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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 του 

Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο  “Επιχορηγήσεις Αθλητικών  Συλλόγων 

και Σωματείων”, για  επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου ΕΦΟΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για την διεξαγωγή του «Διεθνούς Πρωταθλήματος Τένις - ΙΤF 

WORLD TENNIS TOUR J4 PREVEZA2022" στα γήπεδα αντισφαίρισης του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου Πρέβεζας 18-26 Ιουνίου 2022». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 120 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση 

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

«… Όπως γνωρίζετε, διανύουμε μια δύσκολη χρονιά, στην οποία επιβάλλεται να μην υπάρχουν 

υπερβολές στις δαπάνες των διαφόρων  εκδηλώσεων του Δήμου και προσπαθούμε όσο το 

δυνατόν να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες δίνοντας έμφαση στις εκδηλώσεις  που έχουν γίνει 

θεσμοί για το Δήμο και προβάλλουν τα ήθη κ τα έθιμα του τόπου  προάγοντας ταυτόχρονα την 

Τουριστική προβολή του Δήμου και την ανάπτυξη του αθλητισμού . 

    Ο Δήμος λόγω της οικονομικής στενότητας δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τις 

αθλητικές εκδηλώσεις των αθλητικών φορέων με τα ποσά τα οποία ζητούνται κάθε φορά, 

μπορεί να θα διαθέσει όμως τον υλικοτεχνικό του εξοπλισμό  

   Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με αίτηση της ζητά την επιχορήγηση από το Δήμο 

Πρέβεζας για την διεξαγωγή του «Διεθνούς  Πρωταθλήματος Τένις - ΙΤF WORLD TENNIS TOUR 

J4 PREVEZA2022"  στα γήπεδα αντισφαίρισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας 18-26 

Ιουνίου 2022. 

Προβλέπεται μεγάλη συμμετοχή (εκατοντάδες αθλητές ) που λόγω το μικρό της ηλικίας τους θα 

συνοδεύονται από γονείς ή προπονητές .  
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Το πρωτάθλημα αυτό φέρνει πάντα πολύ κόσμο  στην πόλη μας και  πέραν της προβολής που 

θα δώσει στην πόλη, θα  ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία (σε μια  περίοδο  με χαμηλή 

τουριστική κίνηση). 

 

         Έχοντας υπόψιν : 

• την εισήγηση της υπηρεσίας  

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

• 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 

• Την αίτηση του Συλλόγου  

• Την αρ. 136/2022  απόφαση Δ.Σ.   

 

           ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

1. Την εξειδίκευση πίστωσης   για την επιχορήγηση  και την έγκριση για την  διεξαγωγή του 

«Διεθνές Πρωταθλήματος Τένις - ΙΤF WORLD TENNIS TOUR J4 PREVEZA2022"  στα 

γήπεδα αντισφαίρισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας 18-26 Ιουνίου 2022 

2. Την έγκριση δαπάνης (1.500,00€) η οποία  θα  βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.00.6735  “ 

Επιχορηγήσεις Αθλητικών   Συλλόγων και Σωματείων  ”      

3. Την έγκριση  για  τη διάθεση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Δήμου για    τη 

διενέργεια του πρωταθλήματος ...».  

 

     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 χιλίων πεντακοσίων ευρώ  (1.500,00 €), η οποία 

θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και 

Σωματεία» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για  επιχορήγηση   του Αθλητικού Συλλόγου 

ΕΦΟΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για την διεξαγωγή του «Διεθνούς Πρωταθλήματος 

Τένις - ΙΤF WORLD TENNIS TOUR J4 PREVEZA2022"  στα γήπεδα αντισφαίρισης του 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας  στις 18-26 Ιουνίου 2022. 

2.   Εγκρίνει την διάθεση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Δήμου για  τη διενέργεια του  

      πρωταθλήματος.   

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  389/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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