
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

             Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό  10/2012  Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  την   25-6-2012, ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  19.00,  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα 
από την αριθμ.  Πρωτ.  19543/20-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ.  κ. 
Λάζαρου Πιπιλίδη,  η  οποία  δημοσιεύτηκε   στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου και 
επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  επίδοσης  στους  δημοτικούς  συμβούλους,  για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση  δαπανών  για  την  διοργάνωση  Πολιτιστικών  και  
λοιπών εκδηλώσεων, στο Δήμο Πρέβεζας». 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 27 
δημοτικών συμβούλων  ήταν:

  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Πιπιλίδης  Λάζαρος                             13. Νίτσας Γεώργιος
2. Φραγκούλης Γεώργιος                         14. Σπυράκος Ιωσήφ
3. Κατσιπανέλης Δημήτριος                     15. Τσοβίλης Ευάγγελος
4. Ροπόκης Ευάγγελος                            16. Τάγγας Απόστολος
5. Παπαχρήστος Λάζαρος                        17. Τσούτσης Χρήστος
6. Αντωνίου Μαρία                                 18. Ζέκιος Δημήτριος
7. Καζάκου Παρθενία                              19. Κατέρης Κωνσταντίνος
8. Κουτρούμπας Βασίλειος                       20. Αυδίκος Δημήτριος
9. Λαζάρου Χριστίνα                               21. Ρέντζος Ιωάννης-Χριστόφορος

10. Βαρτελάτου Στυλιανή                         22. Τσαγκάρης Γεώργιος
11.Κακιούζης Χαράλαμπος
12. Κορωναίος Κοσμάς                      
                    

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.  Γιαννάκης  Στέργιος,  2.  Σαραμπασίνας  Παύλος,  3.  Τριβλής 
Δημήτριος,  4. Μπαρτζώκας Παντελής, 5. Αναγνώστου Νικόλαος.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος είχε 
προσέλθει ο κ. Τριβλής και είχε αποχωρήσει ο κ. Τσούτσης. 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Σαρδελή Άννα-Μαρία , υπάλληλος του 
Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος     :30ο 

Αριθ. Απόφασης : 232/2012
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Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου,   την 
εισήγηση  του Αντιδημάρχου Πολιτισμού κ. Κοσμά Κορωναίου, που έχει ως 
εξής:
<<

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2012

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΤΑΡΙΟΥ – 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΚΑΡΕΚΛΩΝ

ΝΑΙ 1.350,00 € 02.15.6473

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΜΥΤΙΚΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ 

ΜΥΤΙΚΑ
22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2012

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑΙ 500,00 € 02.15.6473

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ – 
ΕΚΠ[ΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
“Ο ΒΡΑΧΟΣ”

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙ 

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΙ 800,00 € 02.15.6473

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
Σ – 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ 
ΡΕΥΜΑΤΙΩΤΩΝ 

“ΓΚΟΥΡΑ”
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 
ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ
Α 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 
2012

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΤΑΡΙΟΥ – 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ – 
ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΝΑΙ 250,00 € 02.15.6473

ΑΜΙΣΟΣ 2012
2 – 4 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
2012

Ν.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΤΑΡΙΟΥ – 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ - 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ 700,00 € 02.15.6473

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΩΡΩΠΟΥ
ΓΙΟΡΤΗ 

ΚΡΑΣΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

2012
ΩΡΩΠΟΣ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ – 
ΤΡΑΠΕΖΙΑ – 

ΑΜΟΙΒΗ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΝΑΙ 1.000,00 € 02.15.6473

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΟΥΡΟΥ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ – 
ΤΡΑΠΕΖΙΑ – 

ΑΜΟΙΒΗ 

ΝΑΙ 500,00 € 02.15.6473
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ΛΟΥΡΙΩΤΙΚΑ 
2012

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
2012

ΛΟΥΡΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΩΝ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ
“ΚΟΖΥΛΕΙΑ 

2012”
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

2012 
ΠΡΕΒΕΖΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ – 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ – 

ΚΛΠ

ΝΑΙ 800,00 € 02.15.6473

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ – 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
“ΔΙΟΓΕΝΗΣ” 

ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ 

2012 
13 – 14 

ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 
Ν. ΣΙΝΩΠΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΤΑΡΙΟΥ – 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΝΑΙ 700,00 € 02.15.6473

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2012
ΧΕΙΜΑΔΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΤΑΡΙΟΥ – 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΝΑΙ 600,00 € 02.15.64.73

ΓΙΟΡΤΗ 
ΣΑΡΔΕΛΑΣ 2012 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
2012 

ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΝΑΙ 10.000,00 € 02.15.64.73

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
“ΑΧΙΛΛΕΥΣ'” 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΓΩΝΕΣ KICK 
BOXING

NICOPOLIS 
CLUB

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2012

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
ΑΘΛΗΤΩΝ

ΝΑΙ 220,00 € 02.15.6472

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΟΥΡΟΥ 
-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
Σ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

2012 
<ΑΒΑΣΣΟΣ>

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ-
ΚΑΠΕΛΑ-
ΕΠΑΘΛΑ-

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΝΑΙ 1.200,00 € 02.15.6472

ΣΥΝΔΕΜΟΣ 
ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤ

ΩΝ – ΕΞΟΔΑ 

ΝΑΙ 500,00 € 02.15.6471
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 
ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ – 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ  
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 

2012

ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

30ο ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΠΕΒΕΖΑΣ

5 - 8  ΙΟΥΛΙΟΥ 
2012

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΤΑΡΙΟΥ – 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ – 
ΔΙΑΜΟΝΗ – 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ 2.500,00 € 02.15.6471

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 

2012
ΠΡΕΒΕΖΑ

ΗΧΗΤΙ ΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ – 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΣΤΟΛΩΝ – 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΝΑΙ 3.000,00 € 02.15.6471

12ο ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΧΟΡΟΥ
14 – 15 

ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΠΡΕΒΕΖΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ – 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΝΑΙ 1.000,00 € 02.15.6471

ΧΟΡΩΔΙΑ 
ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 

2012
ΠΡΕΒΕΖΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΤΑΡΙΟΥ – 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ 

ΝΑΙ 650,00 € 02.15.6471

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΟΥΡΟΥ –
 ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

16 – 17 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΛΟΥΡΟΣ – 
ΚΑΝΑΛΙ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ 
“ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ”

ΕΡΓΟ: “ΜΙΑ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ 

ΠΑΡΕΑ”

ΝΑΙ 1.000,00 € 02.15.6471

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 “ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ 
ΑΔΗ”

ΚΑΡΕΚΛΕΣ – 
ΤΡΑΠΕΖΙΑ – 

ΑΜΟΙΒΗ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΝΑΙ 1.500,00 € 02.15.6471
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
2012

ΠΟΤΑΜΟΣ 
ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 
“ΟΡΦΕΥΣ” 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΤΑΡΙΟΥ – 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ - 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΝΑΙ 650,00 € 02.15.6471

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΛΟΥΡΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 

2012
ΛΟΥΡΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙ
ΣΜΑΤΑ

ΝΑΙ 600,00 € 02.15.6471

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
“ΑΝΘΡΩΠΟΛΙΣ”

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 

2012

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΝΑΙ 300,00 € 02.15.6471

ROCK 
FESTIVAL

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
2012 

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡ
ΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΝΑΙ 300,00 € 02.15.6471

SUMMER BLAST 
FESTIVAL
27 – 28 

ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡ

ΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΝΑΙ 300,00 € 02.15.6471

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
...............................................................................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του

 την εισήγηση του Αντιδημάρχου
 τις διατάξεις  των άρθρων 75 και 158 του Ν.3463/2006.
 Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010
 Την αρ. 43/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, περί καταργήσεως 

των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
 Τις αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Δήμου 

Πρέβεζας,με τις οποίες εγκρίνονται οι πολιτιστικές και λοιπές 
εκδηλώσεις.

 Τις από 25/6/2012 προτάσεις ανάληψης δαπανών, της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την διοργάνωση Πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων στο 
Δήμο Πρέβεζας, ως κάτωθι:

 Ετήσια εκδήλωση στους Αγίους Αποστόλους , 30 ΙΟΥΝΙΟΥ   
2012, που διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Γυναικών Αγίου Θωμά. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το 
κόστος για την ενοικίαση καρεκλών και την κατασκευή παταριού, 
προϋπολογισμού 1.350,00 €.

 Πανηγύρι στο Μύτικα, 22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012,   που διοργανώνει ο 
Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μύτικα. Ο 
Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος για την ενοικίαση καρεκλών, 
προϋπολογισμού 500,00 €.

 Πανηγύρι στο Βράχο Πρέβεζας, στις 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012,   που 
διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Μορφωτικό – 
Εκπολιτιστικό Σύλλογο  <Ο ΒΡΑΧΟΣ>. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει 
το κόστος της διοργάνωσης, προϋπολογισμού 800,00 €.

 Διοργάνωση  Πανηγυριού του Αγίου Παντελεήμονα, στις 27   
ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, που διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με 
τον Εκπολιτιστικό -Μορφωτικό Σύλλογο Κάτω Ρευματιωτών 
<ΓΚΟΥΡΑ>. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος για την ενοικίαση 
καρεκλών και τραπεζιών καθώς και για την κατασκευή παταριού, 
προϋπολογισμού 250,00 €.

 “  Αμισός 2012”, 2-4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 στην Νέα Σαμψούντα.    Ο 
Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος , για την κατασκευή παταριού, 
ενοικίασης καρεκλών και εκτυπώσεων, προϋπολογισμού 700,00 €.

 Γιορτή Κρασιού , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 στον Ωρωπό  , που 
διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Ωρωπού.  Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος  , 
ενοικίασης καρεκλών, τραπεζιών καθώς και την αμοιβή των μουσικών, 
προϋπολογισμού 1.000,00 €.

 ΛΟΥΡΙΩΤΙΚΑ 2012, Αύγουστος 2012 στον Λούρο.     Ο Δήμος 
Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος  , ενοικίασης καρεκλών, τραπεζιών 
καθώς και την αμοιβή των μουσικών, προϋπολογισμού 500,00 €.

 ΚΟΖΥΛΕΙΑ 2012, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012, στην πόλη της Πρέβεζας,   
που διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μικρασιατών και Ποντίων Ν. Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει 
το κόστος , διαμονής , διατροφής  κ.λ.π. Των συμμετεχόντων , 
προϋπολογισμού 800,00 €.

 ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ 2012, 13-14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, στην Νέα Σινώπη,   που 
διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας και ο Μορφωτικός -Πολιτιστικός 
Σύλλογος <ΔΙΟΓΕΝΗΣ> Νέας Σινώπης. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει 
το κόστος , κατασκευής παταριού, ενοικίασης καρεκλών, και φιλοξενίας 
των συμμετεχόντων, προϋπολογισμού 700,00 €.

 Ετήσια εκδήλωση στο Χειμαδιό, 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012,   που 
διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χειμαδιού. 
Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος, κατασκευής παταριού, και 
ενοικίασης καρεκλών, προϋπολογισμού 600,00 €.

 ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΛΑΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012       , στην πόλη της   
Πρέβεζας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος της διοργάνωσης, 
προϋπολογισμού 10.000,00 €.

 Αγώνες   KICK BOXING- NIKOPOLIS CLUB,   30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012,   
που διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
<ΑΧΙΛΛΕΥΣ> Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος 
φιλοξενίας των αθλητών, προϋπολογισμού 220,00 €.
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 Ποδηλατικός Γύρος , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 <ΑΒΑΣΣΟΣ>,     που 
διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας με την δημοτική Κοινότητα Λούρου. Ο 
Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος για , μπλούζες, καπέλα,έπαθλα 
και αναψυκτικά,  προϋπολογισμού 1.200,00 €.

  Πολιτιστική εκδήλωση  στο Κηποθέατρο στις 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2012, που διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας, σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Συρρακιωτών  Ν. Πρέβεζας και τον Σύλλογο Ηπειρωτών Αγίου 
Δημητρίου Αττικής. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος διαμονής 
των συμμετεχόντων καθώς και τα έξοδα των μουσικών της 
παράστασης , προϋπολογισμού 500,00 €. 

 30ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας< ΑΡΜΟΝΙΑ>, 5-8   
ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, στην πόλη της Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα 
καλύψει το κόστος κατασκευής παταριού, ενοικίασης καρεκλών, 
διαμονής και διατροφής χορωδών καθώς και λοιπών εξόδων της 
διοργάνωσης , προϋπολογισμού 2.500,00 €.

 Ετήσια εκδήλωση του χορευτικού του Δήμου Πρέβεζας, στις 25   
ΙΟΥΝΙΟΥ 2012,  στην πόλη της Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα 
καλύψει το κόστος της ηχητικής κάλυψης, της ενοικίασης στολών 
καθώς και της αμοιβής των μουσικών, προϋπολογισμού 3.000,00 €.

 12ο Διεθνές Φεστιβάλ χορού, 14-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012,  στην πόλη   
της Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος διατροφής 
και φιλοξενίας των συμμετεχόντων, προϋπολογισμού 1.000,00 €.

  Ετήσια εκδήλωση χορωδίας <ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ>, στις 28 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, στην πόλη της Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα 
καλύψει το κόστος  κατασκευής  παταριού και  ενοικίασης καρεκλών, 
προϋπολογισμού 650,00 €.

  Εκδηλώσεις για παιδιά, Θεατρική παράσταση  από το θέατρο 
<ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ>, στις 16 και 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, στην Δημοτική 
Κοινότητα Λούρου και στην Τοπική Κοινότητα Καναλίου.Ο 
Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος  της θεατρικής παράστασης- 
θέατρο <Πολυθέαμα>, προϋπολογισμού 1.000,00 €.

 Διαδημοτική εκδήλωση <ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΔΗ>, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012,   
στον ποταμό Αχέροντα. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος  , 
ενοικίασης καρεκλών, τραπεζιών,  αμοιβή των μουσικών και εκτυπώσεις 
αφισών, προϋπολογισμού 1.500,00 €.

 Ετήσια εκδήλωσης της Φιλαρμονικής <ΟΡΦΕΥΣ> Πρέβεζας,   
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012, στην παραλία της Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας 
θα καλύψει το κόστος , κατασκευής παταριού, ενοικίασης καρεκλών, 
και φιλοξενίας συμμετεχόντων, προϋπολογισμού 650,00 €.

 Ετήσια εκδήλωση Πολιτιστικού Συλλόγου Λούρου , 28   
ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, στο Λούρο.  Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το 
κόστος για την ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών, προϋπολογισμού 
600,00 €. 

 Αφιέρωμα στον Κ. Καρυωτάκη στις 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012   , που 
διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με το Σύλλογο 
<ΑΝΘΡΩΠΟΛΙΣ>. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος των 
εκτυπώσεων της εκδήλωσης , προϋπολογισμού 300,00 €.

 ROCK FESTIVAL, 4   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, στον Παντοκράτορα   
Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος κατασκευής 
παταριού , προϋπολογισμού 300,00 €.

 SUMMER BLAST  FESTIVAL, 27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 στον   
Παντοκράτορα Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει το κόστος 
κατασκευής παταριού , προϋπολογισμού 300,00 €. 

     2. Εγκρίνει συνολική δαπάνη ύψους 30.920,00 € για την κάλυψη

Σελίδα 7 από 12

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞΧ-ΥΙ7



         των εξόδων διοργάνωσης των ανωτέρω αναφερομένων πολιτιστικών
         και λοιπών εκδηλώσεων.

      3. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 1.350,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6473 <έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων> της 

στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 
και την διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων  κατασκευής παταριού 
και ενοικίασης καρεκλών  για την διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης 
στους Αγίους Αποστόλους, Δ.Κ. Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα θα 
εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά 
στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.

     4. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 500,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6473 <έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων> της 

στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 
και την διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων, ενοικίασης καρεκλών 
για την διοργάνωση πανηγυριού  στην Τοπική Κοινότητα  Μύτικα,  Δ.Ε. 
Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των 
δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν 
στην υπηρεσία.

 5. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 800,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6473 <έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων> της 

στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 
και την διάθεσή της για την διοργάνωση του ετήσιου  πανηγυριού  στην 
Τοπική Κοινότητα  Βράχου,  Δ.Ε. Ζαλόγγου. Τα χρηματικά εντάλματα θα 
εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά 
στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.

 6. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 250,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6473 <έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων> της 

στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 
και την διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων, κατασκευής παταριού , 
ενοικίασης καρεκλών και τραπεζιών για την διοργάνωση  πανηγυριού του 
Αγίου Παντελεήμονα στις 27/7/2012 , στην Τοπική Κοινότητα 
Ρευματιάς,  Δ.Ε. Λούρου. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο 
όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα 
προσκομιστούν στην υπηρεσία.

 7. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 700,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6473 <έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων> της 

στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 
και την διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων κατασκευής παταριού , 
ενοικίασης καρεκλών και εκτυπώσεων για την διοργάνωση  εκδήλωσης 
<ΑΜΙΣΟΣ 2012> στις 2-4/8/2012 , στην Τοπική Κοινότητα   Ν. 
Σαμψούντας,  Δ.Ε. Ζαλόγγου. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται 
στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα 
προσκομιστούν στην υπηρεσία.

 8. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 1.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6473 <έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων> της 

στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 
και την διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων ενοικίασης καρεκλών, 
τραπεζιών και αμοιβής μουσικών  για την διοργάνωση  της Γιορτής 
Κρασιού , τον Αύγουστο 2012 στην Τοπική Κοινότητα   Ωρωπού,  Δ.Ε. 
Λούρου. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των 
δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν 
στην υπηρεσία.

 9. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 500,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
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     02.15.6473 <έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων> της 
στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 
και την διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων ,ενοικίασης καρεκλών, 
τραπεζιών και αμοιβής μουσικών, για την διοργάνωση  πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ΛΟΥΡΙΩΤΙΚΑ   2012, στην Δημοτική  Κοινότητα Λούρου. Τα 
χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα 
με τα παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.

10. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 800,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6473 <έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων> της 

στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 
και την διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων διατροφής, 
διαμονής,κ.λ.π., για την διοργάνωση  πολιτιστικών εκδηλώσεων 
ΚΟΖΥΛΕΙΑ  2012, στην Δημοτική  Κοινότητα Πρέβεζας. Τα χρηματικά 
εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα 
παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.

11.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 700,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6473 <έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων> της 

στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 
και την διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων, ενοικίασης καρεκλών, 
κατασκευής παταριού και φιλοξενίας συμμετεχόντων, για την 
διοργάνωση  πολιτιστικών εκδηλώσεων ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ 2012, στην Τοπική 
Κοινότητα Ν. Σινώπης, Δ.Ε. Ζαλόγγου. Τα χρηματικά εντάλματα θα 
εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά 
στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.

12.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 600,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6473 <έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων> της 

στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 
και την διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων ενοικίασης καρεκλών 
και κατασκευής παταριού  για την διοργάνωση  ετήσιας  εκδήλωσης , 
στις 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, στην Τοπική  Κοινότητα Χειμαδιού, Δ.Ε. 
Ζαλόγγου. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των 
δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν 
στην υπηρεσία.

13.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 10.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6473 <έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων> της 

στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 
και την διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ 2012, στην Δημοτική 
Κοινότητα Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα 
των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα 
προσκομιστούν στην υπηρεσία.

14.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 220,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6472<έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων> της στήλης των εξόδων 

προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την διάθεσή της 
για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας αθλητών, για την διοργάνωση 
αγώνων KICK BOXING στο NIKOPOLIS CLUB, στις 30/6/2012, στην 
Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο 
όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα 
προσκομιστούν στην υπηρεσία.

15. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 1.200,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6472<έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων> της στήλης των εξόδων 

προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την διάθεσή της 
για μπλούζες, καπέλα, έπαθλα και αναψυκτικά , για την διοργάνωση 
ποδηλατικού γύρου <ΑΒΑΣΣΟΣ> , Αύγουστος 2012, στην Δημοτική 
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Κοινότητα Λούρου. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα 
των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα 
προσκομιστούν στην υπηρεσία.

16. Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 500,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6471<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της στήλης των 

εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την 
διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων διαμονής των συμμετεχόντων 
και της αμοιβής των μουσικών της παράστασης , για την διοργάνωση 
πολιτιστικής εκδήλωσης  στο Δημοτικό Κηποθέατρο  Πρέβεζας στις 
30/6/2012, στην Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα 
θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά 
στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.

17.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 2.500,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6471<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της στήλης των 

εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την 
διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων, κατασκευής παταριού, 
ενοικίασης καρεκλών, διαμονής  και διατροφής των συμμετεχόντων, για 
την διοργάνωση  του 30ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας 
<ΑΡΜΟΝΙΑ> , από 5-8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 , στην Δημοτική Κοινότητα 
Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των 
δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν 
στην υπηρεσία.

18.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 3.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6471<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της στήλης των 

εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την 
διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων,της ηχητικής κάλυψης,της 
ενοικίασης στολών και της αμοιβής των μουσικών,για την διοργάνωση 
της ετήσιας εκδήλωσης του Χορευτικού του Δήμου  Πρέβεζας , στις 25 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 , στην Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας. Τα χρηματικά 
εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα 
παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.

19.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 1.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6471<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της στήλης των 

εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την 
διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων,διαμονής  και διατροφής των 
συμμετεχόντων, για την διοργάνωση  του 12ου Διεθνούς  Φεστιβάλ 
Χορού, από 14-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 , στην Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας. 
Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων 
σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην 
υπηρεσία.

20.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 650,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6471<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της στήλης των 

εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την 
διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων, κατασκευής παταριού και 
ενοικίασης καρεκλών,  για την διοργάνωση  της ετήσιας εκδήλωσης της 
Χορωδίας < ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ>, στις 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 , στην Δημοτική 
Κοινότητα Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα 
των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα 
προσκομιστούν στην υπηρεσία.

21.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 1.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6471<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της στήλης των 

εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την 
διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων  της θεατρικής παράστασης  για 
παιδιά ,από το θέατρο <ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ>, στις  16-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, στην 
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     Δημοτική Κοινότητα Λούρου και στην Τοπική Κοινότητα Καναλίου,
     Δήμου Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των
     δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν
     στην υπηρεσία.
22.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 1.500,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6471<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της στήλης των 

εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την 
διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων  ενοικίασης καρεκλών, 
τραπεζιών και για την αμοιβή μουσικών για την διοργάνωση της 
Διαδημοτικής Εκδήλωσης <ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΔΗ> , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012, 
ποταμός Αχέροντας, της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου. Τα χρηματικά 
εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα 
παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία. 

23.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 650,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6471<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της στήλης των 

εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την 
διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων ,ενοικίασης καρεκλών , 
κατασκευής παταριού και φιλοξενίας συμμετεχόντων , για την ετήσια 
εκδήλωση της Φιλαρμονικής <ΟΡΦΕΥΣ> Πρέβεζας, ΙΟΥΛΙΟΣ 2012, στην 

     Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται
     στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα
     προσκομιστούν στην υπηρεσία.
24.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 600,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6471<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της στήλης των 

εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την 
διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων, 
για την διοργάνωση της ετήσιας πολιτιστικής εκδήλωσης του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Λούρου, στις   28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, στην 

     Δημοτική Κοινότητα Λούρου. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο
     όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα
     προσκομιστούν στην υπηρεσία. 
25.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 300,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6471<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της στήλης των 

εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την 
διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων εκτυπώσεων για την 
διοργάνωση της εκδήλωσης <ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ>, στις 21 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, στην Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας. Τα χρηματικά 
εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα 
παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.

26.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 300,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6471<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της στήλης των 

εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την 
διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων κατασκευής παταριού για την 
διοργάνωση του ROCK FESTIVAL, στις  4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2012,  στον 
Παντοκράτορα ,Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας. Τα χρηματικά 
εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των  δικαιούχων σύμφωνα με τα 
παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.

27.Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 300,00 €  σε βάρος του Κ.Α.
     02.15.6471<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της στήλης των 

εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2012 και την 
διάθεσή της για την κάλυψη των εξόδων κατασκευής παταριού για την 
διοργάνωση του SUMMER BLAST  FESTIVAL, στις  27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ  2012, 
στον Παντοκράτορα ,Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας. Τα χρηματικά 
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εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των  δικαιούχων σύμφωνα με τα 
παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

Σελίδα 12 από 12

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞΧ-ΥΙ7


