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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό 29/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την  20-12-2019,  ημέρα  Παρασκευή 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, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.26869/16-12-2019 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 δαπάνης για  την διοργάνωση των ετήσιων συνεδρίων του
διευρωπαϊκού  δικτύου  αδελφοποιημένων  πόλεων  τον  διακριτικό  τίτλο
{ΔΩΔΕΚΑΔΑ- DOUZELAGE}».

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 14. Γεώργιος Νίτσας 

 2.  Ιωάννης Δαρδαμάνης 15. Γεώργιος Ντόντης 

 3.  Γρηγόριος Κουμπής 16. Ιωσήφ Στύλος  

 4.  Λεωνίδας Αργυρός 17. Φώτιος Ζέρβας

 5.  Γεώργιος Σαριάνογλου 18. Κωνσταντίνος Δήμου

 6.  Νικόλαος Παγγές 19. Ηλίας Αλεξανδρής 

 7.  Αθηνά Κωνσταντάκη 20. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς 

 8.  Κωνσταντίνος Ακρίβης 21. Βασίλειος Κωστούλας

 9.  Χρήστος Μπαΐλης 22. Παναγιώτης Λελοβίτης 

10. Παύλος Σαραμπασίνας   23. Σταύρος Αμάραντος  

11. Λάζαρος Πιπιλίδης 24. Χρύσανθος Κυριαζής 

12. Ευάγγελος Γιαννουλάτος 25. Μιχαήλ Γεωργούλης  

13. Κοσμάς Κορωναίος   
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Κωνσταντίνος Ματέρης 5. Αθανάσιος Ανωγιάτης 

2. Αναστάσιος Αμάραντος 6. Κωνσταντίνος Κύρλας  

3. Νικόλαος Λουφέκης 7. Ειρήνη Παπαδημητρίου

4. Ευάγγελος Ροπόκης 8. Χαράλαμπος Κακιούζης 

Κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης  και  πριν  την  συζήτηση  του  παρόντος  θέματος,
προσήλθε ο κ.  Κύρλας και αποχώρησε ο κ. Νίτσας.

Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κ.  Μπόμπορης  Σταύρος,  υπάλληλος  του  Δήμου
Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :        8ο  
Αριθ. Απόφασης  :    511/2019



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην
συνέχεια  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Δ.Σ.  την  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος
Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής,  Δήμου  Πρέβεζας,  (αρμόδιος   κ.
Αλισανδράτος ), που έχει ως εξής:
<<Εχοντας υπόψη
1.  την  συστατική  πράξη  του  διευρωπαικού  δικτύου  δώδεκα  (12)
αδελφοποιημένωνπόλεων ,μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Πρέβεζας με τον
διακριτικό τίτλο“DOUZELAGE” (Δωδεκάδα) που συστήθηκε το έτος 1990
2. Τις αποφάσεις των συνεδριάσεων της του δικτύου που τα τελευταία χρόνια
γίνονται  μιά  φορά  τον  χρόνο,  κάθε  Ανοιξη,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  όλες  οι
συνεργαζόμενες  πόλειςδεσμεύονται  γιά  την  καταβολή  ποσού  350,00  ΕΥΡΩ
κατ΄έτος,  γιά την κάλυψη των   εξόδων διοργάνωσης του ετήσιου συνεδρίου
(γραμματειακή υποστήριξη ,μεταφορά του μεταφραστικού εξοπλισμού ...)
3.Τις πράξεις ανανέωσης της λειτουργίας του δικτύου με τις νεοεισερχόμενες στο
δίκτυο ευρωπαίκές πόλεις (ακολουθώντας την εκάστοτε διεύρυνση της Ε.Ε.) που
υπεγράφη στο  έτος  2001 στο  Νιντεράνβεν  του  Λουξεμβούργου (15πόλεις),το
έτος 2004 στο Γιούντεμπουργκ της Αυστρίας ( 20 πόλεις) και το έτος 2011 στη
Γκρανβίλ της Γαλλίας(27) πόλεις 
4.Την  αριθ.188/2015  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Πρέβεζας  με  την
οποία  εγκρίνεται  ομόφωνα  η  επικαιροποίηση  της  συμμετοχής  του  Δήμου
Πρέβεζας  στον  Οργανισμό  Αδελφοποιημένων  Πόλεων  με  την  επωνυμία
“Δωδεκάδα-Ντουζελάζ”
5.Το αριθ.522/22-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με θέμα “Διαβίβαση απόφασης της Επιτροπής του αρθ.4 παρ.2β
του ν.3345/2005” γιά την σύμφωνη γνώμη της συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας
στον   Οργανισμό  Αδελφοποιημένων  Πόλεων  με  την  επωνυμία  Δωδεκάδα-
Ντουζελάζ  και  την  αδελφοποίηση  με  την  Γκρανβίλ  της  Γαλλίας  που  ήταν  η
απαρχή της δημιουργίας της Δωδεκάδας
6.Την  αριθμ.615/4-12-2019(ΑΔΑ  Ψ406ΩΞΧ-ΓΑΩ)  απόφαση  ανάληψης
υποχρέωσης  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  επί  της  ανωτέρω  απόφασης  (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης—Διατίθεται  η  απαιτούμενη πίστωση για  την
αντιμετώπιση της προκαλούμενης δαπάνης (N.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.  Α΄/07-06-
2010, άρθρο 72),

 Εισηγούμαστε

να εγκριθεί δαπάνη ύψους 350,00 ευρώ  ως  συνδρομή  στην ΔΩΔΕΚΑΔΑ  έτους
2019  γιά  την  διοργάνωση  των  ετήσιων  συναντήσεων-συνεδρίων  του
δικτύου,πλέον  των  εξόδων  εμβάσματος  του  ποσού  αυτού,  στον  τραπεζικό
λογαριασμό του δικτύου της Δωδεκάδας,σε βάρος του ΚΑΕ 02.00.6726.004 με
τίτλο “ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΔΑ” του προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας
οικ. έτους 2019>>

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.

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,
 την αριθ. 188/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,με την οποία εγκρίνεται

ομόφωνα η επικαιροποίηση της συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στον Οργανισμό
Αδελφοποιημένων Πόλεων με την επωνυμία “Δωδεκάδα-Ντουζελάζ,”

 τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96, 97, 158 & 219 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 απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  δαπάνη  ύψους  350,00ευρώ,  ως  συνδρομή  του  έτους  2019,  για  την
διοργάνωση  των  ετήσιων  συναντήσεων-συνεδρίων  του  δικτύου,  πλέον  των  εξόδων
εμβάσματος του ποσού αυτού, στον τραπεζικό λογαριασμό  του δικτύου της Δωδεκάδας σε
βάρος  του  ΚΑΕ  02.00.6726.004  με  τίτλο:<ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΤΗΝ  ΔΩΔΕΚΑΔΑ>  του
προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας, οικ. έτους 2019. 

Ο κ. Γεωργούλης, ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  511/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ


