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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 ΚΑΕ 02.15.7135.000, με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού», 

προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2021, για την πραγματοποίηση της 

προμήθειας  λοιπού εξοπλισμού». 

 

    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 120 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  

του Τμήματος Παιδικών Σταθμών  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Σ.Τσεπραηλίδου), που έχει 

ως εξής: «….Στον προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 

2.075,02  €. στον Κ.Α. 02.15.7135.000 (προμήθεια λοιπού εξοπλισμού). Σύμφωνα με την περ. 

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» .Επειδή  η εγγεγραμμένη πίστωση στον 

ανωτέρω κωδικό του Π/Υ του Δήμου για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού είναι γενική, 

ΑΔΑ: 6Ο5ΔΩΞΧ-70Ν



παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής ποσού 2905,02  €. προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

αναγκαία «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας δια βίου Μάθησης ,Πολιτισμού , Παιδικών 

Σταθμών Δήμου Πρέβεζας . 

 

            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. 02.15.7135.000 (προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με το ποσό των 2.905,02  € για την 

πραγματοποίηση της  προμήθειας λοιπού εξοπλισμού. 

Η προμήθεια αφορά ηλεκτρικές συσκευές : βραστήρων νερού, πλυντηρίων  πιάτων, 

αποστειρωτών ατμού βρεφικών μπουκαλών, τηλεφωνικών συσκευών, ηλεκτρικών φούρνων και  

ψυγείων τροφίμων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης...…». 

                             

 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 πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και δύο λεπτών 

(2.905,02€) στον Κ.Α.Ε 02.15.7135.000 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, για την πραγματοποίηση της  προμήθειας λοιπού 

εξοπλισμού.  Η προμήθεια αφορά ηλεκτρικές συσκευές : βραστήρων νερού, πλυντηρίων  

πιάτων, αποστειρωτών ατμού βρεφικών μπουκαλών, τηλεφωνικών συσκευών, ηλεκτρικών 

φούρνων και  ψυγείων τροφίμων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες των 

υπηρεσιών της Διεύθυνσης. 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  596/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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