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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 28/2022 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 Βαλκανικού αγώνα 

αισθητικής ομαδικής γυμναστικής σε συνεργασία με την Π.Ε. Πρέβεζας, το Ε. 

Επιμελητήριο Πρέβεζας και τον Αθλητικό Σύλλογο “Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ” στις 8-9-10 

Ιουλίου στο ΔΑΚ Πρέβεζας». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 9 Ιουνίου 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.3771/03-06-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   -  Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Ντόντης Γεώργιος  - Τακτιικό μέλος 

     3. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     4. Σαριάνογλου Γεώργιος-   Τακτικό μέλος  

     5. Ματέρης Κων/νος      -    Τακτικό. μέλος  

     6. Ανωγιάτης Αθανάσιος-     Τακτικό μέλος    

     7. Κύρλας Κωνσταντίνος-  Αναπληρ.μέλος  

 

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

 

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 100 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση 

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

«…Ο   Αθλητικός Σύλλογος Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ σε συνεργασία με την Π.Ε. Πρέβεζας , τον 

Δήμο Πρέβεζας και το Ε.Επιμελητήριο Πρέβεζας συνδιοργανώνουν στις 8-9-10 Ιουλίου στην 

Πρέβεζα τον 1ο Βαλκανικό αγώνα αισθητικής ομαδικής γυμναστικής. 

Οι συμμετοχές για τους αγώνες ξεπερνούν τις 500, με αθλήτριες  από Μολδαβία, Ρουμανία, 

Τουρκία, Ιταλία, Βουλγαρία. Η Βουλγαρία θα κατεβάσει στους αγώνες και την Εθνική της 

ομάδα.  Επίσης από την Ελλάδα θα λάβουν μέρος στον αγώνα περίπου 30 ομάδες. 
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Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τις αθλήτριες θα έρθουν στην Πρέβεζα  συνοδοί ,  προπονητές ,  μέλη 

των ομοσπονδιών τους καθώς και οι γονείς των αθλητριών. 

    Στην πόλη της Πρέβεζας θα έρθουν περίπου 1500 επισκέπτες οι οποίοι θα 

διανυκτερεύσουν σε όλη την παραθαλάσσια πλευρά του νομού μας (Αμμουδιά ,Λούτσα, Λυγια 

Βράχο, Κανάλι, Μύτικα) καθώς και μέσα στην πόλη. Θα επισκέπτονται τα κέντρα εστίασης και τα 

καταστήματα για τη σίτιση και τα ψώνια τους με πολύ μεγάλα οφέλη για τον τουριστικό κλάδο  

ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα δωμάτια εστιατόρια ταβέρνες καφετέριες ταξί λεωφορεία.  Η αθλητική 

αυτή διοργάνωση αποτελεί υπερτοπική εκδήλωση με  ευρεία απήχηση  και σημασίας αφού 

στρέφει τα φώτα της δημοσιότητας στην Πρέβεζα και γενικότερα στην Ήπειρο.  Καλύπτεται 

εκτενώς από τον Τύπο γεγονός που συντελεί  στην προβολή και προώθηση της περιοχής μας. Η 

ευρύτατη δημοσιότητα του αγώνα θα προσφέρει μια μεγάλη προβολή της Πόλη αλλά και του 

Νομού.  Είναι κατανοητό πως οι συγκεκριμένοι αγώνες αποτελούν τεράστιο γεγονός για την 

τοπική κοινωνία αλλά και για όλη την Ήπειρο. 

 Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση της Π.Ε Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας και του 

 Αθλητικού Συλλόγου Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ. 

  Συμμετοχή Π.Ε. Πρέβεζας: 5.275 ,00 ευρώ.    

   Οι δαπάνες είναι οι εξής :  

  Διατροφή αθλητριών/ων                            2.000,00 ευρώ 

  Διαμονή επισήμων, κριτών.                        2.576,00 ευρώ 

   Διαφημιστικό υλικό                                     700,00 ευρώ 

 

Οι δαπάνες που θα πληρωθούν από τον Δήμο Πρέβεζας ανέρχονται στο ποσό των πέντε 

χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών ευρώ  και τριάντα εννέα λεπτών  (5.263,39 ευρώ) αναλύονται 

ως εξής 

Οι δαπάνες που θα πληρωθούν από το Δήμο Πρέβεζας είναι οι κάτωθι: 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μονάδ 

Μετρ 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδ 

Ποσό 

1 Σκέπαστρο 300τμ στο χώρο του 

μπάσκετ στο ΔΑΚ για το ζέσταμα 

των αθλητριών  

Τεμ  1 1612,00 1612,00 

2 Mεταφορά αγωνιστικού ταπί για το 

εσωτερικό του ΔΑΚ από Λάρισα -

Πρέβεζα-Λάρισα  

Τεμ 1 1327,00 1327,00 

3 Μεταφορά τάπητα για τον 

εξωτερικό χώρο 300τμ από Αθήνα 

– Πρέβεζα- Αθήνα  

Τεμ 1 500,00 500,00 

4 Ενοικίαση τάπητα για τον εξωτερικό 

χώρο 300τμ  

Τεμ 1 967,74 967,74 
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ΣΥΝΟΛΟ 

   
4406,74 

   
ΦΠΑ 13% 237,51 

   
ΦΠΑ 24% 619,14 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 5263,39 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες ποσού 5.263,39 ευρώ θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 02.15.6472 “ Δαπάνες 

Αθλητικών εκδηλώσεων » προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022. 

 

          Έχοντας υπόψιν : 

• την αρ. 29/2022   Απόφαση   Κοινότητας Πρέβεζας  

• 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 

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

1.Την εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση του 1ου Βαλκανικού αγώνα αισθητικής 

ομαδικής γυμναστικής και τη συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και τον 

Αθλητικό Σύλλογο “Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ” στις 8-9-10 Ιουλίου στο ΔΑΚ Πρέβεζας . 

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

5.263,39 ευρώ . 

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

 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μονάδ 

Μετρ 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδ 

Ποσό 

1 Σκέπαστρο 300τμ στο χώρο του 

μπάσκετ στο ΔΑΚ για το ζέσταμα των 

Τεμ  1 1612,00 1612,00 
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αθλητριών  

2 Mεταφορά αγωνιστικού ταπί για το 

εσωτερικό του ΔΑΚ από Λάρισα -

Πρέβεζα-Λάρισα  

Τεμ 1 1327,00 1327,00 

3 Μεταφορά τάπητα για τον εξωτερικό 

χώρο 300τμ από Αθήνα – Πρέβεζα- 

Αθήνα  

Τεμ 1 500,00 500,00 

4 Ενοικίαση τάπητα για τον εξωτερικό 

χώρο 300τμ  

Τεμ 1 967,74 967,74 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   
4406,74 

   
ΦΠΑ 13% 237,51 

   
ΦΠΑ 24% 619,14 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 5263,39 

 

 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 02.15.6472 “ “Δαπάνες Αθλητικών  

εκδηλώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022. 

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,  

-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 πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών ευρώ  και 

τριάντα εννέα λεπτών (5.263,39€), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.15.6472 “ με τίτλο 

“Δαπάνες Αθλητικών εκδηλώσεων¨, προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για  την πραγματοποίηση 

του 1ου Βαλκανικού αγώνα αισθητικής ομαδικής γυμναστικής και τη συνδιοργάνωση με την 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και τον Αθλητικό Σύλλογο “Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ” στις 8-9-10 

Ιουλίου 2022, στο ΔΑΚ Πρέβεζας. 
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2.  Εγκρίνει τον  προϋπολογισμό για την πραγματοποίηση του 1ου Βαλκανικού αγώνα 

αισθητικής ομαδικής γυμναστικής, ως εξής: 

 

Α/Α Περιγραφή υλικού Μονάδ 

Μετρ 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδ 

Ποσό 

1 Σκέπαστρο 300τμ στο χώρο του 

μπάσκετ στο ΔΑΚ για το ζέσταμα των 

αθλητριών  

Τεμ  1 1612,00 1612,00 

2 Mεταφορά αγωνιστικού ταπί για το 

εσωτερικό του ΔΑΚ από Λάρισα -

Πρέβεζα-Λάρισα  

Τεμ 1 1327,00 1327,00 

3 Μεταφορά τάπητα για τον εξωτερικό 

χώρο 300τμ από Αθήνα – Πρέβεζα- 

Αθήνα  

Τεμ 1 500,00 500,00 

4 Ενοικίαση τάπητα για τον εξωτερικό 

χώρο 300τμ  

Τεμ 1 967,74 967,74 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   
4406,74 

   
ΦΠΑ 13% 237,51 

   
ΦΠΑ 24% 619,14 

   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 5263,39 

 

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

διατάξεις. 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  387/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΙΦΖΩΞΧ-8ΙΒ
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