
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                   ως προς τον πίνακα   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 485/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 50/2019 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  διοργάνωση   ημερίδας με τίτλο "Επίκτητος &
Ελευθερία" σε συνεργασία με τον Όμιλο Unesco 

 
  Στην  Πρέβεζα,  σήμερα  Τετάρτη  11  Δεκεμβρίου 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.  26037/06-12-2019 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
     2. Αργυρός Λεωνίδας       - Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος    -       Τακτικό μέλος
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος
     4. Κουμπής  Γρηγόρης   -   Τακτικό μέλος
     5. Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
     6. Πιπιλίδης Λάζαρος     -  Τακτικό μέλος
     7. Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος  

 

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση  του Γραφείου Δημάρχου του

Δήμου Πρέβεζας (αρ.υπαλ. Α.Πασσά) που έχει ως εξής: 

«….Όπως  είναι  γνωστό,  ο  Έλληνας  στωικός  Φιλόσοφος  Επίκτητος  (50  μ.Χ.-138  μ.Χ.),

εξαιτίας  διατάγματος του αυτοκράτορα Δομιτιανού, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει  τη Ρώμη

και να έλθει στη Νικόπολη όπου ίδρυσε Φιλοσοφική Σχολή.

Ο  Δήμος  της  Πρέβεζας  σε  συνεργασία  με  τον  Όμιλο  UNESCO Πρέβεζας,  προτίθεται  να

διοργανώσει την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019  ημερίδα αφιερωμένη στο έργο του Επίκτητου με

θέμα "Επίκτητος και Ελευθερία" και με ομιλητές καταξιωμένους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς.

Η επιστημονική ανάλυση και η παρουσίαση του έργου του Επίκτητου προβάλει τον ιστορικό

χώρο της Νικόπολης και ειδικά την Πρέβεζα Πανελλαδικά & Διεθνώς, με δεδομένο ότι ο Δήμος

στη συνέχεια θα προχωρήσει σε έκδοση των πρακτικών της συγκεκριμένης ημερίδας .

Η παρουσία μάλιστα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου ο οποίος

είναι ταυτόχρονα και Ακαδημαϊκός και ο οποίος μετά από αίτημα του Δημάρχου έχει θέσει υπό
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την  αιγίδα  του  την  ημερίδα  θα  έχει  σαν  αποτέλεσμα  ακόμη  μεγαλύτερη  προβολή  και  θα

προσδώσει κύρος και εγκυρότητα στη διοργάνωση.        

Στον  προϋπολογισμό  διοργάνωσης  της  εκδήλωσης  (ημερίδας)  θα  συμμετέχει  και  ο  όμιλος

UNESCO Γραφείο Πρέβεζας με την ανάληψη των δαπανών για προμήθεια  bunner και δείπνου

υποδοχής  (Σάββατο  14/12/2019)  των  εισηγητών  και  των  συνεργατών  της  Προεδρίας  της

Δημοκρατίας.                            

Ο προϋπολογισμός για τις  ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης που θα καλύψει  ο

Δήμος είναι:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ

1 Εκτυπώσεις προσκλήσεων, φακέλων, αφισών, προ-
σκλήσεων σε γεύμα, καρτελάκια διαπιστεύσεων, καρ-
τελάκια θέσεων

350,00

2 Γεύμα 2.220,00

3 Δωμάτια προσκεκλημένων 500,00

4 Αναμνηστικά δώρα Πρόεδρου Δημοκρατίας, Καθηγη-
τών

700,00

4 Λουλούδια 200,00

5 Προμήθεια νερών 50,00

6 Προμήθεια γλυκών 80,00

Σύνολο 4.100,00

Έχοντας υπόψη της διατάξεις της παρ Ι, στ΄ του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 σύμφωνα
με τις  οποίες  στις  αρμοδιότητες  του  Δήμου  στους  τομείς  της  παιδείας,  του  πολιτισμού  και
αθλητισμού  ανήκει  και  η  διοργάνωση  συναυλιών,  θεατρικών  παραστάσεων  και  άλλων
πολιτιστικών εκδηλώσεων ή  η συμμετοχή της σ' αυτές.

Τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 την παρ 1 του άρθρου 203
του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19.

Παρακαλούμε για:
1. την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού  4.100,000 ευρώ στον ΚΑ: 02.156471 με τίτλο
"Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

2. Την έγκριση του προϋπολογισμού για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της ανωτέρω εκδή-
λωσης , όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω.
3.  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.
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    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 συνολικού ποσού 4.100,000 ευρώ στον ΚΑ: 02.156471 με τίτλο
         "Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

2. Τον κάτωθι  προϋπολογισμό για  τις  ανάγκες  της  πραγματοποίησης  της  ανωτέρω
εκδήλωσης :

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ

1 Εκτυπώσεις προσκλήσεων, φακέλων, αφισών, προ-
σκλήσεων σε γεύμα, καρτελάκια διαπιστεύσεων, καρ-
τελάκια θέσεων

350,00

2 Γεύμα 2.220,00

3 Δωμάτια προσκεκλημένων 500,00

4 Αναμνηστικά δώρα Πρόεδρου Δημοκρατίας, Καθηγη-
τών

700,00

4 Λουλούδια 200,00

5 Προμήθεια νερών 50,00

6 Προμήθεια γλυκών 80,00

Σύνολο 4.100,00

  
 Ο τρόπος ανάθεσης όλων των ανωτέρω  δαπανών, θα καθοριστούν σύμφωνα με τις κείμενες
 διατάξεις.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  485/2019.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 9ΩΞΒΩΞΧ-ΘΩΘ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

		2019-12-12T11:23:17+0200
	Athens




