
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.389/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:  Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019
στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471“Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” για την πραγματοποίηση
του  “3ου Διεθνές Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Ηπείρου “ 

 

   Στην  Πρέβεζα,  σήμερα   Πέμπτη  30  Ιουλίου  2020  και  ώρα  13:00  μ.μ  στο  Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)

η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.13698/24-07-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ

     1. Αργυρός Λεωνίδας   -     Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος 2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
     3. Κουμπής  Γρηγόρης -     Τακτικό μέλος 3. Ροπόκης Ευάγγελος    -  Τακτικό μέλος
     4. Πιπιλίδης Λάζαρος       -  Τακτικό μέλος
     5. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος 
     6. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος

   Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ. Καραμανίδης. 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από  τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού,
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Κοψάρη), που έχει ως εξής: 

 «...Είναι  γενικά αποδεκτό ότι  κατά την άνοιξη του 2020 διανύσαμε όλοι  μας μία δύσκολη
περίοδο, κατά την οποία διαμορφώθηκαν ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας του COVID-
19.  Στο  πλαίσιο  αυτό  επιβλήθηκαν  αυστηρά  μέτρα,  τα  οποία  οδήγησαν  στην  αναγκαστική
ακύρωση  σημαντικών  πολιτιστικών  δρώμενων  και  στην  περιοχή  μας  όπως   το  Διεθνές
Χορωδιακό Φεστιβάλ κλπ.
   Ως εκ τούτου, και προκειμένου να μην διανύσουμε ένα πολιτιστικά ανενεργό καλοκαίρι, ο
Δήμος Πρέβεζας προγραμματίζει μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις για το καλοκαίρι του 2020,
στο  πλαίσιο  μίας  ευρύτερης  προσπάθειας  για  την  τόνωση  του  πολιτιστικού  γίγνεσθαι  στην
περιοχή μας.
   Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυριακή 12 Ιουλίου, με τη θεατρική παράσταση του
Γιώργου Κιμούλη «το Παγκάκι», στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος, και ολοκληρώνονται
την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο, με παράσταση Καραγκιόζη του θεάτρου Σκιών
Αθανασίου.

Πρόκειται για 33 συνολικά εκδηλώσεις (μουσικές και θεατρικές παραστάσεις) για μεγάλους
και παιδιά, τις οποίες θα μπορούσαμε να ομαδοποιήσουμε ως εξής:

1. Θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις για τους μικρούς μας φίλους
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2. Θεατρικές παραστάσεις για μεγάλους

3. Μουσικές εκδηλώσεις-συναυλίες

Οι κύριοι χώροι στους οποίους έχουν προγραμματισθεί να γίνουν είναι το Δημοτικό Κηποθέατρο
Γιάννης Ρίτσος, αλλά και το Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης. Ο μεν πρώτος χώρος αποτελεί τον
καθαυτό χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου, ενώ ο εμβληματικός χώρος του ρωμαϊκού
Ωδείου  αποτελεί  το  κατεξοχήν  μνημείο  της  περιοχής  μας  που  αποδίδεται  προς  χρήση  στο
σύγχρονο  κοινό.  Επισημαίνεται,  δε,  ότι  και  οι  δύο  χώροι  έχουν  ελεγχόμενη  είσοδο  και
συγκεκριμένη  χωρητικότητα/αριθμό  θέσεων,  ώστε  ως  Δήμος  να  εναρμονιστούμε  και  με  τις
επίσημες  οδηγίες  για  τη  διεξαγωγή  πολιτιστικών  εκδηλώσεων.   Επισημαίνουμε  ότι  για
οποιαδήποτε ακύρωση παράστασης που έχει προγραμματισθεί από θεατρικό επιχειρηματία,  ο
Δήμος Πρέβεζας δεν φέρει ευθύνη.

Για το φετινό καλοκαίρι το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας έχει προγραμματίσει μία
σειρά ποικίλων εκδηλώσεων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και σε συνεργασία με ποικίλους
φορείς.  Σκοπός  μας  είναι  αφενός  να  αναδείξουμε  και  να  παρουσιάσουμε  καλλιτέχνες  με
πανελλήνια  αποδοχή,  και  αφετέρου  να  τονώσουμε  το  πολιτιστικό  γίγνεσθαι  του  φετινού
καλοκαιριού, πόσο μάλλον μετά από την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που όλοι μας βιώσαμε την
άνοιξη που μας πέρασε. 

Την Τετάρτη  12 Αυγούστου 2020   θα πραγματοποιηθεί   το   “ 3ου Διεθνές Φεστιβάλ
ντοκιμαντέρ της Ηπείρου “ στην Πρέβεζα . Είναι ένα Διεθνές Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ , έγινε για
δύο συνεχόμενες χρονιές σε χωριά του ορεινού όγκου των Ραδοβιζίων του δήμου Καραΐσκάκη .
Από φέτος , επεκτείνεται και εκτός δήμου Καραΐσκάκη και σε όλη την Ήπειρο και συγκεκριμένα
σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων   , του δήμου Βορείων του δήμου
Πωγωνίου , του δήμου Πρέβεζας και του Δήμου Άρτας .

Είναι μια γιορτή πολιτισμού , μια γιορτή που συμμετέχει ο λαός χωρίς περιορισμούς ηλικίας ,
μορφωτικού επιπέδου  ,ιδιαιτερότητας ή ειδικού προφίλ . Μια γιορτή που γίνεται ουσιαστικά σε
επίπεδο εθελοντισμού, πολλών τοπικών φορέων και  πολιτιστικών συλλόγων των περιοχών που
πραγματοποιείται. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό .
Το  κόστος  θα  είναι  χίλια  ευρώ  (1000,00)  ,  συν  ΦΠΑ  ήτοι   χίλια  διακόσια  σαράντα  ευρώ
(1240,00  ευρώ).  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα , όσα απαιτούνται για την παρουσίαση
της  παράστασης  :   Μηχανήματα  προβολής  και  ήχου  ,  καθώς  και  των  λοιπών  εξόδων   ,
μεταφοράς, διαμονής, αφίσες , banner και διαφημιστικής προβολής  .

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.44/2020 Κοινότητας Πρέβεζας 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1.Την εξειδίκευση πίστωσης  για  την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 

2.Την έγκριση του  προϋπολογισμού των χίλια διακόσια σαράντα ευρώ (1240,00  ευρώ.) για τις
ανάγκες της πραγματοποίησης της δαπάνης .
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων
προϋπολογισμού  οικ.  Έτους  2020.Ο  τρόπος  ανάθεσης  όλων  των  ανωτέρω   δαπανών,  θα
καθοριστούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις...».
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       Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

    Ο κ. Κωστούλας δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο αναλυτικός προϋπολογισμός της

ανωτέρω εκδήλωσης όπως στα προηγούμενα θέματα. 

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας 
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων  διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00  ευρώ),

στον  ΚΑΕ 02.15.6471  με  τίτλο  «Δαπάνες  Πολιτιστικών  εκδηλώσεων»  προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020, για την  πραγματοποίηση   του  “3ου Διεθνούς Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ

της Ηπείρου “,  την  Τετάρτη  12 Αυγούστου 2020.   

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

διατάξεις.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  389/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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