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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

             Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό  11/2013  Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  την   27-5-2013, 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.  13681/23-5-2013  πρόσκληση  της  Προέδρου  Δ.Σ. 
κ. Παρθενίας Καζάκου, 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  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  και  έγκριση 
συμμετοχής  του  Δήμου  Πρέβεζας  στην  οργάνωση 
εκδηλώσεων,  καθώς  και  έγκριση  συνδρομής  και  
συνδιοργάνωσης   από  τον  Δήμο  Πρέβεζας  πολιτιστικών,  
κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων» 

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

                                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.  Καζάκου Παρθενία                       12.  Αντωνίου Μαρία 
2.  Παπαχρήστος Λάζαρος                 13.  Λαζάρου Χριστίνα 
3.  Κουτρούμπας Βασίλειος                14.  Κατέρης Κωνσταντίνος
4.  Αυδίκος Δημήτριος                      15.  Τσαγκάρης Γεώργιος
5.  Μπαρτζώκας Παντελής                 16.  Σαραμπασίνας Παύλος
6.  Νέσσερης Χρήστος                      17.  Τσούτσης Χρήστος 
7.  Ροπόκης Ευάγγελος                     18.  Νίτσας Γεώργιος
8.  Φραγκούλης Γεώργιος                 19.   Σπυράκος Ιωσήφ
9.  Αναγνώστου Νικόλαος                 20.  Τσοβίλης Ευάγγελος
10. Πιπιλίδης Λάζαρος                      21.   Ρέντζος Ιωάννης –Χριστόφορος   
11. Κατσιπανέλης Δημήτριος       22.   Ζέκιος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:   1.  Κακιούζης  Χαράλαμπος  ,  2.  Κορωναίος  Κοσμάς  , 
3. Βαρτελάτου Στυλιανή, 4. Γιαννάκης Στέργιος, 5. Τάγγας Απόστολος. 

Κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης  και  πριν  την  συζήτηση  του  παρόντος 
θέματος προσήλθε ο κ. Κακιούζης και αποχώρησαν οι κ.κ.  Τσούτσης, Κατέρης, 
Ζέκιος, Παπαχρήστος , Μπαρτζώκας , Αυδίκος και Σαραμπασίνας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος , υπάλληλος του 
Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση  των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος    :  22ο

Αριθ. Απόφασης : 227/2013
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ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου, την εισήγηση 
του  Τμήματος  Πολιτιστικών  Εκδηλώσεων,  Δήμου  Πρέβεζας   (αρμόδια  κα. 
Καρακατσούλη ),  που έχει ως εξής:
<<1.  Παρακαλώ,  όπως,  εγκρίνετε  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  με  
μεταφορά  του  ποσού  των  15.000€  από  την  στήλη  εξόδων  με  κωδικό  
02.15.6472  (έξοδα  αθλητικών  δραστηριοτήτων),  στη  στήλη  
02.15.6471(έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων) .
2.  Στις  παρακάτω  πολιτιστικές  και  κοινωνικές  διοργανώσεις  καλείται  να  
αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο τη συμμετοχή του ή μη στις οργανωτικές  
ανάγκες κάθε γεγονότος:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΠΟΥ 
ΘΑ 
ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ

ΠΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ 

6ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑ
ΙΩΝ

Σύλλογος 
Σαρακατσαναί
ων Πρέβεζας

Σίτιση, 
τραπεζοκ/τα

1.000,00€ 02.15.6471

31ο  ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Χορωδία 
Πρέβεζας 
«Αρμονία»

φιλοξενία  & 
διατροφή  των 
χορωδιών,δαπ-
άνες  για  την 
κατασκευή 
παταριών, 
ενοικίαση 
καρεκλών, 
δαπάνες 
εκτυπώσεων, 
προβολή

3.000,00€ 02.15.6471

1ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Αθλητικός 
Γυμναστικός 
Σύλλογος 
«ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ»

ηχητική  & 
φωτιστική 
κάλυψη  &  την 
κατασκευή 
παταριού  στην 
Πλατεία 
Ανδρούτσου,  
καθώς  και  την 
προμήθεια 
διαφημιστικών 
μπλουζών  και  
ατομικών 
αναμνηστικών 
για  τους 
συμμετέχοντες 
με το λογότυπο 
της εκδήλωσης.

1.000,00€ 02.15.6472

ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΑΓ. 
ΓΙΑΝΝΗ 
ΜΥΤΙΚΑ , 22 & 
23  Ιουνίου 
2013.

Α.Ο ΜΥΤΙΚΑ Τραπεζοκ/τα 500,00€ 02.15.6471

ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΜΑΪΣΤΡΑΛΙΑ

Χορωδία 
«Ηχοχρώματα
»

Σίτιση,  
καρέκλες,  
πατάρι

500,00€ 02.15.6471

PRE  POST 
MUSIC 
FESTIVAL

DB Sounds Πατάρι,  
καρέκλες

500,00€ 02.15.6471

ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Σύλλογος 
Γυναικών 
Αγίου  Θωμά 
και Περιχώρων 

Πατάρι,  
τραπεζοκ/τα

1.200,00€ 02.15.6471

ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
ΑΓΙΟΥ 

Πολιτιστικός 
Περιβαλλοντικ

Τραπεζοκα/τα 500,00€ 02.15.6471
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ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ός   Σύλλογος 

Αγίας Τριάδος  
13οΔΙΕΘΝΕΣ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩ
Ν ΧΩΡΩΝ

Χορευτικός 
Όμιλος 
Πρέβεζας  

Σίτιση 1.000,00€ 02.15.6471

ΚΟΖΥΛΕΙΑ Μορφωτικός 
και 
Πολιτιστικός 
Σύλλογος 
Μικρασιατών 
και Ποντίων Ν.  
Πρέβεζας

Σίτιση 500,00€ 02.15.6471

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
«Οργανικός 
Ρυθμός  του 
σώματος  και 
του λόγου»  

Θεατρικό 
Εργαστήρι 
Πρέβεζας 

Φιλοξενία 
ομιλητών 

1.100,00€ 02.15.6471

ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΤΕΝΝΙΣ

Γυμναστική 
Ένωση 
Πρέβεζας 

Δαπάνες 
οργάνωσης

600,00€ 02.15.6472

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΚΙΘΑΡΑΣ

Ωδείο 
Πολυρυθμία

Δαπάνες 
οργάνωσης

800,00€ 02.15.6471

ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Δήμος 
Πρέβεζας

Σίτιση, 
φιλοξενία

1.000,00€ 02.15.6473

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 
ΠΟΝΤΙΩΝ

Δήμος 
Πρέβεζας

φιλοξενία 1.000,00€ 02.15.6473

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΠΙΑΝΟΥ  – 
ΚΙΘΑΡΑΣ

Δήμος 
Πρέβεζας

Σίτιση 1.000,00€ 02.15.6471

Ετήσια 
εκδήλωση 
αφιερωμένη 
στην 
Παράδοση 
Ελληνικών 
Παραδοσιακών 
χορών  του 
χορευτικού 
τμήματος 
Δήμου 
Πρέβεζας

Δήμος
Πρέβεζας

Ενοικίαση   35 
παραδοσιακών 
φορεσιών   για 
την  ετήσια 
Εκδήλωση 
Νησιά Αιγαίου,
Προμήθεια 
νερού,
Ενοικίαση   10 
παραδοσιακών 
φορεσιών 
Θράκης  για  την 
ετήσια 
Εκδήλωση 
χορού.

900,00  €
200,00 €

250,00 €

02.15.6471

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δήμος
Πρέβεζας

Ενοικίαση  12 
παραδοσιακών 
φορεσιών  για 
την  εκδήλωση 
του  Συλλόγου 
Γυναικών  Αγ.  
Θωμά

320.00  € 02.15.6471

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δήμος 
Πρέβεζας

Ενοικίαση  20 
παραδοσιακών 
φορεσιών   για 
εκδήλωση
Του 
Πολιτιστικού 
Και  Αθλητικού 

520,00 € 02.15.6471
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Συλλόγου 
Φιλοθέης Άρτας 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΓΙΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤ/ΛΕΙΟΥ

Δήμος 
Πρέβεζας

Φιλοξενία
(Διαμονή-
Σίτιση)

1.000,00€ 02.15.6471

 >>

ΝΙΤΣΑΣ: Δεν είμαι αντίθετος βέβαια στο να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, αλλά 
πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε λίγα χρήματα ακόμη και γιατί όχι, 
να προχωρήσουμε στην αγορά αυτών των παραδοσιακών στολών.
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ: Και εγώ δεν είμαι αντίθετος στο να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις 
δραστηριότητες.  Είναι  όμως  κάποια  κονδύλια  μικρά  τα  οποία  είναι 
επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
..................................................................................................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του: 

 την εισήγηση της υπηρεσίας ,
 τις διατάξεις  των άρθρων 75, 158 και 161 του Ν.3463/2006,
 Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010,
 Τις αρ. 183/27-5-2013 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
 Τα όσα ανωτέρω ελέχθησαν. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1).  Εγκρίνει την συνδιοργάνωση  πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών 
εκδηλώσεων στο Δήμο Πρέβεζας , ως κάτωθι: 
α)  Την  εκδήλωση με  τίτλο:<<6ο  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ>>  στις 
23 & 24-8-2013, που  συνδιοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Σαρακατσαναίων Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει  τα έξοδα:

 Παροχής γεύματος στους συντελεστές της εκδήλωσης ,
 Ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων. 
               Συνολικού    προϋπολογισμού   1.000,00 €.  

β)  Την  εκδήλωση με  τίτλο:<<31ο  ΔΙΕΘΝΕΣ  ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ>> στις  4  &7-7-2013,  που συνδιοργανώνει  ο  Δήμος  Πρέβεζας  σε 
συνεργασία  με  την  Χορωδία  Πρέβεζας  «Αρμονία».  Ο  Δήμος  Πρέβεζας  θα 
καλύψει τα έξοδα :

 Φιλοξενίας & Διατροφής των χορωδιών,
 Κατασκευής παταριών,
 Ενοικίασης καρεκλών,
 Εκτυπώσεων και  προβολής της εκδήλωσης.
             Συνολικού   προϋπολογισμού   3.000,00 €.  

γ) Την εκδήλωση με τίτλο:<<1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»>> 
στις 12 & 13-7-2013, που συνδιοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με 
τον  Αθλητικό  Γυμναστικό  Σύλλογο   «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ».  Ο  Δήμος  Πρέβεζας  θα 
καλύψει τα έξοδα :

 Ηχητικής & Φωτιστικής κάλυψης της εκδήλωσης  ,
 Κατασκευής παταριού στην  Πλατεία Ανδρούτσου,
 Διαφημιστικών  μπλουζών  και  ατομικών  αναμνηστικών  για  τους 

συμμετέχοντες με το λογότυπο της εκδήλωσης.
Συνολικού   προϋπολογισμού   1.000,00 €.  
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δ) Την εκδήλωση με τίτλο:<<ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΥΤΙΚΑ>> στις 22 & 
23-6-2013,  που  συνδιοργανώνει  ο  Δήμος  Πρέβεζας  σε  συνεργασία  με  τον 
«Αθλητικό Οργανισμό Μύτικα». Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει τα έξοδα :

 Ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων.
Συνολικού προϋπολογισμού 500,00 €.

ε) Την εκδήλωση με τίτλο:<<ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΪΣΤΡΑΛΙΑ>> στις 27-7-2013, που 
συνδιοργανώνει  ο  Δήμος  Πρέβεζας  σε  συνεργασία  με  την  Χορωδία 
«Ηχοχρώματα». Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει τα έξοδα :

 Παροχή γεύματος στους συντελεστές της εκδήλωσης ,
 Ενοικίασης καρεκλών,
 Κατασκευής παταριού.

Συνολικού   προϋπολογισμού   500,00 €.  
στ) Την εκδήλωση με τίτλο:<<PRE POST MUSIC FESTIVAL>> στις 3-8-2013, 
που συνδιοργανώνει  ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με το DB Sounds. Ο 
Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει τα έξοδα :

 Ενοικίασης καρεκλών  ,
 Κατασκευής παταριού.

Συνολικού   προϋπολογισμού   500,00 €.  
ζ) Την εκδήλωση με τίτλο:<<ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>> στις      29-
6-2013, που συνδιοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Γυναικών  Αγίου  Θωμά   και  Περιχώρων.  Ο  Δήμος  Πρέβεζας  θα  καλύψει  τα 
έξοδα :

 Ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων ,
 Κατασκευής παταριού.

Συνολικού   προϋπολογισμού   1.200,00 €.  
η)  Την  εκδήλωση με  τίτλο:<<ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΑΓΙΟΥ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ>>  στις 
22 & 23-6-203, που συνδιοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με τον 
Πολιτιστικό   Περιβαλλοντικό  Σύλλογο   Αγίας Τριάδος. Ο Δήμος Πρέβεζας θα 
καλύψει τα έξοδα :

 Ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων.
Συνολικού   προϋπολογισμού   500,00 €.  
θ)  Την  εκδήλωση με  τίτλο:<<13  ο   ΔΙΕΘΝΕΣ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ   
ΧΩΡΩΝ>> στις 20-7-2013, που διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία 
με τον Χορευτικό Όμιλο Πρέβεζας . Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει τα έξοδα :

 Παροχής γεύματος στους συντελεστές της εκδήλωσης.
    Συνολικού   προϋπολογισμού   1.000,00 €.  

ι)  Την  εκδήλωση με  τίτλο:<<ΚΟΖΥΛΕΙΑ>>  στις  9-8-2013,  που 
συνδιοργανώνει  ο  Δήμος  Πρέβεζας  σε  συνεργασία  με  τον  Μορφωτικό  και 
Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών και Ποντίων Ν.Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας 
θα καλύψει τα έξοδα :

 Παροχής γεύματος στους συντελεστές της εκδήλωσης.
          Συνολικού   προϋπολογισμού   500,00 €.  

κ)  Την  εκδήλωση του  Σεμιναρίου  με  τίτλο:<<  Οργανικός  Ρυθμός  του 
σώματος  και  του  λόγου  >>,  που  συνδιοργανώνει  ο  Δήμος  Πρέβεζας  σε 
συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει 
τα έξοδα :

 Φιλοξενίας των  ομιλητών της εκδήλωσης.
    Συνολικού   προϋπολογισμού   1.100,00 €.  

λ)  Την  εκδήλωση με  τίτλο:<<ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΤΕΝΝΙΣ>>  στις 
5 έως 15-7-2013  , που συνδιοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με 
την Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει τα έξοδα :

  Οργάνωσης της εκδήλωσης.
          Συνολικού   προϋπολογισμού   600,00 €.  
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μ)  Την  εκδήλωση με  τίτλο:<<ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΚΙΘΑΡΑΣ>>,  που 
συνδιοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με το Ωδείο «Πολυρυθμία». 
Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει τα έξοδα :

 Οργάνωσης της εκδήλωσης.
    Συνολικού   προϋπολογισμού   800,00 €.  

ν) Την εκδήλωση με τίτλο:<<ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ>>,που 
διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει τα έξοδα :

 Φιλοξενίας στους συντελεστές της εκδήλωσης,
 Παροχής γεύματος στους συντελεστές της εκδήλωσης,
          Συνολικού   προϋπολογισμού   1.000,00 €.  

ξ) Την εκδήλωση με τίτλο:<<ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ>>,που 
διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας . Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει τα έξοδα :

 Φιλοξενίας στους συντελεστές της εκδήλωσης.
    Συνολικού   προϋπολογισμού   1.000,00 €.  

ο)  Την  εκδήλωση με  τίτλο:<<ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΠΙΑΝΟΥ  –  ΚΙΘΑΡΑΣ>>,που 
διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει τα έξοδα :

 παροχής γεύματος στους συντελεστές της εκδήλωσης.
          Συνολικού   προϋπολογισμού   1.000,00 €.  

π) Την εκδήλωση με τίτλο:<<Ετήσια  Εκδήλωση Ελληνικών Παραδοσιακών 
Χορών>> στις 17-6-2013 στην Πρέβεζα, που  διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας 
σε συνεργασία με το Χορευτικό τμήμα του Δήμου Πρέβεζας. Ο Δήμος Πρέβεζας 
θα καλύψει τα έξοδα 

 Ενοικίασης  35  παραδοσιακών φορεσιών <Νησιά Αιγαίου>  , 
 Προμήθειας  νερού,
 Ενοικίασης  10 παραδοσιακών φορεσιών <Θράκη>.
    Συνολικού   προϋπολογισμού   1.350,00 €.  

ρ) Την εκδήλωση με τίτλο:<<ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤ/ΛΕΙΟΥ>>  στις  8-8-2013,  που  διοργανώνει  ο  Δήμος 
Πρέβεζας . Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει τα έξοδα :

 Φιλοξενίας στους συντελεστές της εκδήλωσης, (Διαμονή και παροχή 
γεύματος).

    Συνολικού   προϋπολογισμού   1.000,00 €.  
2).  Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων Δήμου
Πρέβεζας,οικ. Έτους 2013 ως εξής :

 Απο τον Κ.Α, 02.15.6472 {έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων} της
στήλης των Εξόδων μεταφέρει πίστωση 15.000,00 € και,

 Μέσω του αποθεματικού,
 Ενισχύει  τον  Κ.Α.  02.15.6471 <έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων> 

της στήλης των εξόδων.
3).  Εγκρίνει συνολική δαπάνη ύψους  17.550,00 € ,για την κάλυψη των 
εξόδων συνδιοργάνωσης των ανωτέρω αναφερομένων πολιτιστικών, αθλητικών 
και κοινωνικών εκδηλώσεων.
4).  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 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων  παροχής γεύματος στους συντελεστές της εκδήλωσης και
ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων,  για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης< 6ο 
ΑΝΤΑΜΩΜΑ  ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ>,  στην   Δημοτική  Κοινότητα  Πρέβεζας.  Τα 
χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα 
παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.
5).  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 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη  των  εξόδων  φιλοξενίας  &  διατροφής  των  χορωδιών,  κατασκευής 
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παταριών, ενοικίασης καρεκλών, εκτυπώσεων και  προβολής της εκδήλωσης, 
για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης< 31ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ>, στην  Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα θα 
εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία 
που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.
6).  Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση  1.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6472 
<έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων> της  στήλης των εξόδων προϋπολογισμού 
Δήμου Πρέβεζας οικ.  Έτους 2013 και  την διάθεσή της για την κάλυψη των 
εξόδων ηχητικής & φωτιστικής κάλυψης της εκδήλωσης  ,κατασκευής παταριού 
στην   Πλατεία  Ανδρούτσου,  διαφημιστικών  μπλουζών  και  ατομικών 
αναμνηστικών για τους συμμετέχοντες με το λογότυπο της εκδήλωσης,  για την 
διοργάνωση της εκδήλωσης<1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»>, στην 
Δημοτική  Κοινότητα  Πρέβεζας.  Τα  χρηματικά  εντάλματα  θα  εκδίδονται  στο 
όνομα  των  δικαιούχων  σύμφωνα  με  τα  παραστατικά  στοιχεία  που  θα 
προσκομιστούν στην υπηρεσία.
7).   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 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων, για την συνδιοργάνωση 
της  εκδήλωσης<ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΑΓ.  ΓΙΑΝΝΗ  ΜΥΤΙΚΑ>,  στο  Μύτικα  ,  Δημοτικής 
Ενότητας  Πρέβεζας.  Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται  στο όνομα των 
δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην 
υπηρεσία.
8).   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 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη  των  εξόδων  παροχή  γεύματος  στους  συντελεστές  της  εκδήλωσης, 
ενοικίασης καρεκλών και κατασκευής παταριού,  για την συνδιοργάνωση της 
εκδήλωσης<ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΪΣΤΡΑΛΙΑ>, στην  Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας. 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.  02.15.6471 
<έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων>  της   στήλης  των  εξόδων 
προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων ενοικίασης καρεκλών και κατασκευής παταριού,  για την 
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης<PRE POST MUSIC FESTIVAL>, στην  Δημοτική 
Κοινότητα Πρέβεζας.  Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των 
δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην 
υπηρεσία.
10).  Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 1.200,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471 
<έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων>  της   στήλης  των  εξόδων 
προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων και κατασκευής παταριού, 
για  την  συνδιοργάνωση  της  εκδήλωσης<ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΑΓΙΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ>, 
στον Αγ. Θωμά, Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα θα 
εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία 
που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.
11).  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 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων, για την συνδιοργάνωση 
της  εκδήλωσης<ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΑΓΙΟΥ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ>,  στο  Νεοχώρι  ,  Δημοτικής 
Κοινότητας Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των 

Σελίδα 7 από 9

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΩΞΧ-4Β0



ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην 
υπηρεσία.
12).  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 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων παροχής γεύματος στους συντελεστές της εκδήλωσης, για 
την  διοργάνωση  της  εκδήλωσης<13ο  ΔΙΕΘΝΕΣ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ>,στη  Δημοτική  Κοινότητα  Πρέβεζας.  Τα  χρηματικά  εντάλματα  θα 
εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία 
που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.
13).  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 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων παροχής γεύματος στους συντελεστές της εκδήλωσης, για 
την  συνδιοργάνωση της  εκδήλωσης<ΚΟΖΥΛΕΙΑ>,στη  Δημοτική  Ενότητα 
Πρέβεζας. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων 
σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.
14).  Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 1.100,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471 
<έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων>  της   στήλης  των  εξόδων 
προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη  των  εξόδων  Φιλοξενίας  των   ομιλητών  της  εκδήλωσης,  για  την 
συνδιοργάνωση του Σεμιναρίου με τίτλο <Οργανικός Ρυθμός του σώματος και 
του λόγου>,στη Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας.  Τα χρηματικά εντάλματα θα 
εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία 
που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.
15).  Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση  600,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6472 
<έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων> της  στήλης των εξόδων προϋπολογισμού 
Δήμου Πρέβεζας οικ.  Έτους 2013 και  την διάθεσή της για την κάλυψη των 
εξόδων  συνοργάνωσης  της  εκδήλωσης,  με  τίτλο  <ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΤΕΝΝΙΣ>,στη  Δημοτική  Κοινότητα  Πρέβεζας.  Τα  χρηματικά  εντάλματα  θα 
εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία 
που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.
16).  Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 800,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471 
<έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων>  της   στήλης  των  εξόδων 
προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης διαγωνισμός κιθάρας, με 
τίτλο  <Ημέρες  Μουσικής>,στη 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 1.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6473 
<έξοδα  κοινωνικών  δραστηριοτήτων>  της   στήλης  των  εξόδων 
προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων  Φιλοξενίας και παροχής γεύματος στους συντελεστές της 
εκδήλωσης,  με  τίτλο  <ΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ>,στη  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 1.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6473 
<έξοδα  κοινωνικών  δραστηριοτήτων>  της   στήλης  των  εξόδων 
προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων  Φιλοξενίας στους συντελεστές της εκδήλωσης, με τίτλο 
<ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ>,στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας. Τα 
χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα 
παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.
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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 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων  παροχής γεύματος στους συντελεστές της εκδήλωσης, με 
τίτλο  <ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΑΝΟΥ – ΚΙΘΑΡΑΣ>,στη 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 1.350,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471 
<έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων>  της   στήλης  των  εξόδων 
προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων  ενοικίασης  35 φορεσιών <Νησιά> , προμήθειας  νερού 
και  ενοικίασης   10  φορεσιών  <Θράκη>,για  την  εκδήλωση  του  χορευτικού 
τμήματος Δήμου Πρέβεζας, με τίτλο <Ετήσια εκδήλωση Χορού>,στη 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 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη  των  εξόδων  Φιλοξενίας  (Διαμονή  και  παροχή  γεύματος  ) στους 
συντελεστές της εκδήλωσης, με τίτλο <ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤ/ΛΕΙΟΥ>,Δημοτικής  Κοινότητας  Πρέβεζας.  Τα 
χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σύμφωνα με τα 
παραστατικά στοιχεία που θα προσκομιστούν στην υπηρεσία.
22).   Εγκρίνει  τη συμμετοχή  του χορευτικού τμήματος Δήμου Πρέβεζας, 
στις  εξής κάτωθι εκδηλώσεις :
Α) Στις 29-6-2013 στον Αγ. Θωμά Πρέβεζας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Γυναικών Αγ. Θωμά . Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει τα έξοδα :

 Ενοικίασης 12 παραδοσιακών φορεσιών.
          Συνολικού   προϋπολογισμού   320,00 €.  

Β) Στις 14-7-2013 στην Φιλοθέη Άρτας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και 
Αθλητικό Σύλλογο Φιλοθέης Άρτας. Ο Δήμος Πρέβεζας θα καλύψει τα έξοδα :

 Ενοικίαση 20 παραδοσιακών φορεσιών .
                Συνολικού   προϋπολογισμού   520,00 €.  
23).  Εγκρίνει συνολική δαπάνη ύψους 840,00€, για την κάλυψη των 
εξόδων συμμετοχής του χορευτικού τμήματος Δήμου Πρέβεζας ,στις ανωτέρω 
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
24).  Εγκρίνει ψηφίζει πίστωση 840,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471 
<έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων> της  στήλης των εξόδων 
προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2013 και την διάθεσή της για την 
κάλυψη των εξόδων  ενοικίασης :. 
α) 12 παραδοσιακών φορεσιών,για την συμμετοχή του χορευτικού τμήματος 
Δήμου Πρέβεζας, στον Αγ. Θωμά Πρέβεζας ,Δημοτικής Κοινότητα Πρέβεζας, με 
το ποσό των 320,00€, 
β) 20 παραδοσιακών φορεσιών,για την συμμετοχή του χορευτικού τμήματος 
Δήμου Πρέβεζας, στη Φιλοθέη Άρτας, με το ποσό των 520,00€. 
Τα χρηματικά 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:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ
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