
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 236/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα : Κατάπτωση εγγυητικής  επιστολής

     

     Στην Πρέβεζα,  σήμερα Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.6759/16-03-2017  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.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος      1.Ματέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Παππάς Δημήτριος
     8.  Κατέρης Κωνσταντίνος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 49ο θέμα, παρουσίασε  την εισήγηση  του Γραφείου Δημοτικής

Περιουσίας και Κληροδοτημάτων,Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.  Πασσά Αμαλία), που έχει ως

εξής: 

«...Με τα αριθ. 27 & 28/2010 συμφωνητικά μίσθωσης εκμισθώθηκαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις

εμβαδού  32,00  στρεμμάτων  και  12,00  στρεμμάτων  αντίστοιχα,  στη  θέση  "Λόγγος

Ζευγαρολίβαδο" Τ.Κ. Φλαμπούρων Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 08/12/2010

μέχρι 07/12/2016 στην κα Κολιού Λαμπρινή του Δημητρίου με εγγυητή τον κο Κάππα Θωμά

του Σπυρίδωνα. Η μίσθωση έληξε και τα ανωτέρω αγροτεμάχια επαναδημοπρατήθηκαν.

  Η  κα  Κολιού  Λαμπρινή  οφείλει  στον  Δήμο  Πρέβεζας  από  την  μίσθωση  των  ανωτέρω

αγροτεμαχίων συνολικό ποσό 3.736,40 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων.

   Επίσης έχει καταθέσει τις υπ΄ αριθ. 21568/08-12-2010 & 21569/8-12-2010 εγγυήσεις από το

Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  των  ανωτέρω

ΑΔΑ: ΩΜΒΩΩΞΧ-450



συμβάσεων υπέρ του Δήμου Πρέβεζας, που ανέρχονται στα ποσά των 152,00 € και 404,00 €

αντίστοιχα.

 Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την κατάπτωση των παραπάνω εγγυητικών επιστολών

υπέρ του Δήμου Πρέβεζας λόγω μη καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων.......» . 

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

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

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 τις  αριθ.256,257/2010 AOE
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    Χορηγείται η νόμιμη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ταμία του Δήμου Πρέβεζας  κο

Νάνο  Θεμιστοκλή,  υπάλληλο  του  Δήμου  Πρέβεζας,  για  την  είσπραξη  των  υπ΄  αριθ.

21568/08-12-2010  &  21569/8-12-2010  εγγυητικών  επιστολών  από  το  Ταμείο

Παρακαταθηκών & Δανείων, για την καλή εκτέλεση των όρων  συμβάσεων υπέρ του Δήμου

Πρέβεζας, που ανέρχονται στα ποσά των 152,00 € και 404,00 € αντίστοιχα.

  

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 236/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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