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ΘΕΜΑ Α/Α
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Π.Η.Δ:  Έγκριση   συζήτησης
θέματος  ως  προ  ημερήσιας
διάταξης.

17/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.

Π.Η.Δ.-1ο:  Πρόταση  ψηφίσματος
της  Δημοτικής  Παράταξης
«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  καταδίκης  της
επίθεσης  εναντίον  των  φοιτητών
από τις  δυνάμεις καταστολής στο
ΑΠΘ.

18/2021  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  :
Εγκρίθηκε  η  έκδοση  του  κάτωθι
ψηφίσματος:
Ψήφισμα  καταδίκης  της
επίθεσης  εναντίον  των
φοιτητών  από  τις   δυνάμεις
καταστολής στο ΑΠΘ.

Τα  προχθεσινά  γεγονότα  στο
ΑΠΘ  αποτελούν  μια  πρώτη
εικόνα  του  μέλλοντος  που
επιφυλάσσει  στο  πανεπιστήμιο  η
κυβέρνηση  και  όσοι  μαζί  της
στηρίζουν  το  Πανεπιστήμιο  της
αγοράς,  της  καταστολής  και  της
περαιτέρω  ταξικής
διαφοροποίησης.
Λίγες ημέρες μόνο χρειάστηκε να
περάσουν  από  την  ψήφισή  του
νόμου  Κεραμέως  -  Χρυσοχοΐδη,
ώστε να αποδειχθεί περίτρανα ότι
πραγματικός του στόχος δεν είναι
η  "εγκληματικότητα"  μέσα  στα
πανεπιστήμια,  αλλά  όσοι
αγωνίζονται,  διεκδικούν  και
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αντιστέκονται  στις  κυβερνητικές
επιλογές.
   Τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν
έχει  υλοποιήσει  κανένα  από  τα
αιτήματα  που  οι  φοιτητικοί
σύλλογοι  από  την  αρχή  της
πανδημίας  είχαν  υιοθετήσει
σχετικά  με  το  άνοιγμα  των
σχολών  τους  με  όλα  τα  μέτρα
προστασίας, οι Πρυτανικές Αρχές
έχουν  υιοθετήσει  μέχρι  κεραίας
την  επιχειρηματολογία  της
κυβέρνησης.
  Η  κυβέρνηση  θέλει  να  στείλει
μήνυμα  στους  φοιτητές  και  τους
εργαζόμενους  ότι  οι  διεκδικήσεις
και  οι  αγώνες  θα
αντιμετωπιστούν  με  αυταρχισμό
και βάζει  σε εφαρμογή το σχέδιο
της.  Δείχνει  ποιος  είναι  ο
πραγματικός  χαρακτήρας  του
απαράδεκτου  νομοσχεδίου  που
πάσχιζε  όλο  το  προηγούμενο
διάστημα να περάσει.
   Όσο  φόβο  κι  αν  θέλουν  να
σπείρουν, όσο και αν προσπαθούν
να  συκοφαντήσουν  τον  αγώνα
των  φοιτητών  και  το  δίκαιο  των
αιτημάτων τους, τόσο οι φοιτητές
όσο  και  εργαζόμενοι  με  την
οργάνωση και τον αγώνα τους θα
τους χαλάνε τα σχέδια.

Καταγγέλλουμε  την  είσοδο  των
ΜΑΤ  στο  ΑΠΘ  και  την  ακραία
καταστολή  που  ακολούθησε  σε
βάρος  των  φοιτητών  και
απαιτούμε  να  αρθούν  όλες  οι
κατηγορίες  εναντίον  τους  και  να
ακυρωθεί  η  παραπομπή  τους  σε
δίκη.

1ο: Έκδοση ψηφίσματος στήριξης της
ομόφωνης απόφασης του ΣΔΙΠΕ  για
τις  Ιαματικές  Πηγές  (απόσυρση  των

19/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε η έκδοση
του κάτωθι ψηφίσματος:



άρθρων 7  έως 14 του σχεδίου  νόμου
του  Υπουργείου  Τουρισμού  που
αφορούν  τη  σύσταση  της  ανώνυμης
εταιρείας «Ιαματικές  Πηγές Ελλάδος
(ΙΠΕ)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας
στηρίζει  την  ομόφωνη  απόφαση
του  ΣΔΙΠΕ   για  τις  Ιαματικές
Πηγές  (απόσυρση  των  άρθρων  7
έως  14  του  σχεδίου  νόμου  του
Υπουργείου  Τουρισμού  που
αφορούν  τη  σύσταση  της
ανώνυμης  εταιρείας  «Ιαματικές
Πηγές  Ελλάδος  (ΙΠΕ)»  και  ως  εκ
τούτου προτείνει:
1. Την  άμεση  απόσυρση  των
διατάξεων  των  άρθρων  7-14  του
σχεδίου  νόμου  του  Υπουργείου
Τουρισμού  που  αφορούν  στη
σύσταση της ανώνυμης εταιρείας
με  την  επωνυμία  «Ιαματικές
Πηγές Ελλάδος».
2. Να τεθεί σε μηδενική βάση
η  συζήτηση  για  το  μέλλον  των
ιαματικών  πηγών  της  χώρας  με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
(ΣΔΙΠΕ,  Τοπική  Αυτοδιοίκηση
Α΄Βάθμια  και  Β΄Βάθμια,
Υπουργείο  Τουρισμού),  αφού
ληφθούν  υπόψη  οι  κατά
περίπτωση  ιδιαιτερότητες  των
ιαματικών  πηγών,  καθώς
υπάρχουν  ποικίλες  διαβαθμίσεις
ως  προς  την  υφιστάμενη
κατάστασή τους, καθώς υπάρχουν
μεν  δήμοι  οι  οποίοι  δεν  έχουν
αξιοποιήσει  τους  πόρους  τους
ελλείψει  χρηματοδότησης  ή
άλλων προβλημάτων και πιθανώς
να  ενδιαφέρονται,  αλλά  σίγουρα
υπάρχουν  και  δήμοι  οι  οποίοι
έχουν  επενδύσει  στους  πόρους
τους,  είναι  υφιστάμενες
επιχειρήσεις  με  προσωπικό  και
κερδοφορία. 
3. Δεν  επιτρέπουμε  σε  καμία
Κυβέρνηση  να  προχωρά  σε
υφαρπαγή  της  περιουσία  των
Δήμων.  Οι  Δήμοι  είναι  αυτοτελή



όργανα και η κεντρική Κυβέρνηση
δεν έχει δικαίωμα να ελέγχει την
περιουσία των δημοτών.

2ο: Εκτέλεση  υπηρεσίας
«Μεταφόρτωση  και  μεταφορά
απορριμμάτων  του  Δήμου  Πρέβεζας
2021-22».

20/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ : Εγκρίθηκε
το θέμα.

3ο: 1η  Τροποποίηση  Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2021.

 21/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.

4ο:   Κατανομή  πίστωσης   στις
Σχολικές  Επιτροπές  για  την  κάλυψη
Λειτουργικών  δαπανών  έτους  2021
(Α΄κατανομή), των Σχολείων  Α/θμιας
και  Β/θμιας  Εκπ/σης   του  Δήμου
Πρέβεζας  .

22/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.

5ο:  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΚΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΓΑΛΑΖΙΑ
ΣΗΜΑΙΑ» ΕΤΟΥΣ 2021.

23/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.

6ο:  Έγκριση  δημιουργία  λογιστικής
μερίδας  σχετικά  με  την  Κοινοτική
Συμμετοχή  της  πράξης  «SOLIS»  που
χρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα
Διασυνοριακής  Συνεργασίας
INTERREG  IPA  CBC  “ΕΛΛΑΔΑ-
ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020”.

24/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.

7ο:   ΟΡΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΜΕ  ΤΟΥΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ
ΤΗΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ  Ή  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  (ΚΙΝΗΤΩΝ  Ή
ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

25/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.

8ο:   Εκμίσθωση  καλλιεργήσιμων
εκτάσεων στη θέση "ΑΠΑΚΙΤΣΑ"  και
“ΜΠΑΡΜΠΑ”  Κοινότητας  Λούρου,
Δημοτικής  Ενότητας  Λούρου,  Δήμου
Πρέβεζας.

26/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.

9ο:   Εκμίσθωση  Δημοτικής  έκτασης
στη  θέση ΒΑΛΤΑΚΗ (5),  Κοινότητας
Φλαμπούρων, Δήμου Πρέβεζας..

27/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.

10ο:   Εξέταση  αίτησης  για  διακοπή
καλλιεργήσιμης  έκτασης  στη  θέση
«ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ»  Κοινότητας
Μιχαλιτσίου, Δήμου Πρέβεζας.

28/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.

11ο:  Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 29/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.



250,00  τ.μ.  ,πλατεία,   στην  παραλία
Καναλίου , Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου
Δήμου Πρέβεζας .
12ο:   Εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης
έκτασης  στη  θέση  "ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙ"
στην Κοινότητα  Ωρωπού, Δημοτικής
Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

30/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.

13ο:  Εξέταση αίτησης για παράταση
δημοτικής  έκτασης  (ελαιοστασίου),
στη θέση «ΛΑΚΑ-ΚΙΟΚΙ» Κοινότητας
Καμαρίνας, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου
Πρέβεζας. 

31/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.

14ο:   Τροποποίηση  του  υπ'  αριθμ.
21/2019  συμφωνητικού  μίσθωσης
ακινήτου .

32/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίθηκε το θέμα.

15ο:  Λήψη απόφασης αποδοχής η όχι
δακοκτονίας για το έτος  2021.

33/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ : Εγκρίθηκε
το θέμα.

                                                             

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ
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