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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 Κ.Α.Ε. 02.15.6471  με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών 

εκδηλώσεων’ προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της 

εκδήλωσης « Τιμή στην αυτοθυσία της Ελληνίδας» στην Καμαρίνα στις 10 Οκτωβρίου 

2021 σε συνεργασία με την Π.Ε. Πρέβεζας». 

 

    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, καθώς  η εκδήλωση είναι  στις 10 Οκτωβρίου 2021  και το 

Τμήμα Πολιτισμού θα πρέπει άμεσα  να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες για την ανωτέρω 

εκδήλωση . 

 

   Ο Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 60 θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την 

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

εξής:  

«...Στο έτος που διανύουμε η πατρίδα εορτάζει τα 200 χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Στο 

Ζάλογγο, ένα από τα πιο συμβολικά μέρη της χώρας, θα πραγματοποιήσουμε στις 10 Οκτωβρίου 

2021 εκδήλωση με θέμα « Τιμή στην αυτοθυσία της Ελληνίδας». 

Θέλουμε να αναδείξουμε όλες τις περιοχές όπου οι γυναίκες έπεσαν στους γκρεμούς 

προτιμώντας τον θάνατο από την σκλαβιά και την ατίμωση. Αιώνια παραδείγματα αυτοθυσίας 

και πάθους για την ελευθερία. 

ΑΔΑ: 6ΕΥΝΩΞΧ-ΟΝΙ



Συγκεκριμένα: 

 

1. Στα Πομακοχώρια της Θράκης, την περίοδο του βίαιου εξισλαμισμού 16ος -17ος αιώνας, 

μικρές Πομακοπούλες προτιμούσαν να γκρεμιστούν από τους βράχους για να αποφύγουν 

την σύλληψη από τους Τούρκους. Οι απότομοι αυτοί βράχοι ονομάζονται «Μόμτσκι 

Κάμεν – ο βράχος του κοριτσιού.  

2. Το 1860, στην Μπάφρα του Πόντου, 40 περίπου γυναίκες έπεσαν από την κορυφή του 

Κάστρου  του Αλύ ( μετέπειτα «Κιζ Καλεσί») για να μην πέσουν ζωντανές στα χέρια του 

Χασάν Αλήμπεη. 

3. Τον Δεκέμβριο του 1803, στο Ζάλογγο, 60 περίπου Σουλιώτισσες με τα παιδιά στην 

αγκαλιά  έπεσαν στον γκρεμό για να μην σκλαβωθούν στον Βελή Πασά, γιό του Αλή 

Πασά. 

4. Τον Απρίλιο του 1804, στην Ι. Μ. Σέλτσου, 250 περίπου γυναικόπαιδα Σουλιωτών 

γκρεμίστηκαν σε βάραθρο 300 μέτρων , αφήνοντας τα κορμιά τους στον Ασπροπόταμο 

για να μην γίνουν σκλάβες στα χαρέμια του Αλή Πασά. 

5. Στις 22 Απριλίου του 1822, 13 Ναουσαίες έπεσαν στον ποταμό Αράπιτσα, παιθένοντας 

ελεύθερες αφού  δεν  αιχμαλωτίσθηκαν ποτέ από τους Τούρκους του Εμπού Λουμπούτ 

Βαλή της Θεσσαλονίκης. 

6. Τον Μάιο του 1826, στην Χορηγόσκαλα Μεσσηνίας, μεγάλος αριθμός γυναικών, αφού 

έδωσε άνιση μάχη με τις ορδές του Ιμπραήμ, έπεσαν στον γκρεμό. 

7. Τον Μάιο του 1826, μετά την πυρπόληση της Αγίας Λαύρας, στο Καστράκι κοντά στο 

χωριό Σόλο της Νωνάκριδος Αχαϊας, δεν ήταν λίγες εκείνες οι γυναίκες που προτίμησαν 

να πέσουν με τα μωρά τους από τα βράχια, για να μην πιαστούν αιχμάλωτες από τους 

Τουρκοάραβες. 

8. Στίς 30 Μαρτίου 1822 κατά την σφαγή της Χίου από τους Οθωμανούς , χιλιάδες άνδρες 

και γυναίκες συσσωρεύτηκαν στόν Μελανιό. Εκεί πολλές γυναίκες με τα παιδιά τους από 

την άκρη του γκρεμού (Κάβο Μελανιός) έπεσαν στην θάλασσα για να γλυτώσουν την 

ατίμωση και την δουλεία. Το ίδιο συνέβη και στο χωριό Ανάβατος, όπου 

κατακρημνίστηκαν στα απότομα βράχια. 

 

 

 

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα παραστούν αντιπροσωπείες από αυτές τις περιοχές: 

 

Α.  Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ξάνθης. 

Β.  Εξωρραϊστικός-Πολιστικός  Σύλλογος Νέας Σαμψούντας  «Η Άμισσος» 

Γ.  «Σουλιώτες»- Σώμα Απόδοσης Τιμών και Ιστορικής Αναβίωσης. 

Δ.  Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας. 

ΣΤ.  Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Πυρσός» Νάουσας και Όμιλος       

Περιβάλλοντος  και Πολιτισμού Νάουσας «η Αράπιτσα». 

Ε.  Δήμος Καλαμάτας Μεσσηνίας. 

Ζ.  Πολιτιστικός Σύλλογος  «Αναγέννησις» Ακράτας. 

Η. Χιακή Ένωση Ελευσίνας  

Θ.  Χορευτικό Δήμου Πρέβεζας. 

 

 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ομιλίες για το κάθε συμβάν, χαιρετισμούς επισήμων και 

καταθέσεις στεφάνων στον Ιερό Βράχο του Ζαλόγγου. 

Στην συνέχεια στην πλατεία Καμαρίνας θα πραγματοποιηθούν δρώμενα με αναφορές στα 

γεγονότα εκείνης της εποχής  και παραδοσιακοί χοροί Από τους προσκεκλημένους Συλλόγους 

που θα έρθουν από διάφορες περιοχές της Ελλάδος να αποδώσουν   Φόρο Τιμής στις Ελληνίδες 

που θυσιάστηκαν για την Ελευθερία της πατρίδας μας  . 

Η εκδήλωση αυτή , πέραν της προφανούς υποχρέωσής μας ως Έλληνες να τιμούμε τις ηρωϊδες 

αυτές, θα προβάλει την περιοχή μας και θα τύχει πανελλήνιας αναγνωρίσεως. 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Π.Ε. Πρέβεζας . Το κόστος ανέρχεται 

στο ποσό των 9.162,00 ευρώ. 

ΑΔΑ: 6ΕΥΝΩΞΧ-ΟΝΙ



Α/Α Περιγραφή υλικού Μονάδ 

Μετρ 

Ποσότητα  Ποσό 

1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ   

ΜΕΤ  5 4500,00 

2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ  ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ  

 ΜΕΡ  200 3200,00 

3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 

 ΔΩΜ  30 1200,00 

4  ΑΦΙΣΣΕΣ    ΤΕΜ 50 62,00 

5 ΜΠΑΝΕΡ ΤΕΜ  2 200,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
9162,00 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας θα πληρώσει την Διαμονή και την διατροφή όλων των 

προσκεκλημένων   η οποία ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων  χιλιάδων τετρακοσίων ευρω 

(4400,00 ευρω ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ  

Ο Δήμος Πρέβεζας θα πληρώσει την μεταφορά – αφίσες και μπανερ  το ποσό ανέρχεται στις 

τέσσερεις  χιλιάδες επτακόσια εξήντα  ευρώ (4762,00 ευρω ) συμπεριλαμβανομένου και του 

ΦΠΑ . 

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

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021. 

          Έχοντας υπόψιν : 

• τις ομόφωνες αποφασεις των   Κοινοτήτων Κρυοπηγης , Καμαρίνας και Ωρωπού   

• 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  

• και την αίτηση των Τοπικών Κοινοτήτων  

ΑΔΑ: 6ΕΥΝΩΞΧ-ΟΝΙ



ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

1.Την Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 διενέργειας 

δαπανών ,για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής σε συνεργασία με την Περιφερειακή 

Ενότητα Πρέβεζας στις 10 Οκτωβρίου 2021 . 

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

Ο προϋπολογισμός για τις ανάγκες της συντήρησης είναι ο κάτωθι: 

 

 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μονάδ 

Μετρ 

Ποσότητα  Ποσό 

1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ   

ΜΕΤ  5 4500,00 

2  ΑΦΙΣΣΕΣ    ΤΕΜ 50 62,00 

3 ΜΠΑΝΕΡ ΤΕΜ  2 200,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
4762,00 

 

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…». 

 

    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) 

 
1. Εγκρίνει την  πραγματοποίηση  της εκδήλωσης « Τιμή στην αυτοθυσία της Ελληνίδας» στην 

Καμαρίνα σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα, Πρέβεζας, στις 10 Οκτωβρίου 2021. 

 

2. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ 

(4.762,00 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 εκδήλωσης «Τιμή 

ΑΔΑ: 6ΕΥΝΩΞΧ-ΟΝΙ



στην αυτοθυσία της Ελληνίδας» στην Καμαρίνα σε συνεργασία  με  την Περιφερειακή Ενότητα, 

Πρέβεζας, στις 10 Οκτωβρίου 2021. 

 

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

ως εξής: 

 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μονάδ 

Μετρ 

Ποσότητα  Ποσό 

1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ   

ΜΕΤ  5 4500,00 

2  ΑΦΙΣΣΕΣ    ΤΕΜ 50 62,00 

3 ΜΠΑΝΕΡ ΤΕΜ  2 200,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
4762,00 

 

 

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

διατάξεις. 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  584/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΕΥΝΩΞΧ-ΟΝΙ
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