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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 20/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

    Θέμα: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5047962 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 14-20». 

 
Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.8271/16-04-2021 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος    1. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

   

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Ηρ.Χατζηγιάννης) που έχει ως εξής: 

 

«…Με την αρ. πρ. 760/24-03-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εντάχθηκε η  πράξη με 

τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» 

του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με δικαιούχο τον Δήμο 

Πρέβεζας.  

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (Κ.Ε. 2021ΕΠ21810006  ΠΔΕ) 615.029,48  

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 80.798,52  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  695.828,00  

 

Το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εξυπηρετήσει τον Δήμο Πρέβεζας και αφορά στην 
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κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής και στην προμήθεια εξοπλισμού, για την 

λειτουργία του Κεντρικού Πράσινου Σημείου του.  

Το Πράσινο Σημείο δυναμικότητας 2.645 t/έτος, που θα δημιουργηθεί στο Ο.Τ. 9 της ΒΙ.ΠΕ. 

Πρέβεζας, σε παραχωρούμενη έκταση συνολικού εμβαδού 2.073,07 στρεμμάτων στο Δήμο 

Πρέβεζας, θα αποτελέσει τον κεντρικό οργανωμένο χώρο του Δήμου για την χωριστή συλλογή 

και αποθήκευση διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, με σκοπό την προώθηση προς 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση (σύμφωνα με το Άρθρο 21 του 

Ν.4447/2016).  

Πρόκειται ουσιαστικά για χώρο αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρησιμοποιημένων 

αντικειμένων και εξοπλισμού, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια 

ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα), εν αναμονή υποβολής 

τους σε κάποια εργασία ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησης.  

Το αντικείμενο του υποέργου που αφορά στα έργα υποδομής του Πράσινου Σημείου 

περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη λειτουργία του Πράσινου 

Σημείου και ειδικότερα στην κατασκευή:  

• των έργων διαμόρφωσης του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν τα έργα,  

• των έργων υποδομής (πύλη εισόδου – εξόδου – περίφραξη έργου, οικίσκος εισόδου, 

υπόστεγα, δεξαμενή πλύσης – ύδρευσης – πυρόσβεσης, στεγανή Δεξαμενή Λυμάτων),  

• των Η/Μ εγκαταστάσεων (Εγκατάσταση Ύδρευσης, Εγκατάσταση Αποχέτευσης Λυμάτων, 

Εγκατάσταση Πυροπροστασίας, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, Εγκατάσταση Θέρμανσης-

Εξαερισμού-Κλιματισμού),  

• των έργων διαχείρισης όμβριων,  

•των έργων φύτευσης και άρδευσης,  

•των έργων εσωτερικής οδοποιίας,  

•των έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης  

Το αντικείμενο του υποέργου της προμήθειας του εξοπλισμού περιλαμβάνει την προμήθεια, 

μεταφορά και εγκατάσταση/τοποθέτηση στο χώρο του Πράσινου Σημείου.  

Τα είδη του εξοπλισμού είναι τα ακόλουθα:  

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ CONTAINERS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

Περιλαμβάνει:  

I. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) 24M3-ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΤΕΝΤΑ  

IΙ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) 24M3-ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ  

IIΙ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ 12M3  

ΙV. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) 24m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ  

ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΔΟΙ, ΚΛΩΒΟΙ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  

Περιλαμβάνει:  

I. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 3M3  

IΙ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 650lt  

ΙIΙ. ΔΙΤΡΟΧΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 120 LT ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  

IV. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΠΟΥ IBC 1Μ3  

ΤΜΗΜΑ 3: ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ – ΖΥΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Περιλαμβάνει:  

Ι. ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ  

II. ΖΥΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ  

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

ΤΜΗΜΑ 6: ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ 7: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Περιλαμβάνει:  

I. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  

IΙ. ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ  

 

Σημειώνεται ότι από το σύνολο του εξοπλισμού έχουν αφαιρεθεί τα μέσα συλλογής που 

αφορούν υλικά αρμοδιότητας ΣΕΔ.  

Από την πράξη θα χρηματοδοτηθούν Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας 

(φυλλάδια, αφίσες, διαφημιστικές καταχωρήσεις), καθώς και η σύνδεση του ΠΣ με τον ΔΕΔΔΗΕ 

για την ηλέκτροδότησή του.  

Η αρ. πρ. 760/24-03-2021 απόφαση ένταξης συνιστά πράξη ανάθεσης ΥΓΟΣ, η οποία 
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πρέπει να υλοποιηθεί όπως περιγράφεται αναλυτικά και κοστολογείται στην εν λόγο απόφαση  

και στην Έκθεση Τεκμηρίωσης της υπηρεσίας γενικότερου οικονομικού συμφέροντος Υ.Γ.Ο.Σ. 

(που περιλαμβάνει τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίστηκε η αντιστάθμιση για την παροχή της 

ΥΓΟΣ και τις υποχρεώσεις του παρόχου), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφαση 

ένταξης.  

Το κόστος για κάθε επιμέρους κατηγορία δαπάνης επένδυσης για την παροχή της ΥΓΟΣ 

θα επαληθευτεί μετά την ανταγωνιστική διαδικασία αγοράς έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας που 

θα εφαρμοστεί από τον πάροχο της ΥΓΟΣ και η αντιστάθμιση θα προσαρμοστεί στα 

οριστικοποιημένα κόστη στο πλαίσιο ελέγχου αποφυγής υπεραντιστάθμισης.   

Ο δικαιούχος και κύριος του έργου Δήμο Πρέβεζας υποχρεούται να αποδεχτεί το ποσοστό 

συμμετοχής του κράτους στο χρηματοδοτικό σχήμα του έργου, εφόσον αυτό διαφοροποιηθεί σε 

σχέση με εκείνο που αποτυπώνεται στην χρηματοοικονομική ανάλυση βάσει της οποίας δίνεται η 

χρηματοδότηση, λόγω εφαρμογής του ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020 ή λόγω ανάκτησης 

υπεραντιστάθμισης.  

Η δαπάνη όλων των υποέργων της πράξης αφορά δράσεις που συνδέονται με την 

παροχή ΥΓΟΣ βάσει της απόφασης 2012/21/ΕΕ. 

Επίσης σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της απόφασης ένταξης η αρμόδια υπηρεσία για 

την λειτουργία του Πρασίνου Σημείου (Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και 

Καθαριότητας) πρέπει να προβεί έγκαιρα σε ενέργειες για την προμήθεια των μέσων συλλογής 

των ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ του Ν.2939/2001, κατά 

περίπτωση, έτσι ώστε κατά την έναρξη λειτουργίας του Πράσινου Σημείου να έχει εγκατασταθεί 

ο εν λόγω εξοπλισμός. 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω και έχοντας υπόψη  

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης και την λοιπή νομοθεσία. 

3. Τις διατάξεις τον Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

5. Τις διατάξεις του Ν.4447/2016 

6. To άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020) περί Ρύθμισης αρμοδιοτήτων 

Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Την αρ. 465/2019 απόφαση ΔΣ περί υποβολής πρότασης 

8. Την αρ πρ. 20489/21-10-2020 απόφαση έγκρισης της μελέτης από την Δ/νση Τ.Υ. Δήμου 

Πρέβεζας. 

9. Την αρ. πρ. 760/24-03-2021 απόφαση ένταξης της πράξης του θέματος. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1. Την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ: 5047962) στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη2014-2020», με δικαιούχο τον Δήμο Πρέβεζας και συνολικό ποσό 695.828,00€ 

(δημόσια δαπάνη ποσού 615.029,48€ ΠΔΕ ΚΕ: 2021ΕΠ21810006 και ιδιωτική 

συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας από ιδία έσοδα ποσού 80.798,52 €). 

 

2. Την έγκριση της μελέτη της πράξης «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» όπως έχει 

εγκριθεί με την αρ. πρ. 20489/21-10-2020 απόφαση της Δ/νση Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας, 

συνολικού προϋπολογισμού 695.828,00€ (με ΦΠΑ) που αποτελείται από τα παρακάτω 

υποέργα: 

• Υποέργο 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

προϋπολογισμού 380.000,00€ (με ΦΠΑ). 

• Υποέργο 2 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

προϋπολογισμού 284.208,00€ (με ΦΠΑ). 

• Υποέργο 3 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» 

προϋπολογισμού 14.260,00€ (με ΦΠΑ). 
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• Υποέργο 4 «ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 17.360,00€ (με ΦΠΑ).  

 

3. Την δέσμευση καταβολής της ιδιωτικής συμμετοχής ποσού 80.798,52€ και την αποδοχή 

του ποσοστού συμμετοχής του κράτους στο χρηματοδοτικό σχήμα του έργου, εφόσον 

αυτό διαφοροποιηθεί σε σχέση με εκείνο που αποτυπώνεται στην χρηματοοικονομική 

ανάλυση βάσει της οποίας δίνεται η χρηματοδότηση, λόγω εφαρμογής του ΣΔΕ ΕΣΠΑ 

2014-2020 ή λόγω ανάκτησης υπεραντιστάθμισης. σύμφωνα με τους όρους 

χρηματοδότησης της αρ. πρ. 760/24-03-2021 απόφαση ένταξης της πράξης του 

θέματος. 

 

4. Την τήρηση διακριτής λογιστικής μερίδας στο προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας, για 

την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης (παροχή ΥΓΟΣ) του θέματος και τον ορισμό ως 

υπόλογου διαχειριστή, τον ………………… υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας...…». 

 

                              

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

1. Αποδέχεται την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ: 5047962) στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη2014-2020», με δικαιούχο τον 

Δήμο Πρέβεζας και συνολικό ποσό 695.828,00€ (δημόσια δαπάνη ποσού 615.029,48€ ΠΔΕ ΚΕ: 

2021ΕΠ21810006 και ιδιωτική συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας από ιδία έσοδα ποσού 

80.798,52 €). 

 
2. Εγκρίνει την μελέτη της πράξης «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» όπως έχει εγκριθεί 

με την αρ. πρ. 20489/21-10-2020 απόφαση της Δ/νση Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας, συνολικού 

προϋπολογισμού 695.828,00€ (με ΦΠΑ) που αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα: 

• Υποέργο 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

προϋπολογισμού 380.000,00€ (με ΦΠΑ). 

• Υποέργο 2 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

προϋπολογισμού 284.208,00€ (με ΦΠΑ). 

• Υποέργο 3 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» 

προϋπολογισμού 14.260,00€ (με ΦΠΑ). 

• Υποέργο 4 «ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 17.360,00€ (με ΦΠΑ).  

 

 

 

 

 

3. Εγκρίνειι την δέσμευση καταβολής της ιδιωτικής συμμετοχής ποσού 80.798,52€ και την 

αποδοχή του ποσοστού συμμετοχής του κράτους στο χρηματοδοτικό σχήμα του έργου, εφόσον 

ΑΔΑ: ΨΚΦΔΩΞΧ-4Ο7



αυτό διαφοροποιηθεί σε σχέση με εκείνο που αποτυπώνεται στην χρηματοοικονομική ανάλυση 

βάσει της οποίας δίνεται η χρηματοδότηση, λόγω εφαρμογής του ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020 ή λόγω 

ανάκτησης υπεραντιστάθμισης. σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης της αρ. πρ. 760/24-

03-2021 απόφαση ένταξης της πράξης του θέματος. 

 

4. Εγκρίνει την τήρηση διακριτής λογιστικής μερίδας στο προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας, 

για την υλοποίηση της πράξης του θέματος και ορίζει ως υπόλογου διαχειριστή, τον Νάνο 

Θεμιστοκλή, υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  192/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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