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Ο Δήμαρχος Πρέβεζας συμμετείχε στις Βρυξέλλες σε ενημερώσεις για τα προγράμματα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συναντήσεις με Έλληνες Ευρωβουλευτές στο πλαίσιο

πρόσκλησης από την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη.

Σχεδόν με το σύνολο των Ελλήνων Ευρωβουλευτών του EPP είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και

να συνομιλήσει ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος ο οποίος και μετέβη στις Βρυξέλλες

κατόπιν προσκλήσεως της Ευρωβουλευτού κας Μαρίας Σπυράκη.

Αρχικά  ο  κ.  Γεωργάκος  είχε  συνάντηση  στο  Ευρωκοινοβούλιο  στις  Βρυξέλλες  με  τον

Ευρωβουλευτή κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, με τον οποίον είχαν συνεργασία και μίλησαν για την

προοπτική της εντάξεως του Δήμου Πρέβεζας ως επίσημο μέλος στη Διεύθυνση Περιφερειών και

Πόλεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,όπου και μέλος της οποίας αποτελεί ο Ευρωβουλευτής.
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Στη  συνέχεια  και  ως  κύριο  πρόγραμμα,  ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας  κ.  Νίκος  Γεωργάκος  ,μαζί  με

πολλούς άλλους Έλληνες Δημάρχους, συμμετείχε στην υποδοχή, ξενάγηση και ενημέρωση για τις

δυνατότητες  χρηματοδοτήσεων  που  προσφέρονται  από  την  Ε.Ε.  στην  ειδική  ενημερωτική

εκδήλωση που οργάνωσε η Ευρωβουλευτής κα Μαρία Σπυράκη στο Ευρωκοινοβούλιο.

Τέλος ο Δήμαρχος Πρέβεζας σε συνέχεια προσκλήσεως που είχε από την Ευρωβουλευτή κα Άννα-

Μισέλ  Ασημακοπούλου  συμμετείχε  στην  ειδική  δεξίωση  -  παρουσίαση  που  διοργάνωσε  η

Ελληνίδα  Ηπειρώτισσα  Ευρωβουλευτής  από  ελληνικά  στελέχη  των  αρμοδίων  υπηρεσιών  της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική και το σχεδιασμό προγραμμάτων για τους Δήμους και

τις Περιφέρειες η οποία και υποδέχθηκε το Δήμαρχο.

Στην ενημερωτική δεξίωση, ο κ.Νίκος Γεωργάκος είχε σύντομες συναντήσεις με τον επικεφαλής

των Ελλήνων Ευρωβουλευτών της ΝΔ και αντιπρόεδρο του ΕΛΚ κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη, εκ νέου

με  τον  κ.  Μανώλη  Κεφαλογιάννη,  τον  Έλληνα  Ευρωβουλευτή  και  δημοσιογράφο  κ.  Γιώργο

Κύρτσο καθώς και με τον κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο- με τον οποίο είχε προηγηθεί συνάντηση στην

Πρέβεζα με υποψηφίους του Συνδυασμού της νίκης όλων των Δημοτών «ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΜΑΣ!».

Τέλος  ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας  είχε  μία  σύντομη  συνάντηση  με  τον  Έλληνα  Ευρωβουλευτή  κ.

Θοδωρή Ζαγοράκη και συνομιλία με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και Αντιπρόεδρο

της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές χαιρέτισαν το άνοιγμα στην εξωστρέφεια και στις ευρωπαΪκές

πρακτικές από τη νέα Δημοτική Αρχή και εξέφρασαν στο Δήμαρχο Πρέβεζας την υποστήριξη και

την στήριξή τους στην νέα αναπτυξιακή πορεία του Δήμου.
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