
                                                                                               ορθή επανάληψη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ως προς την σύνταξη 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.279/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 26/2021 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 

Ν.4555/2018 στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο “Δαπάνες Δεξιώσεων-Εθνικών 

Επετείων και Τοπικών Εορτών”, για τη διενέργεια δαπανών για την  διοργάνωση  

του εορτασμού  του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα στη ΔΕ Λούρου. 

 

            

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 10280/21-05-2021 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. Πιπιλίδης Λάζαρος-  Τακτικό. μέλος 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος  -   Τακτικό μέλος 

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -   Τακτικό μέλος    

 

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

 

 O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 274/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  

προκειμένου να πραγματοποιηθούν εμπρόθεσμα οι διαδικασίες  ανάθεσης για τον εορτασμό 

του Αγ. Βαρνάβα στις 10 και 11 Ιουνίου 2021. 

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την 

εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ. Κοψάρη), που έχει 

ως εξής:  

  «... Την  10 Ιουνίου    Πέμπτη   και   11 Ιουνίου Παρασκευή   2021   η Δημοτική Ενότητα 

Λούρου  τιμά την μνήμη του Πολιούχου της Αγίου Βαρνάβα . 

 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνας για την προαγωγή των 

κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών 

ενδιαφερόντων των δημοτών τους, έχουν την ευχέρεια, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής  και εφόσον υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους, να 

διαθέτουν πιστώσεις για τη συμμετοχή τους σε τοπικές εορτές, καθώς και για τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή τους σε ανάλογες εκδηλώσεις, που οργανώνουν άλλοι φορείς, 
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οι οποίες αφενός μεν σχετίζονται με την εδαφική τους περιφέρεια, αφετέρου δε συμβάλλουν 

στην προώθηση των ανωτέρω ενδιαφερόντων και συμφερόντων των δημοτών τους.  

Η εορτή του Αγ. Βαρνάβα     αποτελεί ένα έθιμο δεκαετιών για την περιοχή του Λούρου στο 

οποίο συμμετέχουν σύσσωμοι οι κάτοικοι της περιοχής , σύλλογοι και φορείς  - με 

προεξάρχοντες τους νέους της Δημοτικής Ενότητας .  

Με τον τρόπο αυτό συνεχίζονται και μεταλαμπαδεύονται στις νεότερες γενιές , τα ήθη, τα 

έθιμα η ιστορία και οι παραδόσεις του τόπου συμβάλλοντας στην διατήρησή τους . 

 

Προκειμένου να  πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του εορτασμού του Πολιούχου Αγ. Βαρνάβα 

της ΔΕ Λούρου θα απαιτηθούν  κάποιες  δαπάνες . 

 Προτείνεται η έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης οκτακοσίων    ευρώ  (800,00 ευρώ)  

σε βάρος του Κωδικού  02.00.6443 Δαπάνες  Δεξιώσεων-Εθνικών Επετείων και Τοπικών 

Εορτών προϋπολογισμού Δήμου 2021. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει ανοικτή εκδήλωση με  παράθεση 

γεύματος για τις επίσημες αρχές του τόπου . 

Επίσημοι Προσκεκλημένοι θα είναι  41 άτομα Ιερά Μητρόπολη Πρέβεζας (4) , Λιμεναρχείο 

Πρέβεζας   (2) , Δ/ντής Τροχαίας (2) , Περιφερειακοί Σύμβουλοι (9) , Πρόεδρος Νοσοκομείου 

(1),Δ/της  Αστυνομίας Πρέβεζας (2) , Διοικητή  ΑΕΝ Πρέβεζας (1) , Δ/ντη Εκπαιδευτικού 

Προγράμαμτος ΑΕΝ (1) , Δ/της ΠΥ Πρέβεζας   (2) , Αντιπεριφερειάρχης (1) , Πρόεδρο ΤΕΙ 

Ηπείρου (1) , Δ/ντης  Α΄βαθμιας και Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης (2) , Προϊστάμενο Εφορία 

Αρχαιοτήτων Πρέβεζας (1) , Πρόεδρο Επιμελητηρίου (1) , Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου 

Πρέβεζας (1) , Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας (1), Πρόεδρος Δ.Σ.(1) , Αντιδήμαρχοι 

Δ.Π. ( 6),  

 

Ανάλυση της προμήθειας των ειδών για τις ανάγκες της πραγματοποίηση του εορτασμού : 

α/α                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            ΚΟΣΤΟΣ 

1 Παράθεση   μπουφέ  (41 ) ατόμων  600,00 

2 Γλυκίσματα (ατομικά)  200,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

  

800,00 

 

Έχοντας υπόψιν 

 

• την ομόφωνη απόφαση  με  αριθμ.   9/2021   Απόφαση Τοπικής  Κοινότητας Λούρου ,   

• τις διατάξεις των άρθρων 75, 95 και 158 του Ν. 3463/2006, 

• τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων  

• του Δημοτικού Συμβουλίου  

• 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 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

 

• Την έγκριση της εκδήλωσης και την Εξειδίκευση πίστωσης για τη διενέργεια δαπανών για   

διοργάνωση   του εορτασμού  του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα στη ΔΕ Λούρου” 

•  την έγκριση της δαπάνης των   οκτακοσίων ευρώ  (800,00 €.) η οποία θα βαρύνει με Κ.Α.  

02.00.6443 Δαπάνες  Δεξιώσεων-Εθνικών Επετείων και Τοπικών Εορτών προϋπολογισμού 

Δήμου 2021. 

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

διατάξεις. 

 

Ανάλυση της προμήθειας των ειδών  για τις ανάγκες της πραγματοποίηση του εορτασμού : 
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α/α                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            ΚΟΣΤΟΣ 

1 Παράθεση   μπουφέ (41) ατόμων 600,00 

2 Γλυκίσματα ( ατομικά )  200,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

  

800,00 

  
 

                             

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  

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

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 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 οκτακοσίων  ευρώ  (800,00 ευρώ), στον ΚΑΕ 

02.00.6443 Δαπάνες Δεξιώσεων-Εθνικών Επετείων και Τοπικών Εορτών προϋπολογισμού 

οικ. Έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών για την  διοργάνωση  του εορτασμού  του 

Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα στη ΔΕ Λούρου. 

 
 Ο προϋπολογισμός για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης διαμορφώνεται ως 

εξής : 

 

α/α                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            ΚΟΣΤΟΣ 

1 Παράθεση   μπουφέ (41) ατόμων 600,00 

2 Γλυκίσματα (ατομικά)  200,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

  

800,00 

 

 

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

διατάξεις. 
 

                              

 
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 279/2021. 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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