρη και
ο οδηγός υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, κ. Σπυρίδων Μπόμπορης.  

Μειοψήφησε :Ο κ. Γεωργούλης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  401/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ


