
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 453/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 49/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου  κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη, για να λάβει
μέρος σε διημερίδα / σεμινάριο για δικαιούχους του ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο της δράσης
«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»,  που θα πραγματοποιηθεί στις 12-13 Δεκεμβρίου 2019
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην  ΑΘΗΝΑ

  
   Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  5  Δεκεμβρίου 2019 και  ώρα  13:00  π.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.25329/29-11-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
    1.  Αργυρός Λεωνίδας       - Αντιπρόεδρος 1.  Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
    2.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος 2.  Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος
    3.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος 3.  Νίτσας Γεώργιος        -  Τακτικό μέλος
    4.  Κωνσταντάκη   Αθηνά  -  Αναπλ.μέλος
    5.  Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
    6.  Πιπιλίδης Λάζαρος      - Τακτικό μέλος
    7.  Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος

   Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ. Γεωργούλης.

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

  Ο  Αντιπρόεδρος  έθεσε  υπόψη των μελών της Ο.Ε  ότι  με την αριθμ.452/2019 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης, διότι
λάβαμε την αρχική ενημέρωση με ηλεκτρονική αλληλογραφία την Πέμπτη 28/11/2019 και την
οριστικοποίηση του προγράμματος τη Δευτέρα 2/12/2019.  
   Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος  το 1ο θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε  την
εισήγηση  του Τμήματος  Προγραμματισμού  του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Β.Πάνη) που έχει
ως εξής: 
«…Με ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερωθήκαμε το μεσημέρι της Πέμπτης για τις ημερομηνίες που
θα διεξαχθεί στην Αθήνα το σεμινάριο/ διημερίδα προς τους ΟΤΑ δικαιούχους του ΕΠΑΝΕΚ στο
πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»
Τη  Δευτέρα  ενημερωθήκαμε  για   το  οριστικό  πρόγραμμα της  διημερίδας  το  οποίο  και  σας
επισυνάπτεται
Ακολούθησε διαβούλευση ανάμεσα στις υπηρεσίες για το ποιοι έπρεπε να συμμετέχουν 
Σταθμίστηκαν οι υπηρεσιακές ανάγκες και ο καταμερισμός εργασιών στο πλαίσιο του έργου και
ως υπεύθυνη έργου εισηγούμαι  τη συμμετοχή του  Αντιδημάρχου Τεχνικών  Υπηρεσιών  κ.
Κωνσταντίνου Ακρίβη που θα χρειαστεί να οργανώσει και να συντονίσει δράσεις και υπηρεσίες
για  την  υλοποίηση  του  έργου:  Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου  Δήμου  Πρέβεζας,  τηρώντας  τις
διαδικασίες και το χρονοπρογραμματισμό του έργου και  συμμετέχει και στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης  του  Μνημονίου  με  το  Επιμελητήριο  Πρέβεζας,  συνδικαιούχο  του
προγράμματος, αντικαθιστώντας το Δήμαρχο Πρέβεζας και της υπαλλήλου του Αυτ. Τμήματος
Προγραμματισμού κ. Πάνη Βαγιούλας 

ΑΔΑ: 6ΥΡΥΩΞΧ-ΧΔ1



Σημειώνουμε ότι η θεματολογία της διημερίδας αφορά σε θέματα τον ν. 4412, την χρήση της
Ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)  για  Αναθέτουσες  Αρχές  καθώς  και  θέματα  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού
Συστήματος και ότι  θα διεξαχθεί στο κτίριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών   (ΕΙΕ),  Λ.  Βασ.
Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, στις 12 και 13 Δεκεμβρίου.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν το Δήμο μας και παρακαλούμε  για την
καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑ
00-6421 ( μετακίνηση αιρετών ) που θα καλύπτει τη μετακίνηση  του  κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη,
με ημερομηνία αναχώρησης την 11η/12/2019,,  επιστροφή στις  13/12/2019 ) και τη διαμονή
του  στην  Αθήνα,  (διανυκτέρευση  στις  11/12/2019   και   12/12/2019)  προκειμένου  να
παρακολουθήσει το πρόγραμμα της διημερίδας. 
     
     Εισηγούμαστε

1. την έγκριση μετακίνησης  του Αντιδημάρχου του Δήμου Πρέβεζας  κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη,
προκειμένου να λάβει μέρος  σε διημερίδα του ΕΠΑΝΕΚ για το ενταγμένο πρόγραμμα Ανοικτό
Κέντρο  Εμπορίου του οποίου είμαστε δικαιούχοι»  που θα πραγματοποιηθεί  στις  12 και  13
Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα.

2. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε βάρος των
πιστώσεων  του  ΚΑ  00-6421  (μετακίνηση  αιρετών)  που  θα  καλύπτει  τη  μετακίνηση  του
Αντιδημάρχου Δήμου Πρέβεζας  κ.  Κωνσταντίνου Ακρίβη, με  ημερομηνία  αναχώρησης  την
Τετάρτη  11η/12/2019,  επιστροφή  στις  13/12/2019)  και  τη  διαμονή  του  στην  Αθήνα,
(διανυκτέρευση  στις  11/12/2019  και  12/12/2019)  προκειμένου  να  παρακολουθήσει  το
πρόγραμμα της διημερίδας.…».

    Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 τις διατάξεις  του άρθρου   3 του Ν. 4623/2019 
 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1.  Εγκρίνει τη μετακίνηση  του Αντιδημάρχου του Δήμου Πρέβεζας κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη,
προκειμένου να λάβει μέρος  σε διημερίδα του ΕΠΑΝΕΚ για το ενταγμένο πρόγραμμα Ανοικτό
Κέντρο Εμπορίου του οποίου είμαστε δικαιούχοι»  που θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13
Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα.
2.  Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε βάρος των
πιστώσεων  του  ΚΑ  00-6421  (μετακίνηση  αιρετών)  που  θα  καλύπτει  τη  μετακίνηση  του
Αντιδημάρχου Δήμου  Πρέβεζας  κ.  Κωνσταντίνου  Ακρίβη, με  ημερομηνία  αναχώρησης  την
Τετάρτη  11η/12/2019,  επιστροφή  στις  13/12/2019)  και  τη  διαμονή  του  στην  Αθήνα,
(διανυκτέρευση  στις  11/12/2019  και  12/12/2019)  προκειμένου  να  παρακολουθήσει  το
πρόγραμμα της διημερίδας.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  453/2019.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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