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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 32/2020 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 18ου PREVEZA JAZZ FESTIVAL σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα.

 

  Στην Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη  6 Αυγούστου 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.14089/31-07-2020 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. Αργυρός Λεωνίδας   -   Αντιπρόεδρος   1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος   
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2 . Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος
     3. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος 3. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     4. Κορωναίος Κοσμάς    -    Αναπλ. μέλος
     5. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  
     6. Νίτσας Γεώργιος       -    Τακτικό μέλος   

    Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κ.Κωνσταντάκη.

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

  Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος  το 170 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.

Μία  από  αυτές  είναι  και  η  συνδιοργάνωση  του  18ου PREVEZA  JAZZ  FESTIVAL  σε
συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα.
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   Η  Πρέβεζα  τα  τελευταία  χρόνια  υποδέχεται  το  καλοκαίρι  γιορτάζοντας  τη  μουσική.  Το
Preveza Jazz Festival που γίνεται κάθε χρόνο στην παραλία της πόλης μας  σηματοδοτεί την
έναρξη του καλοκαιριού, του πολιτισμού & του τουρισμού. Η ιδιαιτερότητας της φετινής χρονιάς
μας αναγκάζει να μεταθέσουμε την μεγάλη αυτή γιορτή για τα μέσα Αυγούστου. 
Στόχος του Preveza Jazz Festival στην 18η ειδική έκδοση του είναι να παρουσιάσει υψηλής
ποιότητας  μουσική  τζαζ  από  όλο  τον  κόσμο  σε  δημόσιο  χώρο  με  ελεύθερη  και  ασφαλή
πρόσβαση για το κοινό. 
Το  Preveza  Jazz  Festival,  μετά  το  Athens  Technopolis  Jazz  Festival,  είναι  το  πιο
μακροχρόνιο Φεστιβάλ Τζαζ με διεθνή χαρακτήρα στη χώρα και για τη διετία 2019-2020 φέρει
την ευρωπαϊκή σφραγίδα ποιότητας  EFFEE LABEL ως μέλος της κοινότητας  της  Ένωσης
Ευρωπαϊκών  Φεστιβάλ  -European  Festivals  Association  (EFA) μαζί  με  άλλα  715
ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Το σήμα EFFE είναι σφραγίδα ποιότητας για αξιόλογα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ
των τεχνών που αποδεικνύει  τη δέσμευσή τους στον χώρο των τεχνών, τη συμμετοχή της
τοπικής κοινότητας και το διεθνές άνοιγμα. Tο Preveza Jazz Festival διακρίθηκε ως φεστιβάλ
«ενσωματωμένο»  στην  ευρωπαϊκή  καλλιτεχνική,  πολιτιστική  και  κοινωνική  πραγματικότητα.
Πληρεί  τα  κριτήρια  του  EFFEE  LABEL δηλαδή  την  παρουσίαση  ενός  συνεκτικού  και
επιμελημένου  καλλιτεχνικού  προγράμματος,  την  υποστήριξη  της  συνεχής  καλλιτεχνικής
εξέλιξης,  της  προσφοράς  ευκαιριών  σε  επερχόμενους  ή  πρωτοποριακούς  καλλιτέχνες  να
δημιουργήσουν ή να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Το Preveza Jazz Festival στην 18η

του  έκδοση  υλοποιείται  με  την  υποστήριξη  και  υπό  την  αιγίδα  του  Υπουργείου
Πολιτισμού από το οποίο έλαβε θετική αξιολόγηση μετά την κατάθεση πρότασης στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση για Φεστιβάλ και  σύνθετες
πολυθεματικές δράσεις.
Το  Preveza  Jazz  Festival αναδεικνύεται  και  από  τις  επιλογές  του :  η  εκπροσώπηση της
Ελλάδας στην 64η διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision
Song Contest 2019 από την Katerine Duska που είχε μαγέψει το πρεβεζάνικο κοινό τον Ιούνιο
στην διάρκεια της εμφάνισης της στο Preveza Jazz Festival του 2018 μας χαροποίησε ιδιαίτερα.
Πέρσυ  η  συμμετοχή της  δικής  μας  Δήμητρας Γαλάνη  και  των εκλεκτών  συνεργατών  της
αποτέλεσε κορυφαία στιγμή του θεσμού που πλέον αγκαλιάζεται από το ευρύτερο κοινό. 
Το  Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας και  το  Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας συμμετέχουν τακτικά,
παρουσιάζοντας υποσχόμενους νέους μουσικούς και ομάδες. Το φεστιβάλ έχει μεγάλη επίδραση
στους νέους που έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν δίπλα σε επαγγελματίες μουσικούς και
συγκροτήματα που προέρχονται από όλο τον κόσμο.
Η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος υποστήριξε το Preveza Jazz Festival το 2018 και
το 2019 για να δημιουργήσει μια βήμα προόδου στην προώθηση της σύγχρονης τζαζ σκηνής
στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Πρέβεζας.  Επίσης  στήριξε  αποφασιστικά  την  λειτουργία  των
εκπαιδευτικών εργαστηρίων  JAZZ NOW με την συμμετοχή κορυφαίων καθηγητών του Ιόνιου
Πανεπιστημίου. Η συμβολή του Ιδρύματος, σε δύο συνεχόμενες πολύ κρίσιμες χρονιές για το
φεστιβάλ, ήταν  πολύτιμη και καθοριστική.
Καθοριστική για την εξέλιξη του Φεστιβάλ είναι η συνδιοργάνωση του με το Δήμο Πρέβεζας
και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας που το ενσωματώνουν στον προγραμματισμό τους ως
ένα  σημαντικό  πολιτιστικό  θεσμό  που  ενώνει  τις  διαφορετικές  μουσικές  παραδόσεις  των
Ευρωπαϊκών  κυρίως  χωρών  και  που  μπορεί  να  αποτελέσει  ένα  δυναμικό  πόλο  έλξης
πολιτιστικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.  Σημαντική είναι  η συνεργασία  με το Δήμο
Αθηναίων  που  οργανώνει  την  ίδια  περίοδο  κάθε  χρονιά  το  δικό  του  αντίστοιχο  μεγάλο
Φεστιβάλ, με εξαίρεση την φετινή .

Κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαοκτώ ετών
το Preveza Jazz Festival εκπλήρωσε τους ακόλουθους στόχους

 να είναι ένα μοναδικό Φεστιβάλ Τζαζ με διεθνή χαρακτήρα στη χώρα με δωρεάν
είσοδο.

 να έχει παρουσιάσει 110 διαφορετικά σχήματα από όλη την Ευρώπη
 να έχει παρουσιάσει 13 συναυλίες με μεγάλα διεθνή ονόματα.
 να έχει πάνω από 15,000 επισκέπτες στις εκδηλώσεις του συνολικά. 
 να οργανώσει  το JAZZ NOW ! με δωρεάν σεμινάρια για τη τζαζ μουσική με

καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 να τελεί με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού
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 να συνεργάζεται με τοπικούς φορείς,  Δήμο Πρέβεζας, Περιφερειακή Ενότητα
Πρέβεζας, Μουσικό σχολείο Πρέβεζας, Ωδείο Πρέβεζας  

 να έχει μόνιμη συνεργασία με το Athens Technopolis Jazz Festival 
 να  είναι  μέλος  της   Ένωσης  Ευρωπαϊκών  Φεστιβάλ  -European  Festivals

Association  (EFA)  και  να  του  απονεμηθεί  η  ευρωπαϊκή σφραγίδα  ποιότητας
EFFEE LABEL για το 2019-2020 

 να είναι μέλος του International Jazz Day 
 να  παρουσιάζεται  στην  ιστοσελίδα  visitgreece.gr   του  ΕΟΤ  την  επίσημη

ιστοσελίδα προβολής του ελληνικού τουρισμού
 να έχει συνεργασίες με 14 ευρωπαϊκές πρεσβείες 
 να έχει στο δυναμικό του 10 εθελοντές

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Η αθρόα υποβολή συμμετοχών από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο φέτος δείχνει ότι το Preveza
Jazz Festival καθιερώθηκε πλέον στον διεθνή χώρο των σημαντικών καλλιτεχνικών γεγονότων
και  ζωντανή απόδειξη ότι Ευρωπαίοι και όχι μόνο καλλιτέχνες δεν απομονώνουν τη χώρα μας
αντίθετα  τη  στηρίζουν  έμπρακτα  παίζοντας  σε  μια  μικρή  πόλη  που  με  τη  σειρά  της  τους
φιλοξενεί με αγάπη. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι παρά την ιδαιτερότητα
της φετινής χρονιάς από την ακύρωση των εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας, το Preveza Jazz
Festival θα  γίνει  στις  15  και  16  Αυγούστου  στο  Δημοτικό  κηποθέατρο   «Γιάννης
Ρίτσος» με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφερειακής Ενότητας και του
Δήμου Πρέβεζας που είναι αγαστοί συνδιοργανωτές του θεσμού. 

Το 18ο Preveza Jazz Festival είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός με διεθνή καταξίωση,
σημαντική πολιτιστική δημιουργία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία της
Πρέβεζας σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο τουρισμός, η οικονομία. Ενδεικτικά : 

Τα οφέλη της διοργάνωσης του 18ου PREVEZA JAZZ FESTIVAL είναι: 
 Εδραιώνεται ένα Φεστιβάλ ποιοτικής μουσικής με μακρόχρονη πορεία, το μοναδικό στην

Δυτική Ελλάδα και από τα ελάχιστα με διεθνείς συμμετοχές φεστιβάλ jazz στην χώρα.
 Η Πρέβεζα ισχυροποιεί το στίγμα της στον ευρωπαϊκό και διεθνή πολιτιστικό χάρτη

με  άμεσα  οφέλη  στον  τουριστικό  τομέα  και  κατ’  επέκταση  στον  οικονομικό  και
κοινωνικό. 

 Η περιοχή προβάλλεται  σε όλη την Ελλάδα από τα ΜΜΕ,  τα  social media, τον
έντυπο  και  ηλεκτρονικό  τύπο  στις  σελίδες  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  και  σε
ιστοσελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος όπως το visitgreece.gr  του ΕΟΤ την επίσημη
ιστοσελίδα προβολής του ελληνικού τουρισμού

 Αποτελεί  πόλο έλξης για τουρισμό επιπέδου εκτός τουριστικής σαιζόν με μια
υψηλά  ποιοτική  εκδήλωση  και  αποτελεί  κίνητρο  για  ένα  τριήμερο  πολιτισμού  και
αναψυχής.

 Προσφέρει  μια υψηλής ποιότητας πολιτιστική δραστηριότητα η οποία αποτελεί
σημαντικό οικονομικό στοιχείο ως παράγοντας οικονομικής αξίας που φέρνει κύρος και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ανταγωνιστικών θέλγητρων στον σύγχρονο τουρισμό.

 Δημιουργούνται  δίκτυα  σχέσεων  και  προβολής  μέσω  της  καταξίωσης  του
φεστιβάλ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσω των πρεσβειών τους, γεγονός ιδιαίτερα
σημαντικό τη σημερινή εποχή του παγκοσμιοποιημένου πλέον πολιτιστικού τουρισμού.  

 Σαν  πολιτιστικό  γεγονός  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  νέους  της  περιοχής
(σπουδαστές  ωδείων,  μαθητές  Μουσικού  Γυμνασίου,  φοιτητές  των  ΤΕΙ)  να
παρακολουθήσουν  δεξιοτέχνες  νέους  καλλιτέχνες  από  την  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό
προσφέροντας  τους  μουσικά  ερεθίσματα  αλλά  και  να  συμμετέχουν  στα  πρώτα  τους
βήματα. 

 Δίνει τη δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το έργο τους στο κοινό
αλλά και να διδαχτούν από αναγνωρισμένους συναδέλφους τους. 

  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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Το  φετινό  διήμερο  πρόγραμμα  του  Preveza Jazz Festival παρουσιάζει  τους  καλύτερους
εκπροσώπους της ελληνικής τζαζ σκηνής σε μια ποικιλία ρυθμών και ηχοχρωμάτων

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό .

Σάββατο 15/8
           Χρήστος Ταμπουρατζής 

O δεξιοτέχνης κιθαρίστας και συνθέτης με τους εκλεκτούς μουσικούς του παρουσιάζει τη
μουσική που τον έκανε γνωστό σε Ελλάδα, Ευρώπη , Αμερική και Καναδά. 

           Gadjo Dilo
Οι Gadjo Dilo είναι ελληνικό μουσικό συγκρότημα που παίζει gypsy τζαζ-gypsy σουίνγκ.
Οι  Gadjo  Dilo  είναι  ένα μοναδικό  μουσικό  σχήμα που δημιουργήθηκε  με σκοπό την
αναβίωση της manouche gypsy jazz μουσικής παράδοσης. Είναι μια παρέα μουσικών που
«παντρεύει»  την  gypsy  jazz  και  swing  μουσική  παράδοση,  με  τους  ήχους  και  τα
χρώματα του παλιού ελληνικού τραγουδιού και πολύ περισσότερο, είναι μια ομάδα που
αγαπά να αυτοσχεδιάζει, να δημιουργεί και να πειραματίζεται.

Kυριακή 16/8
           Human Touch

Μετά 23 χρόνια δημιουργίας αποτελούν το πιο αναγνωρισμένο σχήμα της ελληνική2
τζαζ  σκηνής.  David  Lynch,  Σταύρος  Λάντσιας  και  Γιώτης  Κιουρτσόγλου, έχοντας
αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στον χώρο της μουσικής, κινούνται σε ένα
ευρύ φάσμα ρυθμών και ηχοχρωμάτων.
 Η κάθε τους εμφάνιση έχει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα λόγω της πλεον ελευθερίας που
νιώθουν  μεταξύ  τους  να  ταξιδεύουν  μέσα  από  τον  αυθορμητισμό  της  στιγμής…και
ξέρουν  να  το  μοιραστούν.
Οι Human Touch όντως είναι ένα «ανθρώπινο άγγιγμα».  

             Έλλη Πασπαλά  _ELLY LOVES JAZZ  

Η μεγάλη ερμηνεύτρια που έχει συνδέσει τη φωνή της με μερικά από τα πιο αγαπημένα
ελληνικά  και  ξένα  τραγούδια,  παρουσιάζει  ένα  πρόγραμμα  αφιερωμένο  στη  μεγάλη
μουσική παράδοση της τζαζ, της μουσικής που άνθισε στην καρδιά της Αμερικής, το
οποίο επιμελούνται η Ευανθία Ρεμπούτσικα και η Λίνα Νικολακοπούλου.
Ένα πρόγραμμα γεμάτο από τη μαγεία τραγουδιών που σφράγισαν με τις φωνές τους η
Billie Holiday, η Ella Fitzgerald, η Nina Simone, o Nat King Cole και ο Frank Sinatra.
 Την Έλλη Πασπαλά πλαισιώνουν επί σκηνής, ο David Lynch στα σαξόφωνα και κρουστά,
ο Τάκης Φαραζής στο πιάνο, ο Πέτρος Βαρθακούρης στο κοντραμπάσο και ο Βασίλης
Ποδαράς στα τύμπανα

Στο  πλαίσιο  της  μακροχρόνιας  συνεργασίας  Περιφερειακής  Ενότητας-  Δήμου  Πρέβεζας  και
Preveza Jazz Festival  ο Δήμος  συμβάλλει ως συνδιοργανωτής του 18ου Preveza Jazz Festival
με την ανάληψη των κατωτέρω δαπανών: 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μο-
νάδ

Μετρ

Πο-
σότητα

Τιμή
Μο-

νάδος 

Ποσό

 1 Σίτιση  μουσικών  για  τις  μέρες  του
Φεστιβάλ. (μεσημέρι - βράδυ)

Μερ 22 26,60 585,20 

2 Εκτυπώσεις  αφισών  Τεμ 50 1,00 50,00

3 Εκτυπώσεις baner τεμ 13 50,00 650,00

ΣΥΝΟΛΟ 1285,20

ΦΠΑ 13% 76,08

ΦΠΑ 24% 168,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ  1529,28
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  Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε.    02.15.6471 “ “Δαπάνες Πολιτιστικών
εκδηλώσεων    προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

H  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας  θα  αναλάβει  δαπάνες  ύψους  τεσσάρων  χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (4500,00 ευρώ)  και ο Δήμος Πρέβεζα το ποσό των χιλίων πεντακοσίων
είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά  (1529,28 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.   56/2020 Κοινότητας Πρέβεζας 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1.Την Εξειδίκευση πίστωσης  για τη διενέργεια  δαπανών για την πραγματοποίηση    του 18ου
PREVEZA JAZZ FESTIVAL σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα.   
 Ο προϋπολογισμός    για τις ανάγκες    της πραγματοποίησης  της εκδήλωσης διαμορφώνεται
ως εξής   είναι ο κάτωθι:

Α/Α Περιγραφή υλικού Μο-
νάδ

Μετρ

Πο-
σότητα

Τιμή
Μο-

νάδος 

Ποσό

 1 Σίτιση  μουσικών  για  τις  μέρες  του
Φεστιβάλ. (μεσημέρι - βράδυ)

Μερ 22 26,60 585,20 

2 Εκτυπώσεις  αφισών  Τεμ 50 1,00 50,00

3 Εκτυπώσεις baner τεμ 13 50,00 650,00

ΣΥΝΟΛΟ 1285,20

ΦΠΑ 13% 76,08

ΦΠΑ 24% 168,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ  1529,28

2.Την έγκριση του  προϋπολογισμού   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......».

       Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       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,

ΑΔΑ: ΨΙΑ9ΩΞΧ-ΨΣΓ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει  την  εξειδίκευση πίστωσης ποσού  χιλίων πεντακοσίων είκοσι  εννέα ευρώ και
είκοσι  οκτώ  λεπτών  (1.529,28 ευρώ),  στον  ΚΑΕ 02.15.6471  με  τίτλο  «Δαπάνες
Πολιτιστικών  εκδηλώσεων»  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020, για   την
πραγματοποίηση  του  18ου PREVEZA  JAZZ  FESTIVAL  σε  συνδιοργάνωση  με  την
Περιφερειακή  Ενότητα,  στις  15  και  16  Αυγούστου  2020   στο  Δημοτικό  κηποθέατρο
«Γιάννης Ρίτσος».

 Ο προϋπολογισμός για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης διαμορφώνεται ως
εξής :

Α/
Α

Περιγραφή υλικού Μο-
νάδ

Μετρ

Πο-
σότητα 

Τιμή Μο-
νάδος 

Ποσό

 1 Σίτιση  μουσικών  για  τις  μέρες  του
Φεστιβάλ. (μεσημέρι - βράδυ)

Μερ 22 26,60 585,20 

2 Εκτυπώσεις  αφισών  Τεμ 50 1,00 50,00

3 Εκτυπώσεις baner τεμ 13 50,00 650,00

ΣΥΝΟΛΟ 1285,20

ΦΠΑ 13% 76,08

ΦΠΑ 24% 168,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ  1529,28

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

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  425/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΨΙΑ9ΩΞΧ-ΨΣΓ
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