
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 21/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/2020 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  των  εκδηλώσεων κοπή
πρωτοχρονιάτικης   πίτας  των  υπαλλήλων  του  Δήμου  Πρέβεζας,  των  κοινωνικών
δομών, των χορευτικών τμημάτων, του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας “Σπύρου Δήμας “
και του ΚΑΠΗ.

 
    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 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.552/09-01-2020 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     2. Αργυρός Λεωνίδας   -     Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος   
     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - 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, δημοτικό υπάλληλο.

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος  Πολιτισμού

του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Δ.Κοψάρη) που έχει ως εξής: 

«….Ο Δήμος όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος  προτίθεται να καλέσει όλο το προσωπικό του

Δήμου και των Νομικών Προσώπων  και των Δημοτικών Ενοτήτων  στην πρώην Λαϊκή Αγορά

για να κόψει την  καθιερωμένη  πρωτοχρονιάτικη πίτα συμβάλλοντας έτσι στην ενδυνάμωση

των μεταξύ τους σχέσεων των υπαλλήλων .

Το σύνολο των υπαλλήλων είναι περίπου 260 άτομα . Οι υπάλληλοι του Δήμου  θα κόψουν την

πρωτοχρονιάτικη πίτα στο τέλος του Ιανουαρίου 2020 στην πρώην  Λαϊκή Αγορά .

   Επίσης το μικρό τμήμα του χορευτικού τμήματος του Δήμου Πρέβεζας  (περίπου 200 παιδιά )

και οι μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Πρέβεζας   « ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ »  ( περίπου 250)

θα κόψουν και αυτά την Πρωτοχρονιάτικη πίτα στη Λαϊκή Αγορά  τέλος Ιανουαρίου με  αρχές

Φεβρουαρίου .

Τα μέλη του  Μεγάλου Χορευτικού  τμήματος  του  Δήμου Πρέβεζας (περίπου 300)  και τα μέλη

της Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής του  Δημοτικού    Ωδείου   Πρέβεζας   « ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ
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» (περίπου 60 άτομα), θα  κόψουν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα   τέλος Ιανουαρίου 2020 με αρχές

Φεβρουαρίου .

  Το ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας  το οποίο έχει περίπου 150 μέλη θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη

πίτα του τέλος Ιανουαρίου .

Το σύνολο των ατόμων είναι περίπου στα  1250 .

 Ο Προϋπολογισμός του  Δήμου Πρέβεζας  οικονομικού έτους 2020  επιβαρύνεται μόνο για τα

έξοδα  της  πρωτοχρονιάτικης  πίτας,  τα  έξοδα  επιβαρύνουν  τον  Κ.Α.   02.00.6443  “Δαπάνες

Δεξιώσεων-Εθνικών Επετείων και Τοπικών Εορτών” προϋπολογισμού Δήμου 2020 με το ποσό

των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (1100,00 ευρω).

Έχοντας υπόψιν :

 παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019 

 Την εισήγηση της Υπηρεσίας 

 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.Αποφ. 1/2020   Της Κοινότητας Πρέβεζας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

              
1. Την εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση  των  ανωτέρω εκδηλώσεων για την κοπή

της πρωτοχρονιάτικης πίτας   των υπαλλήλων   του Δήμου Πρέβεζας , των κοινωνικών  δομών ,

των  χορευτικών τμημάτων , του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας “Σπύρου Δήμας “ και του ΚΑΠΗ.”

2. την προμήθεια της πρωτοχρονιάτικης πίτας . Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον  Κ.Α.

02.00.6443 “Δαπάνες   Δεξιώσεων-Εθνικών  Επετείων και  Τοπικών Εορτών”  προϋπολογισμού

Δήμου 2020 με το ποσό των χιλίων εκατό  ευρώ (1100,00 ευρώ).

3.Ο τρόπος εκτέλεσης των επιμέρους δαπανών θα πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση με

απόφαση Δημάρχου.

Ανάλυση  των  προμηθειών  και  υπηρεσιών   για  τις  ανάγκες  της  πραγματοποίησης  των

εκδηλώσεων για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπηρεσιών του Δήμου ,  που θα

καλύψει ο Δήμος Πρέβεζας είναι :

        
Α/
Α

Περιγραφή υλικού Κιλά Ποσό

1 Πρωτοχρονιάτικη πίτα 122 1100,00
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ΣΥΝΟΛΟ 1100,00

    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  των  ανωτέρω εκδηλώσεων για την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας , των κοινωνικών δομών, των
χορευτικών τμημάτων, του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας “Σπύρου Δήμας “ και του ΚΑΠΗ.”
2.Τον  προϋπολογισμό  για  την  πραγματοποίηση  των  εκδηλώσεων  για  την  κοπή  της
πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπηρεσιών του Δήμου ως εξής:

Α/
Α

Περιγραφή υλικού Κιλά Ποσό

1 Πρωτοχρονιάτικη πίτα 122 1100,00

ΣΥΝΟΛΟ 1100,00

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον  Κ.Α 02.00.6443 “Δαπάνες Δεξιώσεων-Εθνικών Επετείων
και  Τοπικών  Εορτών”  προϋπολογισμού  Δήμου  2020  με  το  ποσό  των  χιλίων  εκατό   ευρώ
(1100,00 ευρώ).
Ο τρόπος εκτέλεσης των επιμέρους δαπανών να πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση με
απόφαση Δημάρχου.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  21/2020.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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