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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 13

ης

/ 03-08-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 56 / 2020

ΘΕΜΑ:

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.198,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%, για τη συνδιοργάνωση δυο μουσικών εκδηλώσεων
του Δήμου με τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 3η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), στο Δημαρχείο Βελβεντού,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1996/30-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
και τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Κουρτέλης
Κωνσταντίνος,
Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία είχε
αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ανέφερε τα εξής:
Λόγω των περιορισμών για την αποφυγή μετάδοσης του Κορωνοϊού δεν κατέστη
δυνατόν να οργανώσει ο Δήμος την καθιερωμένη εδώ και 16 χρόνια Γιορτή Ροδάκινου,
ούτε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του επίσης καθιερωμένου εδώ και
δεκαετίες Πολιτιστικού Αυγούστου. Η πολιτιστική πολιτική του Δήμου για το έτος 2020
παρουσιάζει ένα έλλειμμα στον τομέα των μουσικών και άλλων εκδηλώσεων που
προάγουν το επίπεδο της μουσικής παράδοσης που συνοδεύει αυτόν τον τόπο εδώ και
αιώνες.
Προκειμένου να συνεισφέρουμε στον τομέα του πολιτισμού την ελάχιστη δυνατή ευκαιρία
ψυχαγωγίας στην τοπική κοινωνία και εν μέσω όλων των απαγορεύσεων, προτείνεται η
συνδιοργάνωση δυο μουσικών εκδηλώσεων με τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού.
Η πρώτη μουσική εκδήλωση πρόκειται να λάβει χώρα στο δημοτικό τουριστικό περίπτερο
«Μετόχι» του Βελβεντού στις 8 Αυγούστου, με όλα τα μέτρα ασφάλειας της δημόσιας
υγείας. Η μουσική εκδήλωση είναι αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή και στον Γιάννη
Σπανό. Η δεύτερη πρόκειται να λάβει χώρα στο δημοτικό τουριστικό περίπτερο «Μετόχι»
του Βελβεντού στις 5 Σεπτεμβρίου, με όλα τα μέτρα ασφάλειας της δημόσιας υγείας. Η
μουσική εκδήλωση είναι συναυλία με ντόπιους νέους καλλιτέχνες και απευθύνεται κυρίως
στη νεολαία.
Η συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή, αφορά την κάλυψη των εξόδων ηχητικής
κάλυψης των δυο εκδηλώσεων και την έκδοση αφισών προβολής και διαφήμισης.
Η συμμετοχή του Μορφωτικού Ομίλου έγκειται στην συνεννόηση με τα καλλιτεχνικά
σχήματα που θα εμφανιστούν στις δυο εκδηλώσεις αφιλοκερδώς, στην οργάνωση του
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τεχνικού μέρους των συναυλιών, στην διαφήμιση και προβολή των εκδηλώσεων με την
τοποθέτηση αφισών, στην διαμόρφωση του χώρου με την εξέδρα και τα
τραπεζοκαθίσματα, στην οργάνωση της υποδοχής του κοινού για να τηρηθούν όλα τα
μέτρα ασφαλείας και σε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Στο άρθρο 58 (παρ. 1 περ. ε) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’) όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄) αναφέρεται ότι πριν την
απόφαση δημάρχου έγκρισης δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, προηγείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή
το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδικεύσεις.
Παρακαλούμε να προχωρήσετε στη λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης ποσού
4.198,95 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.01 με
τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, για τις
ακόλουθες επιμέρους δαπάνες:
Α. Παροχή υπηρεσιών για οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ» ποσού 2.300,00 € + 552,00 € (ΦΠΑ
24% ) ήτοι 2.852,00 €.
Β. Παροχή υπηρεσιών για οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ» ποσού 700,00 € 700,00 € + 168,00 € (ΦΠΑ 24%) ήτοι 868,00 €.
Γ. Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και γραφιστικής επιμέλειας έντυπου υλικού ποσού
225,00 € + 54,00 (ΦΠΑ 24%) ήτοι 279,00 €.
Δ. Πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων στην Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής ποσού
161,25 € + 38,70 € (ΦΠΑ 38,70) ήτοι 199,95 €.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις
διατάξεις της περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄) και
τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄), έθεσε τις
απόψεις και προτάσεις στο συζητούμενο θέμα και μετά από ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εξειδικεύει την πίστωση που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του
Δήμου Βελβεντού με Κ.Α. 15.6471.01 και τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»,
συνολικού ποσού 4.198,95 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για τη
συνδιοργάνωση δύο μουσικών εκδηλώσεων με τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού,
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο
σκεπτικό της, για τις ακόλουθες επιμέρους δαπάνες:
Α. Παροχή υπηρεσιών για οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΣΤΑΥΡΟ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ
ΚΑΙ
ΤΟΝ
ΓΙΑΝΝΗ
ΣΠΑΝΟ»
ποσού
2.852,00
€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Β. Παροχή υπηρεσιών για οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ» ποσού 868,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Γ. Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και γραφιστικής επιμέλειας έντυπου υλικού ποσού
279,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Δ. Πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων στην Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής ποσού
199,95 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 3 Αυγούστου 2020
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

