
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                     
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                                                                                    Αριθ.Αποφ.164/2022  

  

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 16/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας  

  

 Θέμα : «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, 

στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών »  για 

την διενέργεια δαπανών για την  τέλεση του μνημόσυνου στην Μνήμη των 

εκτελεσθέντων πατριωτών από τα Γερμανικά στρατεύματα, τη Μεγάλη Παρασκευή στο 

Μαρτυρικό χωρίο της Κρυοπηγής στις 22 Απριλίου 2022».  

  

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 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.5623/01-04-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος    

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος    

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος    

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος    

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος    

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος      

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος    

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος -Αναπληρ.μέλος    

  

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

 O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 159/2022 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  καθώς το ανωτέρω 

θέμα είναι κατεπείγον διότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση 

του Μνημόσυνου που είναι τη Μεγάλη Εβδομάδα.  

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 50 θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  

του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Κοψάρη), που έχει ως εξής:   
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 «….Η Κρυοπηγή ήταν ένας τόπος με δυναμική παρουσία στην Εθνική Αντίσταση.  

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τόσο οι Γερμανοί όσο και οι ντόπιοι συνεργάτες τους να 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να διαλύσουν τα ένοπλα αντιστασιακά τμήματα.  Έτσι 

ένα πρωινό του Μάρτη του 1944 μπήκαν στο χωριό της Κρυοπηγής και  όταν έφυγαν δεν πήραν 

μαζί    τους  μόνο τις λιγοστές  προμήθειες  των  κατοίκων αλλά και 28  άνδρες  τους οποίους  

αφού  οδήγησαν  αρχικά στην  Πρέβεζα στην συνέχεια  τους μετέφεραν στο Αγρίνιο όπου ήταν η 

έδρα της Κομαντατούρ.    Οι 28 άνδρες έμειναν φυλακισμένοι για ένα μήνα και οι Γερμανοί τους 

εκτέλεσαν μαζί με άλλους 120 πατριώτες στην θέση Αγία Τριάδα την Μεγάλη Παρασκευή.  

Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος και ως ελάχιστος φόρος τιμής στους εκτελεσθέντες πατριώτες 

κάθε Μ. Παρασκευή πραγματοποιείται Τέλεση Μνημοσύνου υπέρ των Εκτελεσθέντων στην 

πλατεία της Τοπικής Κοινότητας με προσκεκλημένους από το Δήμου Πρέβεζας και το Δήμο  

Αγρινίου.  

Η Κρυοπηγή χαρακτηρίζεται ως Μαρτυρικό χωριό και επισήμως από τις 12 Μαρτίου 2020 με το 

ΦΕΚ 59/Α/ 12-3-2020 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως .  

Ο Δήμος Πρέβεζας κάθε χρόνο τελεί Μνημόσυνο στην Μνήμη των εκτελεσθέντων πατριωτών τη 

Μεγάλη Παρασκευή. Φέτος το μνημόσυνο θα τελεστή την Μ. Παρασκευή   22 Απριλίου 2022 .    

  Επίσημοι Προσκεκλημένοι θα είναι  περίπου 65 άτομα, Ιερά Μητρόπολη Πρέβεζας (4) , 

Λιμεναρχείο Πρέβεζας   (1) , Δ/ντής Τροχαίας (1) , Περιφερειακοί Σύμβουλοι (9) , Πρόεδρος 

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

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

Πρόεδρο Επιμελητηρίου (1) Πρόεδρος Δ.Σ.(1) , Αντιδήμαρχοι Δ.Π. ( 6),Δημοτικοί Σύμβουλοι  

(27) , Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά και πρόεδρος Μαρτυρικού χωριού Κομμένο Άρτας (3), 

Δήμαρχος Αγρινίου (2)  

Το ποσό των 202,27 ευρώ ευρώ θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6443 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων 

& εθνικών ή τοπικών εορτών» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022. Οι δαπάνες που είναι 

απαραίτητες για την πραγματοποίηση του μνημόσυνου αναλύονται ως εξής :  

  

Α/Α  Περιγραφή   Μονάδα  Ποσότητα  
Τιμή 

Μονάδος   

Ποσό  

1  ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΑΚΙΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ   ΚΙΛ  10  11,00  110,00  

2  ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ   ΚΙΛ  10  6,90  69,00  

      
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  179,00  

      
ΦΠΑ 13%  23,27  

      
ΣΥΝΟΛΟ  202,27  

  

   

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

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

• τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 8, 80 παρ. 3, 81  και 83 του Ν. 3852/2010.   

• 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.  

• Το 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    

• Την ομόφωνη απόφαση της Κοινότητας της Κρυοπηγής   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

1. Την εξειδίκευση πίστωσης για την τέλεση του Μνημόσυνου στην Μνήμη των 

εκτελεσθέντων πατριωτών τη Μεγάλη Παρασκευή. Φέτος το μνημόσυνο θα τελεστή την Μ. 

Παρασκευή   22 Απριλίου 2022 .    

2. Την έγκριση του προϋπολογισμού για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης :  

  

Α/Α  Περιγραφή   Μονάδα  Ποσότητα  
Τιμή 

Μονάδος   

Ποσό  

1  ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΑΚΙΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ   ΚΙΛ  10  11,00  110,00  

2  ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ   ΚΙΛ  10  6,90  69,00  

      
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  179,00  

      
ΦΠΑ 13%  23,27  

      
ΣΥΝΟΛΟ  202,27  

  

Οι ανωτέρω δαπάνες των 202,27 ευρώ ευρώ θα βαρύνουν τον Κ.Α. 02.00.6443 με τίτλο: 

«Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών » προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022  

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

διατάξεις..…».  

                              

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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  
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-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 εξειδίκευση πίστωσης ποσού διακοσίων δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (202,27 

ευρώ),  η οποία  θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών 

ή τοπικών εορτών » προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών για την 

τέλεση του Μνημόσυνου στην Μνήμη των εκτελεσθέντων πατριωτών τη Μεγάλη Παρασκευή. 

Φέτος το μνημόσυνο θα τελεστή την Μ. Παρασκευή   22 Απριλίου 2022 .    

  

2. Εγκρίνει τον προϋπολογισμού για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης, ως εξής:      

  

Α/Α  Περιγραφή   Μονάδα  Ποσότητα  
Τιμή 

Μονάδος   

Ποσό  

1  ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΑΚΙΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ   ΚΙΛ  10  11,00  110,00  

2  ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ   ΚΙΛ  10  6,90  69,00  

      
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  179,00  

      
ΦΠΑ 13%  23,27  

      
ΣΥΝΟΛΟ  202,27  

  

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

διατάξεις.  

  

  

  

  

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  164/2022.     

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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