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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:  «Oρισμός μελών επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου Πρέβεζας».

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     :    26ο  
Αριθ. Απόφασης  :  417/2019



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην
συνέχεια  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  την  εισήγηση  της
Διεύθυνσης  Κοιν.  Προστασίας,Παιδείας  και  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Πολιτισμού,  Δήμου
Πρέβεζας (αρμόδια κα. Γιαννούλη),που έχει ως εξής:
<< ΄Εχοντας υπόψιν:
1.  Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') όπου ορίζεται ότι :
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο,
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή
άλλου  οργάνου  του  δήμου  ή  το  ίδιο  το  δημοτικό  συμβούλιο  μεταβίβασε  σε
επιτροπή  του  Το  αρ.94  του  Ν.3852/7-6-2010  (ΦΕΚ  87/2010  τΑ΄),  Ν.
Καλλικράτης που αφορά τις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων,

 Το αρ.75 (ε) του Ν.3463/30-6-2006 (ΦΕΚ114 τΑ΄), Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων, αρμοδιότητες Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 Το αρ.2 του Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ 85 τΑ΄) αναφορικά με την ίδρυση
και  λειτουργία  Κοιν.  Παντοπωλείων  από  τους  ΟΤΑ  Α΄  βαθμού  όπου
ορίζονται  τα  εξής  :.Αρθρο  2  Κοινωνικά  Παντοπωλεία  1.Τα  κοινωνικά
παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση
και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από
δωρεές και χορηγίες και,  εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι
δυνατή  η  προμήθειά  τους  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ενιαίου
Κανονισμού  Προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (υ.α.
11389/1993, Β' 185).

Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν
να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους.
Μπορούν  επίσης,  να  λαμβάνουν  κάθε  άλλο  μέτρο  υποστήριξης  αστέγων  και
απόρων.
2.  Τα  κοινωνικά  παντοπωλεία  ιδρύονται  με  απόφαση  του  δημοτικού  ή
περιφερειακού  συμβουλίου  που  λαμβάνεται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των
μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία
εκπροσωπούνται  αναλογικά με τη δύναμή τους,  οι  δημοτικές  ή περιφερειακές
παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο
περιφερειάρχης  αντίστοιχα  ή  οι  οριζόμενοι  από  αυτούς  αντιδήμαρχοι  ή
αντιπεριφερειάρχες.  Η  επιτροπή  διαχείρισης  υποχρεούται  να  παρουσιάζει  ανά
εξάμηνο,  στην  οικονομική  επιτροπή  έκθεση  πεπραγμένων  και  διαχειριστικό
απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό
απολογισμό.  Η  απόφαση  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  του  δήμου  ή  της
περιφέρειας.
3.   Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε άλλη
αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την  οργάνωση  και  λειτουργία  των  κοινωνικών
παντοπωλείων.”

 Τον  από  5/2016  Οδηγό  Εφαρμογής  και  Λειτουργίας  Δομών  Παροχής
Βασικών Αγαθών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

 Την  υπ’αρ.573/2015  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Πρέβεζας
(ΑΔΑ:  6ΒΔΞΩΞΧ-  ΡΤΑ)  περί  ίδρυσης  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  στο
Δήμο.με  την  οποία  ορίστηκε  η  διαχειριστική  επιτροπή  του  Κοινωνικού
Παντοπωλείου ως 9μελής διακομματική Επιτροπή Διαχείρισης  με Πρόεδρο
τον  Αντιδήμαρχο  Διοικητικού,Οικονομικών  Υπηρεσιών  και  Υπηρεσίας
Προγραμματισμού   και  μέλη  8   Δημοτικούς  Συμβούλους  από  όλες  τις
δημοτικές παρατάξεις 

 Την αριθ.  300/16  Α.Δ.Σ Πρέβεζας (ΑΔΑ: Ω5ΗΥΩΞΧ-Υ77) με την οποία
εγκρίθηκε η συμπλήρωση της αριθ. 573/2015 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου,  με  την  προσθήκη  δομής  Συσσιτίου  στο  Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου και  ο κανονισμός λειτουργίας της δομής .  Στις
διατάξεις  του  άρθρου  6  του  κανονισμού   με  τίτλο  “αρμοδιότητες  της
επιτροπής διαχείρισης παρ. η) προβλέπεται ότι  “Με απόφαση Δημάρχου
ορίζεται  δημοτικός  υπάλληλος  για  την  γραμματειακή  υποστήριξη  της
Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων”



 Την  αριθ.πρωτ.317/8-2-2017  με  ΑΔΑ:ΨΞΞΛ7Λ9-71Τ   Απόφαση  της
Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η  Ένταξη της Πράξης «Δομή
Παροχής  Βασικών  Αγαθών:  Κοινωνικό  Φαρμακείο  -  Κοινωνικό
Παντοπωλείο  Δήμου  Πρέβεζας»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5002328  στον  Άξονα
Προτεραιότητας  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Ε.Π. «Ήπειρος  2014-
2020»  με  ημερομηνία  έναρξης  1/5/2017  και  ημερομηνία  λήξης  την
30/6/2020  συνολικού   προϋπολογισμού   243.360  €  και  ειδικώτερα
126.360,00 για το υποέργο του κοινωνικού φαρμακείου και 117.000 €

 Την   απόφαση  υλοποίησης  με  ίδια  μέσα  (ΑΥΙΜ)του  υποέργου
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ   στο  Δήμο  ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  της  πράξης
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΔΟΜΗΣ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ:  KOINΩΝΙΚΟ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

 Την αριθ. 8/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας όπου
προσδιορίζονται οι  έδρες- εκλογική δύναμη των δημοτικών παρατάξεων
που έχουν ως εξής: αναλογικά 8-7-5-4-4-4-1 (επτά παρατάξεις)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Να  οριστούν   τα   αιρετά  μέλη  της  εννεαμελούς  επιτροπής  διαχείρισης  του
Κοινωνικού Παντοπωλείου-συσσιτίου στην οποία θα εκπροσωπούνται αναλογικά
με τη δύναμή τους οι  δημοτικές  παρατάξεις  2-2-1-1-1-1-1 . 
Να  οριστεί  Πρόεδρος  της  επιτροπής  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ.  Ιωάννης
Δαρδαμάνης (αριθ.492/19 /ΑΔΑ:Ψ9ΕΡΩΞΧ-ΕΚΗ απόφαση Δημάρχου), ο οποίος
συμμετέχει επιπλέον των εννέα μελών και προεδρεύει.
Με απόφαση Δημάρχου να οριστεί  δημοτικός υπάλληλος για τη γραμματειακή
στήριξη  της  Επιτροπής  και  την  τήρηση  των  πρακτικών  των  συνεδριάσεων
αυτής.>>

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.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου για
τον  ορισμό  των  εννέα  (9)  αιρετών  μελών  της  επιτροπής  διαχείρισης  του  Κοινωνικού
Παντοπωλείου-συσσιτίου.
ΑΠΕΙΧΑΝ της  διαδικασίας  οι  παρατάξεις:  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  και
«ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και γιαυτό δεν
πρότειναν εκπροσώπους.
Μετά την δηλωθείσα αποχή των δυο ανωτέρω συνδυασμών, η πρόταση για την σύνθεση
της επιτροπής διαμορφώνεται  σε 4-2-1-1 και  ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ως
εξής: 

 από  την   παράταξη  του  Δημάρχου  «ΔΗΜΟΣ  ΤΗΣ  ΚΑΡΔΙΑΣ  ΜΑΣ»:
οι  κ.κ   Νικόλαος  Παγγές,  Γεώργιος  Σαριάνογλου  ,  Γρηγόριος  Κουμπής  και  η
κα Αθηνά Κωνσταντάκη.

 από  την  μείζονα  αντιπολίτευση  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»:
οι κ.κ. Ευάγγελος Γιαννουλάτος και Παύλος Σαραμπασίνας.

 από την ελάσσονα  αντιπολίτευση « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ »: ο κ. Ιωσήφ Στύλος.
 από  την  ελάσσονα  αντιπολίτευση  «ΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ»:

ο κ. Βασίλειος Κωστούλας.
 και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Κακιούζης.

Τέλος,  διαπιστώθηκε  ότι  ικανοποιείται  το  τεκμήριο  της  αναλογικότητας  (1/3)  στη
συμμετοχή γυναικών καθώς η μόνη δημοτική σύμβουλος προερχόμενη από την παράταξη
του Δημάρχου κα  Αθηνά  Κωνσταντάκη  έχει  ήδη οριστεί  μέλος,  ενώ η μόνη δημοτική
σύμβουλος προερχόμενη από τις λοιπές παρατάξεις  κα  Ειρήνη Παπαδημητρίου <ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ> δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και απείχε από τη διαδικασία.



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 ,
 τον  από  5/2016 Οδηγό  Εφαρμογής  και  Λειτουργίας  Δομών  Παροχής  Βασικών

Αγαθών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,
 την  υπ’αρ.573/2015 Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Πρέβεζας  (ΑΔΑ:

6ΒΔΞΩΞΧ- ΡΤΑ) περί ίδρυσης Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο.με την οποία
ορίστηκε  η  διαχειριστική  επιτροπή  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  ως  9μελής
διακομματική  Επιτροπή  Διαχείρισης   με  Πρόεδρο  τον  Αντιδήμαρχο
Διοικητικού,Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Προγραμματισμού  και μέλη 8
Δημοτικούς Συμβούλους από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, 

 την  αριθ.  300/2016  Α.Δ.Σ  Πρέβεζας  (ΑΔΑ:  Ω5ΗΥΩΞΧ-Υ77)  με  την  οποία
εγκρίθηκε  η  συμπλήρωση  της  αριθ.  573/2015  Απόφασης  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, με την προσθήκη δομής Συσσιτίου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου και ο κανονισμός λειτουργίας της δομής . Στις διατάξεις του άρθρου 6 του
κανονισμού  με τίτλο “αρμοδιότητες της επιτροπής διαχείρισης παρ. η) προβλέπεται
ότι  “Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται δημοτικός υπάλληλος για την γραμματειακή
υποστήριξη της Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων”,

 την αριθ.πρωτ.317/8-2-2017 με ΑΔΑ:ΨΞΞΛ7Λ9-71Τ  Απόφαση της Περιφέρειας
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η  Ένταξη της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών:  Κοινωνικό  Φαρμακείο  -  Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου  Πρέβεζας»  με
Κωδικό  ΟΠΣ  5002328  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Ε.Π.
«Ήπειρος  2014-2020» με ημερομηνία έναρξης 1/5/2017 και ημερομηνία λήξης
την 30/6/2020 συνολικού  προϋπολογισμού  243.360 € και ειδικώτερα 126.360,00
για το υποέργο του κοινωνικού φαρμακείου και 117.000 €,

 την   απόφαση  υλοποίησης  με  ίδια  μέσα  (ΑΥΙΜ)του  υποέργου  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ: KOINΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,

 την  αριθ.  8/2019 απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Πρέβεζας  όπου
προσδιορίζονται οι έδρες- εκλογική δύναμη των δημοτικών παρατάξεων που έχουν
ως εξής: αναλογικά 8-7-5-4-4-4-1 (επτά παρατάξεις),

 τις  διατάξεις  του αρ.2 του Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ 85 τΑ΄) αναφορικά με την
ίδρυση  και  λειτουργία  Κοιν.  Παντοπωλείων  από  τους  ΟΤΑ  Α΄  βαθμού  όπου
ορίζονται τα εξής :.Αρθρο 2 Κοινωνικά Παντοπωλεία 1.Τα κοινωνικά παντοπωλεία
είναι  υπηρεσία  παροχής  ειδών  πρώτης  ανάγκης  για  τη  σίτιση  και  την  ένδυση
απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και,
εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα
με  τις  διατάξεις  του  Ενιαίου  Κανονισμού  Προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/1993, Β' 185),

 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 ισχύουν,

 τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Ορίζει  τα   αιρετά μέλη  της  εννεαμελούς  (9) επιτροπής  διαχείρισης  του
Κοινωνικού Παντοπωλείου-συσσιτίου, Δήμου Πρέβεζας, ως εξής:

 από  την   παράταξη  του  Δημάρχου  «ΔΗΜΟΣ  ΤΗΣ  ΚΑΡΔΙΑΣ  ΜΑΣ»:
οι  κ.κ   Νικόλαος  Παγγές,  Γεώργιος  Σαριάνογλου  ,  Γρηγόριος  Κουμπής  και  η
κα Αθηνά Κωνσταντάκη.

 από  την  μείζονα  αντιπολίτευση  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»:
οι κ.κ. Ευάγγελος Γιαννουλάτος και Παύλος Σαραμπασίνας.



 από την ελάσσονα  αντιπολίτευση « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ »: ο κ. Ιωσήφ Στύλος.
 από  την  ελάσσονα   αντιπολίτευση  «ΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ»:

ο κ. Βασίλειος Κωστούλας.
 και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Κακιούζης.

2. Ορίζει ως  Πρόεδρο στην επιτροπή  τον αρμόδιο  Αντιδήμαρχο κ.  Ιωάννη
Δαρδαμάνη (αριθ.492/19  /ΑΔΑ:Ψ9ΕΡΩΞΧ-ΕΚΗ  απόφαση  Δημάρχου),  ο  οποίος
συμμετέχει επιπλέον των εννέα μελών και προεδρεύει.

3. Με απόφαση Δημάρχου να οριστεί δημοτικός υπάλληλος για τη γραμματειακή
στήριξη της Επιτροπής και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτής.

ΑΠΕΙΧΑΝ της διαδικασίας οι παρατάξεις:
 «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» οι κ.κ. Αμάραντος Σταύρος, Κυριαζής και η

κα Παπαδημητρίου, και η
 «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  ο

κ. Μιχαήλ Γεωργούλης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  417/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ


