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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 49/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

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

Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων 

και Σωματείων», για την επιχορήγηση  του  Συνδέσμου Συρρακιωτών Περιοχής 

Πρέβεζας, για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου με θέμα “Ιωάννης Κωλέττης και η 

εποχή του»  στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της 

Ελληνικής Επανάστασης του 1821». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 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. 19539/24-09-2021 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    -    Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος      -     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    

 

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

   Ο Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.578/2021 απόφαση 

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

το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον, διότι  η εκδήλωση είναι  στις 15-16 Οκτωβρίου 2021  και το 

Τμήμα Πολιτισμού δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες . 

 

   Ο Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 30 θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την 

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

εξής:  

«...Το 2021, όπως είχε προαναγγελθεί, αποτελεί έτος εθνικού εορτασμού για όλο τον Ελληνισμό, 

καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Σε όλη τη διάρκεια 

του έτους, πλήθος φορέων και οργανισμών συμμετέχουν στους εορτασμούς αυτής της 

σημαντικής επετείου μέσα από ποικίλες δράσεις  . 
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Στις 15 Ιουλίου στη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, προσκλήθηκαν να 

καταθέσουν τις προτάσεις τους, σχετικά με τις δράσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από 

την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης τα μέλη της , οι Φορείς και  Σύλλογοι του Δήμου 

Πρέβεζας . 

Ο Δήμαρχος στη συνεδρίαση επεσήμανε πως στόχος είναι να πραγματοποιηθούν  εκδηλώσεις 

που θα έχουν συνέχεια και δεν θα περιοριστούν στο στενό χρονικό πλαίσιο ενός έτους. 

 

 

Η  Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού κ. Κωνσταντάκη Αθηνά, όπου 

τόνισε τα εξής: 

“ Σκοπός των δράσεων είναι με αφετηρία το παρελθόν να συνδέσουμε το παρόν και να δώσουμε 

ένα εφαλτήριο για το μέλλον. Επομένως οι δράσεις που θα συζητηθούν και θα υλοποιηθούν θα 

έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό. Θεωρώ ότι μέσα από αυτές τις προτάσεις και τις δράσεις θα 

μπορέσουμε να δώσουμε στην Πρέβεζα κάτι το οποίο θα μείνει. Δεν είναι ο σκοπός μας μόνο να 

οδηγηθούμε σε κάποιους εορτασμούς τυπικούς, το θέμα είναι να υπάρξει κάτι όσον αφορά το 

πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και αυτό να μπορέσουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε και στο 

μέλλον. Είναι η ταυτότητα της πόλης μας και όσο και αν για κάποιους φαίνεται ότι η Πρέβεζα 

δεν είχε ενεργό ρόλο στην επανάσταση, εμείς θα  αποδείξουμε το ακριβώς αντίθετο”. 

 

 Κατόπιν συνεχόμενων συναντήσεων και επαφών που είχε ο Δήμαρχος Πρέβεζας από τις αρχές 

του τρέχοντος έτους, με θεσμικούς και διοικητικούς φορείς, εκπροσώπους, πολιτιστικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες, καθώς και με εξέχουσες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας ως 

προς την ανάπτυξη 

projects και εκδηλώσεων για τα 200 έτη από την επανάσταση του Γένους, αποφάσισε τη 

δημιουργία της τετραμελούς Επιτροπής ΠΡΕΒΕΖΑ 2021. 

 

Η τετραμελής επιτροπή ΠΡΕΒΕΖΑ 2021 αποτελείται από το Δήμαρχο στη θέση του Προέδρου, 

την αρχαιολόγο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Παιδείας, τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως 

Νικοπόλεως και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολις. 

 

Με την αρ. Αποφ 1/2020 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης , εγκρίθηκαν οι προτάσεις των 

Φορέων – Συλλόγων  για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης. 

Η Επιτροπή ΠΡΕΒΕΖΑ 2021 ,αξιολογώντας και αξιοποιώντας τις προτάσεις αυτές  προετοιμάζει 

μια σειρά από εκδηλώσεις   για την συμπλήρωση  200 χρόνων από την  επανάσταση του 1821 ,  

σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων  ,   με σκοπό την ανάδειξη της θεμελιώδους σημασίας 

της Επανάστασης του 1821 για τη συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους και τη διαμόρφωση της 

σημερινής μας ταυτότητας. Καθώς επίσης κ την ανάδειξη  του  αγώνα των Ελλήνων για την 

Ελευθερία και παράλληλα   επικεντρώνουν το  ενδιαφέρον στον ρόλο που διαδραμάτισε η 

Πρέβεζα στην Επανάσταση του 1821 και μετέπειτα. 

 

Ο  Σύνδεσμος Συρρακιωτών περιοχής Πρέβεζας έχει κάνει πρόταση στο πλαίσιο των 200 χρόνων 

από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 την διοργάνωση ενός Συνεδρίου με θέμα «Ο Ιωάννης 

Κωλέττης και η εποχή του» στις 15-16 Οκτωβρίου 2021 . 

  Ο Ιωάννης Κωλέττης οργάνωσε την Επανάσταση του Συρράκου το 1821 και το πρόσωπό του 

συνδέεται με την προεπαναστατική , την επαναστατική και μετανεπαναστατική περίοδο. Στο 

συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση 

του 1821, θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους κορυφαίοι επιστήμονες των ελληνικών 

πανεπιστημίων , που ασχολούνται με τη μελέτη εκείνων των χρονικών περιόδων  

   Σκοπός του συνεδρίου είναι η διερεύνηση του βίου και της δράσης του Ιωάννη Κωλέττη σε 

όλες αυτές τις περιόδους .  

 

Έχοντας υπόψιν :  

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

• τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3463/2006 (Αρμοδιότητες Δήμων και Κονοτήτων ) 
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• το άρθρο   158 του Ν. 3463/2006 ,( Δαπάνες υποχρεωτικές και προαιρετικές ) 

• 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». 

• Την αίτηση με αρ.πτωτ : 18632/13-9-2021 του Συνδέσμου Συρρακιωτών περιοχής 

Πρέβεζας . 

• τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 ( ∆ιατάκτης στους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού) 

• Το άρθρου  14 Ν.4625/2019 ( Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων OTA) 

• Την αρ.1/2020 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

 

 Την  εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση   του Συνδέσμου Συρρακιωτών περιοχής 

Πρέβεζας  .   

 την έγκριση  δαπάνης ύψους χίλιων ευρώ (1.000,00 ευρώ),  η οποία  θα  βαρύνει τον   

Κ.Α.Ε  02.00.6736   “ Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων”  του 

προϋπολογισμού Δήμου  Πρέβεζας  του έτους 2021 για την πραγματοποίηση του 

Συνεδρίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2021 …». 

 

    Ο  Αντιπρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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,  

• της επιτροπής διαγωνισμού 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) 

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 ευρώ), η οποία  θα βαρύνει 

τον Κ.Α.Ε 02.00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων» 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την επιχορήγηση  του Συνδέσμου Συρρακιωτών περιοχής 

Πρέβεζας, για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου με θέμα “Ιωάννης Κωλέττης και η εποχή 

του»,  στο πλαίσιο του εορτασμού  των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821,  στις 15-16 Οκτωβρίου 2021. 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  581/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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