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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 34/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 

Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων¨    

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της συναυλίας 

“ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΩΔΙΑ” στις 24 Αυγούστου 2021, στο Βοτανικό κήπο». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, 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. 13186/02-07-2021 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. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      8. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

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

  

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 20 θέμα παρουσίασε την εισήγηση  του Τμήματος Πολιτισμού  

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

«…..Μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα και άνοιξη, οπότε και διαμορφώθηκαν ιδιαίτερες 

συνθήκες λόγω της πανδημίας του COVID-19, εξακολουθούμε να διανύουμε μία δύσκολη 

περίοδο, με την επιβολή αυστηρών μέτρων, τα οποία επέφεραν σημαντικό πλήγμα σε κάθε 

μορφής πολιτιστική δραστηριότητα και οδήγησαν στην αναγκαστική ακύρωση σημαντικών 

πολιτιστικών δρώμενων και στην περιοχή μας. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να μην 

διανύσουμε ένα πολιτιστικά ανενεργό καλοκαίρι, ο Δήμος Πρέβεζας προγραμματίζει μουσικές και 

θεατρικές εκδηλώσεις για το καλοκαίρι του 2021, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης προσπάθειας για 

την τόνωση του πολιτιστικού γίγνεσθαι στην περιοχή μας. 

Πρόκειται για (μουσικές και θεατρικές παραστάσεις) για μεγάλους και παιδιά, τις οποίες θα 

μπορούσαμε να ομαδοποιήσουμε ως εξής: 

• Θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις για τους μικρούς μας φίλους 

• Θεατρικές παραστάσεις για μεγάλους 
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• Μουσικές εκδηλώσεις-συναυλίες 

Οι κύριοι χώροι στους οποίους έχουν προγραμματισθεί να γίνουν είναι το Δημοτικό Κηποθέατρο 

Γιάννης Ρίτσος, το Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τ.Κ. Λούρου, 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: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου και με την 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 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 Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 στο ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ θα πραγματοποιηθεί η συναυλία 

“Αυγουστιάτικη Νυχτωδία“. 

Λίγα λόγια για την συναυλία . 

Πρόκειται για ένα μελωδικό ταξίδι στις μουσικές της Ευρώπης, από ένα τρίο εγχόρδων, 

αποτελούμενο από τους Mariliew Guschbauer (τσέλο), Δημήτρης Καρακάντας (βιολί) και ο 

Πρεβεζάνος Ηλίας Λιβιεράτος (βιόλα). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Ο προϋπολογισμός των δαπανών είναι ο κάτωθι: 

 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μονάδ 

Μετρ 

Ποσότητα  Τιμή 

Μονάδος  

Ποσό 

1 ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ   ΤΕΜ 1 2980,00 2980,00 

2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΜΕΡΙΔΕΣ 12 25,00 300,00 

3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΔΙΑΝ 4 70,00 280,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   
3560,00 

   
ΦΠΑ 13%  75,40 

   
ΦΠΑ 24% 715,20 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 4350,60 
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Το κόστος συμπεριλαμβάνει την αμοιβή και την μεταφορά των μουσικών καθώς και το κόστος 

οργάνωσης της παραγωγής . 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021. 

Έχοντας υπόψιν : 

• την αρ. Απόφαση 21/2021   Απόφαση   Κοινότητας Πρέβεζας  

• τις διατάξεις του άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) που αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ A 197 - 12.10.2020) (Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής . 

• 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 75 του Ν. 3463/2006  

• τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 

• την εισήγηση της υπηρεσίας  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

1.Την έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης  

2.Την έγκριση του προϋπολογισμού για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της δαπάνης . 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μονάδ 

Μετρ 

Ποσότητα  Τιμή 

Μονάδος  

Ποσό 

1 ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ   ΤΕΜ 1 2980,00 2980,00 

2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΜΕΡΙΔΕΣ 12 25,00 300,00 

3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΔΙΑΝ 4 70,00 280,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   
3560,00 

   
ΦΠΑ 13%  75,40 

   
ΦΠΑ 24% 715,20 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 4350,60 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021. 

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

διατάξεις.…».         
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 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  

σχετικά.  

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο 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 Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

1.Εγκρίνει την πραγματοποίηση της συναυλίας “ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΩΔΙΑ” στις 24 

Αυγούστου 2021, στο Βοτανικό κήπο. 

2.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα 

ευρώ (4.350,00 ευρώ),  η οποία  θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες 

Πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση 

της συναυλίας “ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΩΔΙΑ” στις 24 Αυγούστου 2021, στο Βοτανικό 

κήπο. 

3.Εγκρίνει τον προϋπολογισμό για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της ανωτέρω 

εκδήλωσης, ως εξής: 

 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μονάδ 

Μετρ 

Ποσότητα  Τιμή 

Μονάδος  

Ποσό 

1 ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ   ΤΕΜ 1 2980,00 2980,00 

2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΜΕΡΙΔΕΣ 12 25,00 300,00 

3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΔΙΑΝ 4 70,00 280,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   
3560,00 

   
ΦΠΑ 13%  75,40 

   
ΦΠΑ 24% 715,20 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 4350,60 

 

Ο τρόπος ανάθεσης της ανωτέρω  δαπάνης, θα καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  393/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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