ΑΔΑ: 6ΡΠΝΩΨΑ-20Ω
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρ.Πρ. : 27420 Οικ.
Ημ.Πρ. : 14/12/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 63ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 13ης Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΘΕΜΑ
«Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443

Αριθ. Απόφασης: 497/2021

«Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών
Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του
Δήμου Αρταίων, για την προμήθεια υλικών για
τα Χριστούγεννα (αγορά υλικών για τις
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, εργαστήρια
κλπ)»

Στην Άρτα, σήμερα την 13η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα
σε τακτική

και ώρα 09:30 συνήλθε

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα

διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και

για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας,

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την 27091/9-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με
τις διατάξεις

του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/

33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης
2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
4.- Λιόντος Νικόλαος
5.- Σφήκας Δημήτριος
6.- Καλλώνης Ευστράτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
(Πρόεδρος)
Μέλος
«
«
«

1.- Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη)
2.- Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία
3.- Κοσμάς Ηλίας
Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και
νόμιμα κλήθηκαν

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιας
Στη συνεδρίαση συμμτείχε και η Δ/ντρια Οικονομικών του Δήμου κα Βασιλική
Κίτσιου όσον αφορά τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος.
Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση και λήψη απόφασης σε
τέσσερα (4) εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και το κατεπείγον της συζήτησης
αυτών.
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο έκτακτο
θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443
«Δαπάνες

Δεξιώσεων

και

Εθνικών

προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου

και

Τοπικών

Εορτών»

του

Αρταίων, για την προμήθεια

υλικών για τα Χριστούγεννα (αγορά υλικών για τις χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις, εργαστήρια κλπ)» έθεσε υπόψη την εισήγηση του Τμήματος
Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Δήμου
Αρταίων στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Ο Δήμος Αρταίων κάθε χρόνο κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων
πραγματοποιεί διάφορες εκδηλώσεις και δρώμενα, οι οποίες απευθύνονται κυρίως
στα παιδιά και ταυτόχρονα στοχεύουν στην δημιουργία ενός εορταστικού και
χαρούμενου κλίματος για την τόνωση της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021,
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία του COVID
19, έχει προγραμματιστεί ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων

παραστάσεις

κουκλοθέατρου,

προβολές

παιδικών

ταινιών,

μουσικές

εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Άρτας, το Δημοτικό Ωδείο και τη
Φιλαρμονική

Ορχήστρα

του

Σκουφά,

ξυλοπόδαρους

και

ανιματέρ,

παιδικές

θεατρικές παραστάσεις, αναγνώσεις παραμυθιών και εργαστήρια, δραστηριότητες
και παιχνίδια για τα παιδιά σε συνεργασία με τους προσκόπους και το Σύλλογο
Δρομέων Άρτας, εκδηλώσεις σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Ομάδα Φ.Ο.Α.,
παρουσίαση βιβλίου κλπ.
Για την διεκπεραίωση ορισμένων από τις παραπάνω εκδηλώσεις (εργαστήρια,
δραστηριότητες, παιχνίδια κ.ά.) απαιτείται η προμήθεια υλικών τα οποία δεν διαθέτει
ο Δήμος Αρταίων. Η προμήθεια των σχετικών υλικών θα γίνει με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Δήμου
Αρταίων, ο οποίος ψηφίσθηκε με την αριθ. 288/2020 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:
9ΟΧΜΩΨΑ-4ΞΕ) κι εγκρίθηκε με την αριθ. 20606/23-2-2021 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 68Ζ2ΟΡ1Γ-ΞΨ6),
προβλέπεται σχετική πίστωση στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών
και Τοπικών Εορτών» προϋπολογισμού έτους 2021, ύψους χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500,00€).
Με

την

παρούσα

εισήγηση

προτείνουμε

την

εξειδίκευση

της

εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και
Εθνικών και Τοπικών Εορτών» προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με
το άρθρο 14 του Ν. 4625/2019, ως εξής: ποσό χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(1.500,00 €) για την προμήθεια υλικών για τα Χριστούγεννα (αγορά υλικών
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για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, εργαστήρια κλπ). Η ανάλυση της
συνολικής δαπάνης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ενδεικτικό
Κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)
161,29 €

38,71 €

Μπαλόνια (200 τμχ.)

80,65 €

19,35 €

100,00 €

Μπλουζάκια μακό (50 τμχ.)

241,94 €

58,06 €

300,00 €

Σάκος για αναπηδήσεις (20 τμχ.)

201,61 €

48,39 €

250,00 €

Τέμπερα 1000 ml (40 κουτιά)

193,55 €

46,45 €

240,00 €

Ιμάντες οριοθέτησης χώρου (10
τμχ,)

330,64 €

79,36 €

ΣΥΝΟΛΑ

1.209,68 €

290,32 €

Περιγραφή
Αγαθού/ών
Μαρκαδόροι (100 κουτιά Χ 12
τμχ.)

ΦΠΑ

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος
200,00 €

410,00 €
1.500,00 €

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι
οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν
αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την

Οικονομική Επιτροπή

για να αποφασίσει

σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη διατάξει διατάξεις του Ν. 4555/2018,του Ν. 4623/19 τις
διατάξεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες
Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» προϋπολογισμού έτους 2021,
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4625/2019, ως εξής: ποσό χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500,00 €) για την προμήθεια υλικών για τα Χριστούγεννα (αγορά υλικών
για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, εργαστήρια κλπ). Η ανάλυση της συνολικής
δαπάνης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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Ενδεικτικό
Κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)
161,29 €

38,71 €

Μπαλόνια (200 τμχ.)

80,65 €

19,35 €

100,00 €

Μπλουζάκια μακό (50 τμχ.)

241,94 €

58,06 €

300,00 €

Σάκος για αναπηδήσεις (20 τμχ.)

201,61 €

48,39 €

250,00 €

Τέμπερα 1000 ml (40 κουτιά)

193,55 €

46,45 €

240,00 €

Ιμάντες οριοθέτησης χώρου (10
τμχ,)

330,64 €

79,36 €

ΣΥΝΟΛΑ

1.209,68 €

290,32 €

Περιγραφή
Αγαθού/ών
Μαρκαδόροι (100 κουτιά Χ 12
τμχ.)

ΦΠΑ

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος
200,00 €

410,00 €
1.500,00 €

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 497/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσιας
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