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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 19/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

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

Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών  για την πραγματοποίηση του «1ου Διεθνές 

κινηματογραφικό Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους»  στην Πρέβεζα τις 4 έως 8 Μαΐου 

2022, σε συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας ».  

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 28 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.6831/21-04-2022 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  -       Τακτικό μέλος  

     9. Αμάραντος Σταύρος -     Τακτικό μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σταύρο Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο. 

   O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 237/2022 απόφαση 

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

το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον διότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί από τις 4 εως 8 Μαΐου 2022 

και έως τότε δεν έχει προγραμματιστεί άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

  
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  

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

 «……….Στην Πρέβεζα για πρώτη φορά θα διεξαχθεί  το «1ο  Διεθνές κινηματογραφικό 

Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους» σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας  

και υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Πρεβεζάνου καλλιτεχνικού διευθυντή Κοτσίνη 

Κυριάκου . 
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Από τις 800 ταινίες μικρού μήκους σε όλο τον κόσμο επιλέχτηκαν 135 οι οποίες θα προβληθούν 

από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου στο Πολιτιστικό κέντρο «ΟΑΣΗΣ» . ΟΙ 55  από αυτές θα 

προβληθούν ζωντανά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και οι υπόλοιπες εκτός διαγωνισμού . 

Στην πόλη μας για το Φεστιβάλ θα έρθουν κριτές , ηθοποιοί , μουσικοί από όλη την Ευρώπη  για 

τον διαγωνισμό . 

Κατά την διάρκεια της τελετής λήξης (Κυριακή 08/05/2022) και υπό την καθοδήγηση του 

μουσικού διευθυντή του φεστιβάλ, θα ερμηνευτούν από ζωντανό σχήμα μουσικών οι εφτά 

υποψήφιες για την καλύτερη μουσική επένδυση σε ταινία, συνθέσεις.  

Έπειτα, επίτιμα μέλη της κριτικής επιτροπής, από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου, θα 

παρουσιάσουν τα βραβεία στις 15 διαγωνιζόμενες κατηγορίες. Για κάθε κατηγορία βραβείων θα 

προβάλλεται προ της ανακοίνωσης, αντίστοιχο βίντεο που θα παρουσιάζει τις διαγωνιζόμενες 

ταινίες/καλλιτέχνες κτλ. υπό τη μουσική υπόκρουση του καλλιτεχνικού συνόλου που θα 

βρίσκεται επί σκηνής. 

Ο Δήμος θα καλύψει τα έξοδα της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης τα οποία ανέρχονται στο 

ποσό των ( 2.480,00  ευρώ ) και θα  βαρύνουν  τον Κ.Α. 02.15.6471 “Δαπάνες  Πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων»  του  προϋπολογισμού Δήμου 2022”.   

Α/Α Περιγραφή  Ποσότ Τιμή 

Μονάδ  

Ποσό 

1 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ  

1 2000,00 2000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
   

   
2000,00 

  
ΦΠΑ 24%  480,00 

  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 2480,00 

                         

Έχοντας υπόψιν 

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

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

• Την εισήγηση της υπηρεσίας  

• Την αρ.10/2022 αποφ. Κοινότητας Πρέβεζας 

                                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ          

1 Την  Εξειδίκευση πίστωσης για τη διενέργεια δαπανών για την  πραγματοποίηση του Φεστιβάλ  

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

Α/Α Περιγραφή  Ποσότ Τιμή 

Μονάδ  

Ποσό 

1 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ  

1 2000,00 2000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
   

   
2000,00 

  
ΦΠΑ 24%  480,00 

  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 2480,00 

 

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

δραστηριοτήτων ” προϋπολογισμού Δήμου 2022 με το ποσό των (2480,00 ευρώ). 

 

3.Ο τρόπος εκτέλεσης των επιμέρους δαπανών θα πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση με 

απόφαση Δημάρχου…». 

                           

    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 

-Την αρ.10/2022 αποφ. Κοινότητας Πρέβεζας 

-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 δυο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ 

(2480,00 ευρώ),  η οποία  θα βαρύνει τον   Κ.Α.Ε.  02.15.6471  με τίτλο “Δαπάνες  

Πολιτιστικών δραστηριοτήτων ” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για τη διενέργεια 

δαπανών  για την πραγματοποίηση του «1ου Διεθνές κινηματογραφικό Φεστιβάλ ταινιών 

μικρού μήκους»  στην Πρέβεζα τις 4 έως 8 Μαΐου 2022. 

ΑΔΑ: ΨΛΛΜΩΞΧ-1Γ4



 

2. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό για τη διενέργεια δαπανών  για την πραγματοποίηση του «1ου 

Διεθνές κινηματογραφικό Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους»  στην Πρέβεζα τις 4 έως 8 

Μαΐου 2022  ως εξής: 

 

Α/Α Περιγραφή  Ποσότ Τιμή 

Μονάδ  

Ποσό 

1 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ  

1 2000,00 2000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
   

   
2000,00 

  
ΦΠΑ 24%  480,00 

  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 2480,00 

 

3. Την υπηρεσία της  ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για όλη τη διάρκεια του  Φεστιβάλ . 

 

     4. Ο τρόπος εκτέλεσης των επιμέρους δαπανών θα πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση 

με απόφαση Δημάρχου 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  240/2022. 

 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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