
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

 

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.304/2022 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 23/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

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

Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ . 02.00.6453 με τίτλο “Λοιπές Συνδρομές’’, για την διενέργεια 

δαπανών για την πληρωμή του Οργανισμού «GEA » για την πραγματοποίηση της 

αδειοδότησης για την χρήση της ηχογραφημένης μουσικής κατά την διάρκεια των 

μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεβέζης για το έτος 2022».  

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψηςη 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.8088/13-05-2022 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 -Αναπληρωt.μέλος  

 

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

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 110 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  του 

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

 «…Ο «GEA - Grammo, Ερατώ, Απόλλων» είναι στην Ελλάδα ο ενιαίος οργανισμός συλλογικής 

διαχείρισης και είσπραξης των συγγενικών δικαιωμάτων τραγουδιστών, μουσικών και 

παραγωγών και ο μόνος αρμόδιος οργανισμός να διαπραγματεύεται , να συμφωνεί το ύψος της 

αμοιβής, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή να συμφωνεί το ύψος της 

αμοιβής, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, (δυνάμει της υπ’ αριθ. 

ΥΠΠΟΤ/ΓΔΣΠ/ΔΙΓΡΑΜ/687/124043 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 

3245Β΄/30.12.2011).  
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Στις περιπτώσεις δημόσιας εκτέλεσης, ακριβέστερα παρουσίασης στο κοινό, ηχογραφημένης 

μουσικής οφείλεται εύλογη αμοιβή στους δικαιούχους των συγγενικών δικαιωμάτων που 

εκπροσωπούνται από τους οργανισμούς Grammo, Ερατώ και Απόλλων (α. 49 παρ. 1 ν. 

2121/1993).  

Οι τρεις αυτοί οργανισμοί συνέστησαν τον GEA -εκτός των άλλων- και για να εισπράττουν από 

κοινού και ενιαία αυτήν την εύλογη αμοιβή για το σύνολο του ρεπερτορίου, Ελληνικού και 

αλλοδαπού.  

Ο Δήμος Πρέβεζας για το έτος 2022 θα πρέπει για όλες τις μαγνητοσκοπημένες του 

εκδηλώσεις να έχει πραγματοποιήσει την δαπάνη αυτή.  

Η δαπάνη αυτή διαμορφώνεται στο ποσό των 700,00€ + Φ.Π.Α., ήτοι 868,00,00€ και αφορά 

την αδειοδότηση από 01.01.22 έως 31/12/2022 για όλες τις ηχογραφημένες εκδηλώσεις του 

Δήμου πολιτιστικές και αθλητικές . 

          Έχοντας υπόψιν : 

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

• Την εισήγηση της Υπηρεσίας  

• 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  

• υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΣΠ/ΔΙΓΡΑΜ/687/124043 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 

3245Β΄/30.12.2011)  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

1. Την εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης αυτής 

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

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ «GEA»  
  

700,00 

+ 
  

ΦΠΑ 24% 168,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ 868,00 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνουν τον Κ.Α. 02.00.6453 “Λοιπές Συνδρομές’’ >> προϋπολογισμού 

οικ. Έτους 2022 

Ο τρόπος ανάθεσης της δαπάνης , 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, 
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-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) 

 
1.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού οκτακοσίων εξήντα οκτώ  ευρώ (868,00 ευρώ),  η 

οποία  θα βαρύνει τον   ΚΑΕ 02.00.6453 με τίτλο “Λοιπές Συνδρομές’’ προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών για την πληρωμή του Οργανισμού «GEA » για την 

πραγματοποίηση της αδειοδότησης για την χρήση της ηχογραφημένης μουσικής κατά την 

διάρκεια των μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεβέζης για το έτος 2022. 

 

2. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της ανωτέρω δαπάνης ως  

εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ «GEA»  
  

700,00 

+ 
  

ΦΠΑ 24% 168,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ 868,00 

 

Ο τρόπος ανάθεσης της δαπάνης, θα καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  304/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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