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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 56/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

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

στον ΚΑΕ 02.15.62.66 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της  συντήρησης και 

αναβάθμισης του λογισμικού για το ΚΕΠ Υγείας». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 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. 22419/05-11-2021 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. 

 

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 160 θέμα  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  της 

Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου 

Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Κ.Γιαννούλη), που έχει ως εξής: 
 «…Έχοντας υπόψιν : 

Α)τ ην αριθ.276/2020 με ΑΔΑ : ΨΩΛ4ΩΞΧ-Μ6Τ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας 

με την οποία επικαιροποιήθηκε η συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγειών Πόλεων  

Β) την αριθ.63/2021 με ΑΔΑ : ΨΧΟ5ΩΞΧ-ΑΚΔ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Πρέβεζας σχετικά με την Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας και συμβουλευτικού σταθμού άνοιας 

στο Δήμο Πρέβεζας και καταβολής ετήσιας συνδρομής  

. 

Επειδή υπάρχει ανάγκη εξειδίκευσης ποσού 1240 € προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

αναγκαία συντήρηση και αναβάθμιση του λογισμικού για το ΚΕΠ Υγείας. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

ΑΔΑ: 90Ω5ΩΞΧ-ΘΘ9



 Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης  στον Κ.Α. 02.15.62.66 με τίτλο «Συντήρηση 

εφαρμογών λογισμικού» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με το ποσό των 1240 € 

για την πραγματοποίηση της  συντήρησης και αναβάθμισης του λογισμικού για το ΚΕΠ 

Υγείας...…». 

                           

    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 χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00 ευρώ) 

στον ΚΑΕ  02.15.62.66 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021, για την πραγματοποίηση της  συντήρησης και αναβάθμισης του 

λογισμικού για το ΚΕΠ Υγείας. 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  699/2021. 

      

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 90Ω5ΩΞΧ-ΘΘ9


		2021-11-11T15:46:24+0200
	Athens




