
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.490/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 38/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019
στον  Κ.Α  02.10.10.6262  με  τίτλο  «Συντήρηση  και  επισκευή  λοιπών  μονίμων
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» για την αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου
οπτικών ινών (man) Πρέβεζας στο 2ο Δημοτικό σχολείο.

     Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)

η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.17461/11-092020 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. Αργυρός Λεωνίδας       - Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος 
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     4. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     5. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     6. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο  Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα  παρουσίασε  την εισήγηση του  Αυτοτ. Τμήματος
Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής,  του  Δήμου  Πρέβεζας
(αρμ.υπάλ.Ν.Βασιλείου), που έχει ως εξής: 
 «...Το δίκτυο οπτικών ινών  (MAN)  του Δήμου Πρέβεζας παρουσίασε βλάβη στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο  Πρέβεζας.  Η αποκατάσταση  της  βλάβης  είναι  αναγκαία  προκειμένου το σχολείο  να
επανασυνδεθεί με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).
Έχοντας υπόψιν :

 την 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.

 τις  διατάξεις  του  N.  3861/10  (ΦΕΚ  112/13.07.2010  τεύχος  Α):  «Ενίσχυση  της  δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητι-
κών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες δια-
τάξεις

 τις ανάγκες των ανωτέρω υπηρεσιών του Δήμου

ΑΔΑ: ΨΨΔΣΩΞΧ-ΒΥ2



Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

α) την εξειδίκευση πίστωσης  για την αποκατάσταση της ανωτέρω βλάβης στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Πρέβεζας.
β) την έγκριση του προϋπολογισμού για την αποκατάσταση της βλάβης ως εξής:

α/
α

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜ.  ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ

1

Αποκατάσταση της 
βλάβης του Δικτύου
Οπτικών Ινών 
(MAN) Πρέβεζας στο
2ο Δημοτικό 
Σχολείο

2ο Δημοτικό Σχολείο 1 1.730,00 €

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1 1.730,00 €

  Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.10.6262 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
 Η ανωτέρω δαπάνη θα ανατεθεί με απ' ευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου....».
 

      Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων επτακοσίων  τριάντα ευρώ (1.730,00 ευρώ),
στον  ΚΑΕ  02.10.10.6262 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
(πλην κτιρίων έργων)» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020, για  την  αποκατάσταση της βλάβης
του δικτύου οπτικών ινών (man) Πρέβεζας στο 2ο Δημοτικό σχολείο.
Η ανωτέρω δαπάνη θα ανατεθεί με απ' ευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  490/2020.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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