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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 48/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

   Θέμα : «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 

Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6495.000, με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» , 

προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας « 

AMOIBH ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, 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. 18978/17-09-2021 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 
 

      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    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος      

 

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

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.564/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω 

θέμα είναι κατεπείγον, καθώς την επόμενη εβδομάδα πρέπει να παραστεί για έλεγχο ο ελεγκτής 

δόμησης κατά την σκυροδέτηση των θεμελίων του κτιρίου Δημοτικού σχολείου Καναλίου. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπαλ.Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:  

«..Έχοντας υπόψιν 

 

• τις διατάξεις των άρθρων 75, 95 και 158 του Ν. 3463/2006, 

• τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων  
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• του Δημοτικού Συμβουλίου  

• 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. 

• N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

 

-Την  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού  διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) συμπεριλαμβανόμενου 

ΦΠΑ 24%, από   τον ΚΑΕ 02.00.6495.000, για την εκτέλεση της υπηρεσίας  « AMOIBH 

ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ».  

  Ο τρόπος ανάθεσης, θα καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις...…». 

                             

 

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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) 

 

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 ευρώ), η 

οποία  θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 02.00.6495.000, με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής 

φύσεως» , προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2021, για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας « AMOIBH ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ». Ο τρόπος ανάθεσης, θα καθοριστεί 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  565/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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