
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 425/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 47/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:  Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019
για την διενέργεια  δαπανών  για  την  πραγματοποίηση  της  εικαστικής  έκθεσης “Ο
Σμιλευτής Χρόνος  “
 
      Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 28  Νοεμβρίου 2019 και ώρα  13:00 μ.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή
Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.24619/22-11-2019 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.  Κουμπής  Γρηγόρης   -     Τακτικό μέλος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
    2.  Ακρίβης Κωνσταντίνος -   Τακτικό μέλος 2. Αργυρός Λεωνίδας     - Τακτικό μέλος
    3.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  -    Τακτικό μέλος 3. Νίτσας Γεώργιος      -   Τακτικό μέλος
    4.  Καραμανίδης Δημήτριος – Αναπλ. μέλος
    5.  Ροπόκης Ευάγγελος   -     Τακτικό μέλος
    6.  Πιπιλίδης Λάζαρος     -     Τακτικό μέλος
    7.  Κωστούλας Βασίλειος  -    Τακτικό μέλος

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος  Πολιτισμού του
Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπαλ. Δ. Κοψάρη) που έχει ως εξής: 
«…Η  Δ/νση  Πολιτσμού  Δήμου  Αθηναίων  προσκαλεί  αρχές  Δεκεμβρίου  2019 την  εικαστική
έκθεση “Σμιλευτής Χρόνος “ η οποία είναι μια συλλογική δουλειά Πρεβεζάνων καλλιτεχνών , να
παρουσιαστεί στον εκθεσιακό χώρο “Μελίνα “ . Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο έργο , με πολλά
μηνύματα , άριστη οργάνωση και συνοχή οπτικού έργου και μεστού λόγου  , ώστε να καθιστά
άξιο παρουσίασης όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό . 

Η έκθεση αυτή είχε πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Δήμου στο Ναυτικό Μουσείο της πόλης
της Πρέβεζας το Δεκέμβριο 2018 και είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό της πόλης; αλλά και στους
ξένους  επισκέπτες. Το θέμα της έκθεσης επικεντρώνεται στα αποτυπώματα του χρόνου στα
σκαριά  ,  στα πρόσωπα ,  στο ταξίδι  της  ζωής των ναυτικών της Πρέβεζας  ,  όλα όσα αυτά
αποκόμισαν στην μάχη με το στοιχείο της θάλασσας . 

Είναι  μία  έκθεση  που  θα  ταξιδέψει  μαζί  με  τις  δημιουργίες  των  εικαστικών  τον  ίδιο  τον
Πολιτισμό της Πρέβεζας έξω από τον Δήμο και θα έχουν έτσι την ευκαιρία να τον δουν και
άλλοι επισκέπτες εκτός Δήμου .
Ο προϋπολογισμός    για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης   είναι ο κάτωθι  :

α/α                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            ΚΟΣΤΟΣ
1 Εκτυπώσεις προσκλήσεων , αφισών και φυλλαδίων 650,00

Σύνολο 650,00 

   
           Έχοντας υπόψιν :

  παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019 

 Την εισήγηση της Υπηρεσίας 

ΑΔΑ: 68ΑΝΩΞΧ-ΡΝΔ



 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.

 N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

 Την αρ.24/2019 Αποφ. Κοινότητας Πρέβεζας 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Την εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 
2. Την έγκριση του  προϋπολογισμού   για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης :

α/α                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            ΚΟΣΤΟΣ
1 Εκτυπώσεις προσκλήσεων , αφισών και φυλλαδίων 650,00

Σύνολο 650,00 

Οι  ανωτέρω  δαπάνες  θα  βαρύνουν  τον  Κ.Α.  02.15.6471  με  τίτλο:«Δαπάνες  Πολιτιστικών
εκδηλώσεων » του   προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2019  του Δήμου Πρέβεζας .
Ο τρόπος ανάθεσης όλων των ανωτέρω  δαπανών, θα καθοριστούν σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.…».
    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 τις διατάξεις  του άρθρου   3 του Ν. 4623/2019 
 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
              Εγκρίνει:

1. Την εξειδίκευση πίστωσης για την  πραγματοποίηση της εκδήλωσης .
2. Τον κάτωθι προϋπολογισμό για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης :

α/α                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  ΚΟΣΤΟΣ

1 Εκτυπώσεις προσκλήσεων , αφισών και φυλλαδίων 650,00

Σύνολο 650,00 

Οι  ανωτέρω  δαπάνες  θα  βαρύνουν  τον  Κ.Α.  02.15.6471  με  τίτλο:«Δαπάνες  Πολιτιστικών
εκδηλώσεων » του   προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2019  του Δήμου Πρέβεζας .
Ο τρόπος ανάθεσης όλων των ανωτέρω  δαπανών, θα καθοριστούν σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  425/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΜΠΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 68ΑΝΩΞΧ-ΡΝΔ
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