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                                                                                    Αριθ.Αποφ.362/2022 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 27/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

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

στον Κ.Α.Ε 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την συμμετοχή  του χορευτικού του δήμου 

Πρέβεζας στην πολιτιστική εκδήλωση του φορέα ΚΠΟΔΔ του Δήμου Δέλτα «ΤΖΑΜΑΛΑ 

2022» στη Χαλάστρα στις 18 Ιουλίου 2022». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης 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.9107/27-05-2022 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-  Αναπληρ.μέλος  

 

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

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 210 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

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

«…Ο Δήμος Πρέβεζας διαθέτει ένα αξιόλογο χορευτικό τμήμα το οποίο δίνει πάντα δυναμικό 

παρόν στις εκδηλώσεις πολιτισμού , εκπροσωπεί την Πρέβεζα σε φεστιβάλ και άλλες δράσεις 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να 

γνωρίσουν τους παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας μας, συμμετέχοντας στα τμήματα που 

λειτουργούν. 

Ένας από τους στόχους είναι η διατήρηση και διάσωση της πολιτιστικής μας 

κληρονομίας,  και η παρουσίαση και η ανάδειξη της αυθεντικής Παραδοσιακής  και Χορευτικής 

Μουσικής  Παράδοσης της Ελλάδας. 

ΑΔΑ: Ψ51ΛΩΞΧ-7Μ7



Φέτος δέχτηκε πρόσκληση από τον Φορέα ΚΠΟΔΔ  του Δήμου Δέλτα ,για να συμμετάσχει στην 

πολιτστική εκδήλωση «ΤΖΑΜΑΛΑ 2022»  στη Χαλάστρα  το Σάββατο 18 Ιουλίου 2022. 

Ο Φορέας θα παραθέσει ένα δείπνο μετά το τέλος της εκδήλωσης για όλα τα προσκεκλημένα 

χορευτικά , οι χορευτές θα πληρώσουν μόνοι τους την διανυκτέρευση και ο Δήμος θα πληρώσει 

την μετακίνηση του χορευτικού. 

Οι δαπάνες  ποσού 1.130,00 ευρώ θα βαρύνουν τον Κ.Α. 02.00.6471  με τίτλο: «Δαπάνες 

Πολιτιστικών εκδηλώσεων» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022. 

 

Ο προϋπολογισμός για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης είναι ο κάτωθι : 

 

Α/Α Περιγραφή  Μονάδ 

Μετρ 

Ποσότ Τιμή 

Μονάδ  

Ποσό 

1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΡΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΑΠΟ ΠΡΕΒΕΖΑ-ΧΑΛΑΣΤΡΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ  

18-6-2022 

ΤΕΜ 1 1000,00 1000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    1000,00 

  
 

  

   
ΦΠΑ 13%  130,00 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 1130,00 

 

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». 

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

• Την εισήγηση της υπηρεσίας  

• Την αρ.26/2022 απόφαση  Κοινότητας Πρέβεζας 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 

 

ΑΔΑ: Ψ51ΛΩΞΧ-7Μ7



 Την έγκριση και την εξειδίκευση πίστωση για την  συμμετοχή  του χορευτικού του δήμου 

Πρέβεζας στην πολιτιστική εκδήλωση του  φορέα ΚΠΟΔΔ του Δήμου Δέλτα «ΤΖΑΜΑΛΑ 

2022» στη Χαλάστρα στις 18 Ιουλου 2022. 

 Την εξειδίκευση πίστωσης ύψους  1130,00€  (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ)   από 

τον Κ.Α.Ε 02.15.6471,  “Δαπάνες Πολιτιστικών  δραστηριοτήτων   του προϋπολογισμού 

του Δήμου Πρέβεζας του έτους  2022, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση που 

ακολουθεί: 

 

Α/Α Περιγραφή  Μονάδ 

Μετρ 

Ποσότ Τιμή 

Μονάδ  

Ποσό 

1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ 

ΤΡΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΑΠΟ ΠΡΕΒΕΖΑ-

ΧΑΛΑΣΤΡΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ  

18-6-2022 

ΤΕΜ 1 1000,00 1000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    1000,00 

  
 

  

   
ΦΠΑ 13%  130,00 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 1.130,00 

 

 

 

 ο τρόπος ανάθεσης όλων των ανωτέρω  δαπανών, οι οποίες  θα καθοριστούν θα είναι 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 

-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 χίλιων εκατό τριάντα ευρώ (1.130,00 ευρώ),  η 

οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την  συμμετοχή  του χορευτικού του δήμου Πρέβεζας 

στην πολιτιστική εκδήλωση του φορέα ΚΠΟΔΔ του Δήμου Δέλτα «ΤΖΑΜΑΛΑ 2022» στη 

Χαλάστρα στις 18 Ιουλίου 2022. 

 

 

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

 

ΑΔΑ: Ψ51ΛΩΞΧ-7Μ7



 

Α/Α Περιγραφή  Μονάδ 

Μετρ 

Ποσότ Τιμή 

Μονάδ  

Ποσό 

1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ 

ΤΡΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΑΠΟ ΠΡΕΒΕΖΑ-

ΧΑΛΑΣΤΡΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ  

18-6-2022 

ΤΕΜ 1 1000,00 1000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    1000,00 

  
 

  

   
ΦΠΑ 13%  130,00 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 1.130,00 

 

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

διατάξεις. 
 

 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  362/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ51ΛΩΞΧ-7Μ7
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