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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 49/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα :« Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 

στον Κ.Α.Ε 02.20.6277.001 (Δαπάνες συλλογής εναπόθεσης και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων), για την Μεταφορά υπολείμματος, που προκύπτει από τη διαλογή των 

ανακυκλώσιμων, στο Χ.Υ.Τ». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 30 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. 19539/24-09-2021 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. 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. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

 

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

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  του 

Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ιφ.Πρασσά), που έχει ως εξής:  

 

«….Στο Δήμο μας υπάρχει η ανάγκη εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-2022», σύμφωνα με την 

05/2020/20.08.2021 Μελέτη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Καθαριότητας & 

Πρασίνου. 

Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει δυο τμήματα α. την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών 

στο ΚΔΑΥ και β. τη μεταφορά του υπολείμματος, που προκύπτει από τη διαλογή των 

ανακυκλώσιμων, στο ΧΥΤ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται σε 96.100,00€ και αναλυτικά 

ανά έτος και ΚΑΕ  έχει ως εξής: 

 

ΑΔΑ: Ψ4Θ2ΩΞΧ-ΥΗΜ



     

Κωδικός Αριθμός 

Προϋπολογισμού 

Περιγραφή Δαπάνη με ΦΠΑ 

Έτος 2021 Έτος 2022 Σύνολο 

02.20.6277.001 Δαπάνες συλλογής 

εναπόθεσης και 

μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων 1.729,80 17.490,20 19.220,00 

02.20.6277.002 Δαπάνες μεταφοράς 

και εναπόθεσης 

ανακυκλώσιμων 

αγαθών  6.919,20 69.960,80 76.880,00 

Σύνολο 8.649,00 87.451,00 96.100,00 

 

Επιπλέον προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για την τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης για 

την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2020-

2021», απαιτείται το ποσό των 6.727,00 €, που κατανέμεται ως εξής:  

Κωδικός Αριθμός 

Προϋπολογισμού 

Περιγραφή Δαπάνη 

με ΦΠΑ 

02.20.6277.001 Δαπάνες συλλογής εναπόθεσης και μεταφοράς 

στερεών αποβλήτων 1.345,40 

02.20.6277.002 Δαπάνες μεταφοράς και εναπόθεσης 

ανακυκλώσιμων αγαθών  5.381,60 

Σύνολο 6.727,00 

 

Σύμφωνα με την περίπτ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 

του Ν.4625/19: «Ο Δήμαρχος: [...] «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 

διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη 

απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η 

απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση 

του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των 

πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται 

ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο 

δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 

 Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον στο ανωτέρω κωδικό του Π/Υ του Δήμου είναι 

γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της, ποσού 3.075,20 € για το ο.ε. 2021 και 

17.490,20€ για το ο.ε. 2022, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη για την μεταφορά του 

υπολείμματος που προκύπτει από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, στο ΧΥΤ.  

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

• Του αρ. 58  και αρ. 72 του Ν. 3852/2010 

• Του αρ. 14 Ν. 4625/2019 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α: 

 Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 02.20.6277.001 (Δαπάνες 

συλλογής εναπόθεσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων) ποσού 3.075,20 €  για το 

έτος 2021 και ποσού 17.490,20€   για το έτος 2022, για την μεταφορά του υπολείμματος 

που προκύπτει από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, στο ΧΥΤ....…». 

                             

ΑΔΑ: Ψ4Θ2ΩΞΧ-ΥΗΜ



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

σχετικά.  

 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο 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 της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α.Ε 02.20.6277.001 (Δαπάνες 

συλλογής εναπόθεσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων) ποσού 3.075,20 €  για το έτος 2021 

και ποσού 17.490,20€ για το έτος 2022, για την μεταφορά του υπολείμματος που προκύπτει 

από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, στο ΧΥΤ. 

 

 

 

Ο κ. Κορωναίος δήλωσε παρών. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  587/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ4Θ2ΩΞΧ-ΥΗΜ
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