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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 35/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

Θέμα: «Εξειδίκευση πίστωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 

Ν.4555/2018, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο  “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών 

Συλλόγων και Σωματείων”, για  επιχορήγηση του Συλλόγου Καλαθοσφαίρισης    

«ΝΙΚΟΠΟΛΗ» Πρέβεζας, για τη διοργάνωση τουρνουά 3x3 στο Δημοτικό 

Κολυμβητήριο». 

 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 15 Ιουλίου 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. 14442/09-07-2021 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

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

  

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 90 θέμα παρουσίασε την εισήγηση  του Τμήματος Πολιτισμού  

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

«…..Όπως γνωρίζετε, διανύουμε μια δύσκολη χρονιά, στην οποία επιβάλλεται να μην υπάρχουν 

υπερβολές στις δαπάνες των εκδηλώσεων του Δήμου και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να 

ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες δίνοντας έμφαση στις εκδηλώσεις  που έχουν γίνει θεσμοί για 

το Δήμο και προβάλλουν τα ήθη κ τα έθιμα του τόπου  προάγοντας ταυτόχρονα την Τουριστική 

προβολή του Δήμου . 

Ο Δήμος λόγω της οικονομικής στενότητας δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τις 

εκδηλώσεις των πολιτιστικών φορέων με τα ποσά τα οποία ζητούνται   για την πραγματοποίηση 

των εκδηλώσεων, μπορεί να θα διαθέσει όμως την μικροφωνική του εγκατάσταση , να 
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φροντίσει για τον φωτισμό του χώρου και όπου θα χρειαστεί και την καθαριότητα αυτού , 

καθώς επίσης και τα πατάρια της . 

Στον Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 02.00.6735 με 

τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» έχει εγγραφεί συνολική 

εξειδικευμένη πίστωση για την επιχορήγηση Αθλητικών συλλόγων σύμφωνα κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 202 του ΚΔΚ ποσού 10.000,00 . 

Ειδικά τα αθλητικά σωματεία λαμβάνουν επιχορήγηση για την προαγωγή του οικείου 

αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, 

που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών 

αθλημάτων. Από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα 

διάταξη ισχύει έως τις 30-06-2021 (άρθρο 20 παρ.1ΑΝ.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 38 του Ν.4257/2014 και τροποποιήθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 66 του 

Ν.4735/2020 και με την παρ.1του άρθρου 58 του Ν.4795/2021). 

 

             Έχοντας υπόψιν :  

• την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή, 

•  παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019  

• 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 

• Tην αρ.αποφ .134/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα   

 «Έγκριση επιχορήγησης των Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων για διάφορες 

αθλητικές εκδηλώσεις στο Δήμο Πρέβεζας και για τις μετακινήσεις των αθλητών 

των Συλλόγων».  

 

• Την αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου  

• Σύμφωνα με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού και 

κατόπιν συστάσεως της Ελληνικής Αστυνομίας, η αθλητική διοργάνωση 3 ον 3 θα 

πραγματοποιηθεί μέσα στον μήνα Αύγουστο 2021, σε συνεργασία με τον σύλλογο 

καλαθοσφαίρισης «ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».  

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

 

 Την εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση  και την έγκριση για την    

συνδιοργάνωση     του  «τουρνουά Μπάσκετ 3χ3 στο κολυμβητήριο  

 Την έγκριση δαπάνης δύο χιλιάδων πεντακοσίων   ευρώ  (2.500,00€) η οποία  θα  

βαρύνει τον  Κ.Α.Ε. 02.00.6735  “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών   Συλλόγων και Σωματείων”      

 την έγκριση για τη διάθεση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Δήμου για  τη διενέργεια 

του πρωταθλήματος .…». 

                             

 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 Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 
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1. Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση του «τουρνουά Μπάσκετ 3χ3» στο Δημοτικό 

Κολυμβητήριο με τον σύλλογο καλαθοσφαίρισης «ΝΙΚΟΠΟΛΗ» Πρέβεζας. 

2. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(2.500,00 ευρώ), η οποία  θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.00.6735 με τίτλο 

«Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» προϋπολογισμού οικ. 

Έτους 2021, για την επιχορήγηση του Συλλόγου Καλαθοσφαίρισης «ΝΙΚΟΠΟΛΗ» 

Πρέβεζας, για τη διοργάνωση τουρνουά 3x3 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο». 

3. Εγκρίνει τη διάθεση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Δήμου για  τη διενέργεια του 

τουρνουά. 

 
 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  417/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΘΣΣΩΞΧ-Ν3Θ


		2021-07-19T13:52:33+0300
	Athens




