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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 31/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

    Θέμα: « Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης». 
 
 

   Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας (Webex), η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.374/39135/30-5-2022, την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14.06.2022 (ΦΕΚ 3004/14.06.2022 

τεύχος Β’), την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του  Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α’), 

ύστερα από την αρ.πρωτ.11109/24-06-2022 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος   1.  Ντόντης Γεώργιος  - Τακτικό μέλος                     

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   -  Αντιπρόεδρος   2. Αμάραντος Σταύρος-  Τακτικό μέλος 

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-   Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -    Τακτικό μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-     Τακτικό μέλος    

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Μπόμπορη Σταύρο, δημοτικό υπάλληλο. 

 

    Ο  Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και  έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

«...Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να 

αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι 

συγκεκριμένα θέματα τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα 

να τα συζητά και να λαμβάνει αποφάσεις γι’ αυτά με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για το λόγο αυτό πρέπει πριν τη συζήτηση 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να συζητηθούν με την μορφή του κατεπείγοντος τα 

παρακάτω θέματα :   

 

 

    ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ            

1. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου. 

Τo ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον λόγω προθεσμίας ανακοπής. 
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2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4625/2019 για 

επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλίου για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών 

χορών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τους Πολιτισμός και Καλοκαίρι  στις 3 Ιουλίου 2022 

στην Πλατεία Καναλίου. 

 

Τo ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την 

εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 3/7/2022.  

 

 

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

 

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

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

• την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Πρόεδρου  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω  θεμάτων 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

           Εγκρίνει την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων  ως προ ημερήσιας διάταξης:  

1. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου. 

2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4625/2019 για 

επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλίου για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών 

χορών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τους Πολιτισμός και Καλοκαίρι  στις 3 Ιουλίου 2022 

στην Πλατεία Καναλίου . 

 

 

   
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  422/2022. 

 

 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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