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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 50/2021 της κατεπείγουσας συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα «Εξέταση  της συμμετοχής  αντιπροσωπείας στο 45ο Συνέδριο   του Οργανισμού 

Αδελφοποιημένων  Πόλεων  με τον διακριτικό τίτλο  “Δωδεκάδα-Douzelage”,  στον 

Αγρό Κύπρου 8-10 Οκτωβρίου 2021,  ορισμός μελών και  έκδοση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε  σε  

κατεπείγουσα συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή 

Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 20179/01-10-2021 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. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος        

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 O Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.600/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον λόγω του χρονικού 

περιορισμού και της καταληκτικής ημερομηνίας, δεδομένου ότι η μετακίνηση προγραμματίζεται 

στις 8.10.2021 και θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες (δέσμευση 

πίστωσης-έκδοση εντάλματος προπληρωμής).  

   Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  

του Αυτοτ.Τμήματος Προγρ/σμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας  

(αρμ.υπάλ.Γ.Αλισανδράτος),και την εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας,  του Δήμου Πρέβεζας  

(αρμ.υπάλ. K.Φούντογλου), που έχει ως εξής:  

ΑΔΑ: 6ΦΣ4ΩΞΧ-ΖΝΦ
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ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Αρμόδιος: Γ.Σακκάς, ,Γ.Αλισανδράτος  

Ταχ/κη Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2   

48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ Τηλ:26823-60,522 

Τηλεομοιότυπο:2682 3 60604, 26820 31086 

E-mail: alispreveza@gmail.com                             

 

                                                                                         

                                                                              ΠΡΟΣ:    Την  Οικ. Επιτροπή                                          

                                                                              του Δήμου Πρέβεζας                                

                                     

                                                                                      

Θέμα:  Εξέταση  της   συμμετοχής  αντιπροσωπείας στο   45ο  Συνέδριο   του 

Οργανισμού Αδελφοποιημένων  Πόλεων  με τον διακριτικό τίτλο  “Δωδεκάδα-

Douzelage”,  στον Αγρό Κύπρου 8-10 Οκτωβρίου 2021,  ορισμός μελών, έγκριση  της 

δαπάνης μετακίνησής τους και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

 

                 

     Στην   πόλη  Αγρό της Κύπρου ,  αδελφοποιημένη με την Πρέβεζα στον  Οργανισμό της 

Δωδεκάδας (Ντουζελάζ),  θα πραγματοποιηθεί 8-10 Οκτωβρίου 2021 το 45ο  Συνέδριο της 

Δωδεκάδας.  
     Σύμφωνα με το έγγραφο των διοργανωτών (με αριθ,πρωτ. εισ. στον Δήμο Πρέβεζας 

19557/24-09-2021), οι αντιπροσωπείες θα αποτελούνται  από δύο μέλη. 
     Τα έξοδα μετακίνησης  των μελών των  αντιπροσωπειών  βαρύνουν τον Δήμο Πρέβεζας ενω 

τα έξοδα διαμονής-διατροφής (φιλοξενίας) καλύπτονται απο την διοργανώτρια πόλη. Επίσης θα 

πρέπει να υπολογισθεί και η   αγορά αναμνηστικού δώρου για τους διοργανωτές. 
 

Εισηγούμαστε          

A.   Την εξέταση της  συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας   στο  45o Συνέδριο   του Οργανισμού 

Αδελφοποιημένων  Πόλεων  με τον διακριτικό τίτλο  “Δωδεκάδα-Douzelage”,  στον 

Αγρό Κύπρου 8-10 Οκτωβρίου 2021,  και τον  ορισμό των μελών  της  αντιπροσωπείας.. 
 Β. Την έγκριση  δαπάνης της μετακίνησης της αντιπροσωπείας  του Δήμου Πρέβεζας. Η 

μετακίνηση θα γίνει  από Πρέβεζα  προς  το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα με το 

υπηρεσιακό αυτοκίνητο του κ. Δημάρχου και  αεροπορικώς προς τον Αγρό  ΚΥΠΡΟΥ. 
Η επιστροφή θα γίνει  αντίστροφα.  

 
 Τα έξοδα μετακίνησης θα βαρύνουν τον  ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ : 
 ΚΑ 00.6421 με τίτλο ‘Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”, συνολικού 

κόστους 800,00 ευρώ. Συγκεκριμένα : 500,00 ευρώ για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων 

των μελών της επιτροπής και 300,00  ευρω για την εκτός έδρας  μετακίνησή τους.  
Δήμαρχος Νικόλαος Γεωργάκος        400,00 ευρώ 
Δημ. Σύμβουλος Λεωνίδας Αργυρός  400,00 ευρώ.   
Αν δεν υπάρχει πτήση για το Ελευθέριος Βενιζέλος την Κυριακή 10 Οκτωβρίου η αποστολή θα 

διανυκτερεύσει στην Κύπρο και θα επιστρέψει με πτήση της Δευτέρας 11 Οκτωβρίου.  
ΚΑ 00.6433 με τίτλο ¨Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων” 50,00 ΕΥΡΩ(αναμνηστικό δώρο). 

 

ΑΔΑ: 6ΦΣ4ΩΞΧ-ΖΝΦ



Γ. Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής   επ΄ονόματι του    υπαλλήλου του 

Τμήματος Προγραμματισμού  του Δήμου Πρέβεζας Γεωργίου Αλισανδράτου  συνολικού κόστους 

500,00  ευρω. 

 
Δ. Την αγορά αναμνηστικού δώρου που θα βαρύνει τον ΚΑ  00.6433 με τίτλο ¨Δαπάνες 

Δημοσίων Σχέσεων” 50,00 ευρώ. 
      

O αρμόδιος υπάλληλος          Η προϊσταμένη του                       Ο  Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                    

                                               Τμ.    Προγραμματισμού 

 

Γεώργιος Αλισανδράτος          Ευαγ.Ιωάννου                       Ιωάννης   Δαρδαμάνης  

 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πρέβεζα 01/10/2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                      Αρ.Πρωτ. 20196 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ      

   

    

Υπηρεσία : Δ/νση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών            

Τμήμα : Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών                   

Αρμ. Υπάλ. Δήμου Αναστασία 

Ταχ/κη Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 

Τηλ. : 26823-60686 

Fax :  26820-27553 

 

                                                                           ΠΡΟΣ  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   

                                                                                         ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

 

ΘΕΜΑ :  ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ    

             ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ 

                                                                                                                                                 

‘Έχοντας υπόψη : 

 1.Το Ν.3852/2010 άρθρο 72 παρ.1δ,που ορίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει       για 

την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων με εξαίρεση ορισμένων όπως στο νόμο 

αναφέρονται 

           

 2. Το άρθρο 172 του Ν. 3463/06 που ορίζει  ότι « …με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή 

του Κοινοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την 

αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του 

δικαιούχου είναι αδύνατη ή ασύμφορη. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα 

δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων …» 

 

3. Το άρθρο 32 του ΒΔ17-5/15-6-59,την παρ. 1 άρθρο 204,παρ.2 άρθρο 210,άρθρο 283 

Ν.4555/2018 

 

4.Την ανάγκη για πληρωμή Αεροπορικών εισιτήριων για τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα 

συμμετέχουν στο συνέδριο της ΔΩΔΕΚΑΔΑΣ στην Κύπρο 

  

5.Το γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες εκδίδουν εισιτήρια μόνο με πληρωμή  τοις μετρητοίς. 

ΑΔΑ: 6ΦΣ4ΩΞΧ-ΖΝΦ



 

6.Το ΠΔ 80/2016 ( Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ΦΕΚ 145/5-8-2016 ΤΕΥΧΟΣ Α' 

και τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ μας που ψηφίσθηκε με την ΑΔΣ 308/16-12-2020 – ΑΔΑ 

6Β59ΩΞΧ-ΝΛ8 και εγκρίθηκε με την Αρ. 6382/19-01-2021 – ΑΔΑ ΩΧΟΓΟΡ1Γ-ΒΟΔ Απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 

 

7. Την αριθ. 486/2021 – ΑΔΑ.9ΝΥΦΩΞΧ-ΘΑΘ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  

   Παρακαλούμε για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 500,00 €, σε βάρος 

του Κ.Α.Ε. 02.00.6421  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για πληρωμή των Αεροπορικών 

εισιτήριων σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού Αρ.Πρωτ. 20159/01-10-

2021 στο όνομα του υπόλογου ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  , υπαλλήλου του Δήμου . 

    Η απόδοση του λογαριασμού θα γίνει έως   26 /11/ 2021. 

 

 

                                                           Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

                              

                                                            ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

                             

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

σχετικά.  

Ο κ. Κωστούλας ανέφερε τα εξής: «Όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένα σε προηγούμενα Δ Σ 

αλλά και στη προηγουμένη Δημοτική Αρχή το ζήτημα για την παράταξή μας είναι ποιο είναι το 

όφελος που έχει αποκομίσει ο Δήμος μας από αυτές τις συναντήσεις και πως αυτό αφομοιώθηκε 

και αποτυπώθηκε στα Δημοτικά δρώμενα. Είχαμε ζητήσει προφορικά σε συνεδριάσεις των 

δημοτικών συμβουλίων να γνωστοποιηθεί στις παρατάξεις τα διαχρονικά αποτελέσματα των 

επαφών των ταξιδιών των αποστολών του Δήμου μας χωρίς  μέχρι σήμερα να υπάρξει 

αντίστοιχη ενημέρωση. Χωρίς να υπάρχει ουδεμία μομφή και αντίρρηση στα πρόσωπα που 

πλαισιώνουν την αντιπροσωπεία παρακαλώ να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της  παράταξής 

μας». 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• τις εισηγήσεις των υπηρεσιών 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο 45ο Συνέδριο του Οργανισμού 

Αδελφοποιημένων  Πόλεων  με τον διακριτικό τίτλο  “Δωδεκάδα-Douzelage”,  στον Αγρό 

Κύπρου στις 8-10 Οκτωβρίου 2021.  

2.  Εγκρίνει την μετάβαση της αντιπροσωπείας του Δήμου Πρέβεζας ”,  στον Αγρό Κύπρου στις 

8-10 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να συμμετάσχει στο 45ο Συνέδριο του Οργανισμού 

Αδελφοποιημένων  Πόλεων  με τον διακριτικό τίτλο  “Δωδεκάδα-Douzelage”.  Η αντιπροσωπεία 

θα αποτελείται από τους: 

α. Γεωργάκο Νικόλαο Δήμαρχο Πρέβεζας 

β. Αργυρό Λεωνίδα Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Πρέβεζας, 

  

ΑΔΑ: 6ΦΣ4ΩΞΧ-ΖΝΦ



3. Διαθέτει συνολική πίστωση 850,00 € σε βάρος των κωδικών: 

ΚΑ 00.6421 με τίτλο ‘Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών’, 800.00 

ευρώ  

ΚΑ 00.6433 με τίτλο ¨Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων” 50,00 ευρώ. (αναμνηστικό δώρο) 

της στήλης των εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2021 και την διάθεσή 

της για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης της αντιπροσωπείας του Δήμου Πρέβεζας, στο  45ο 

Συνέδριο του Οργανισμού Αδελφοποιημένων  Πόλεων  με τον διακριτικό τίτλο  “Δωδεκάδα-

Douzelage”, στον Αγρό Κύπρου στις 8-10 Οκτωβρίου 2021, καθώς  και για την  αγορά 

αναμνηστικού δώρου για τους διοργανωτές, δαπάνης περίπου 50,00 ευρώ.  

 

4. Οι  διοργανωτές προσφέρουν τα έξοδα  διαμονής-διατροφής  στους συμμετέχοντες.  
 
5. Εγκρίνει την μετακίνηση  του Δημάρχου κ. Γεωργάκου Νικολάου, ο οποίος θα μεταβεί στην  

Κύπρο την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, για την συμμετοχή του στην αντιπροσωπεία 

εκπροσώπησης του Δήμο, στο  45ο Συνέδριο του Οργανισμού Αδελφοποιημένων  Πόλεων  με 

τον διακριτικό τίτλο  “Δωδεκάδα-Douzelage”, στον Αγρό Κύπρου στις 8-10 Οκτωβρίου 2021. Η 
μετακίνηση θα γίνει από Πρέβεζα  προς  το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα με το 

υπηρεσιακό αυτοκίνητο του κ. Δημάρχου και  αεροπορικώς προς τον Αγρό  Κύπρου. Η 

επιστροφή θα γίνει  αντίστροφα.  

 

6. Εγκρίνει την μετακίνηση  του Δημοτικού Συμβούλου  κ. Αργυρού Λεωνίδα, ο οποίος θα 

μεταβεί στην  Κύπρο την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, για την συμμετοχή του στην 

αντιπροσωπεία εκπροσώπησης του Δήμο, στο  45ο Συνέδριο του Οργανισμού Αδελφοποιημένων  

Πόλεων  με τον διακριτικό τίτλο “Δωδεκάδα-Douzelage”, στον Αγρό Κύπρου στις 8-10 

Οκτωβρίου 2021. Η μετακίνηση θα γίνει από Πρέβεζα  προς  το αεροδρόμιο Ελευθέριος 

Βενιζέλος στην Αθήνα με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του κ. Δημάρχου και  αεροπορικώς προς 

τον Αγρό  Κύπρου. Η επιστροφή θα γίνει  αντίστροφα.  

7. Εγκρίνει την καταβολή  αποζημίωσης  σύμφωνα   με  την ισχύουσα νομοθεσία  στον Δήμαρχο 

και στον ανωτέρω δημοτικό σύμβουλο για τις εκτός έδρας  μετακινήσεις του σε  βάρος των 

πιστώσεων του  Κ.Α. 00.6421 εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.  

Ποσό: 300,00 ευρώ. 

 

8. Ορίζει υπόλογο για την είσπραξη, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής             

του απαιτούμενου ποσού, πεντακοσίων ευρώ (500,00 ευρώ), για την κάλυψη των εξόδων 

μετάβασης (πληρωμή αεροπορικών εισιτηρίων) της αντιπροσωπείας του Δήμου Πρέβεζας, στο  

45ο Συνέδριο του Οργανισμού Αδελφοποιημένων  Πόλεων  με τον διακριτικό τίτλο  “Δωδεκάδα-

Douzelage”, στον Αγρό Κύπρου στις 8-10 Οκτωβρίου 2021, τον ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, 

υπάλληλο του Δήμου Πρέβεζας.  

 

 9.  Η απόδοση λογαριασμού του υπόλογου, θα γίνει στις   26-11-2021. 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  601/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΦΣ4ΩΞΧ-ΖΝΦ
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