
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.446/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 35/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:  Μεταφορά ημερομηνίας  για την πραγματοποίηση  της Συναυλίας  “Μικρά
νυχτερινά  μάγια” στο  Αρχαίο  Ωδείο  Νικόπολης  σε  συνεργασία  με  την  Εφορεία
Αρχαιοτήτων Πρέβεζας  , την ΠΕΔ  και το δήμο Πρέβεζας .

   Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό
Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας   συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των
θυρών)  η  Οικονομική  Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.
Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.15360/21-08-2020 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  
     3. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος  
     4. Δαρδαμάνης Ιωάννης  -  Τακτικό μέλος
     5. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     6. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος  
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -   Τακτικό μέλος 
     8. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
   O Αντιπρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 445/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  διότι
δεν  θα  πραγματοποιηθεί  άλλη  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  έως  την
πραγματοποίηση της συναυλίας. 
  Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την
εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ. Κοψάρη), που έχει
ως εξής: 
 «….Έχοντας Υπόψιν 

• Την  Απόφαση  του  Δ/ντη  της  Πολιτικής  Προστασίας  Ηπείρου  με
αριθ.πρωτ:110847/755 -19/8/2020 η οποία αφορά “Έκτακτα μέτρα  στην Περιφέρεια
Ηπείρου για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.

• Το Δελτίο τύπο του Δημάρχου Πρέβεζας στις  20-8-2020 που αφορά την αναστολή
όλων των εκδηλώσεων στο Δήμο Πρέβεζας σύμφωνα με την Απόφαση του  Δ/ντη της
Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου

• Την  Απόφαση  του  Δ/ντη  της  Πολιτικής  Προστασίας  Ηπείρου  με
αριθ.πρωτ:111956/4980  21/8/2020 η οποία αφορά την Άρση των έκτακτων μέτρων
στην Περιφέρεια Ηπείρου για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.

• Το Δελτίο τύπο του Δημάρχου Πρέβεζας στις  21-8-2020 που αφορά την άρση της
αναστολής   όλων των εκδηλώσεων στο Δήμο Πρέβεζας σύμφωνα με την Απόφαση
του  Δ/ντη της Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου

ΑΔΑ: 6Ρ1ΦΩΞΧ-ΧΟΑ



Η   Συναυλία  “Μικρά  νυχτερινά  μάγια” στο  Αρχαίο  Ωδείο  Νικόπολης,  η  οποία   ήταν
προγραμματισμένη για τις  23 Αυγούστου 2020 και  η οποία  εγκρίθηκε   σύμφωνα με την
Αποφ. Οικ.Επιτρ.409/2020 , αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή στις 30-8-
2020  μετά την απόφαση της άρσης των μέτρων σύμφωνα με την Απόφαση του Δ/ντη της
Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου με αριθ.πρωτ:111956/4980  21/8/2020  η οποία αφορά την
Άρση των έκτακτων μέτρων στην Περιφέρεια Ηπείρου για τον περιορισμό της διασποράς του
COVID-19.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την Μεταφορά ημερομηνίας  για την πραγματοποίηση  της Συναυλίας    “Μικρά νυχτερινά
μάγια”  στο Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας  ,
την ΠΕΔ  και το δήμο Πρέβεζας την Κυριακή στις 30/8/2020..…».

                             
 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
 σχετικά. 

        Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση του νομικού συμβούλου
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

        
 Εγκρίνει  την μεταφορά ημερομηνίας   για  την  πραγματοποίηση  της  Συναυλίας   “Μικρά

νυχτερινά μάγια” στο  Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων

Πρέβεζας , την ΠΕΔ  και το Δήμο Πρέβεζας την Κυριακή στις 30/8/2020.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 446/2020.
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 6Ρ1ΦΩΞΧ-ΧΟΑ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

		2020-08-27T13:31:20+0300
	Athens




