
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.334/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για  δαπάνες εφαρμογής σχεδίου 
             πόλης
     

     Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 11 Μαΐου 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.11487/05-05-2017  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. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος 2. Κατσαούνος Θεόδωρος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     5.  Κωστούλας Βασίλειος
     6.  Παππάς Δημήτριος
     7.  Κατέρης Κωνσταντίνος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.
 Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 15ο θέμα, παρουσίασε  την  εισήγηση   της   Οικονομικής
Υπηρεσίας,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Θ.Νιτσάκη), που έχει ως εξής:  
«...Με  την  αρ.7/2014  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  ο  συμψηφισμός
υποχρεώσεων μεταξύ της ιδιοκτησίας κ. Χρηστάκη Ελευθερίας στο ΟΤ Γ304 περιοχή επέκτασης
Αγίας Ειρήνης και του Δήμου Πρέβεζας που προκύπτουν απο την πράξη εφαρμογής 2/1996 .
  Με  τον  αρ.  πρωτ.465/04-05-2017  χρηματικό  κατάλογο  της  Πολεοδομίας  του  Δήμου
Πρέβεζας,βεβαιώθηκε  ποσό  2147,57  €  που  αποτελεί  εισφορά  σε  χρήμα  ιδιοκτησίας   κ.
Χρηστάκη Ελευθερίας στο ΟΤ Γ304 λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης.
    Ο Δήμος Πρέβεζας οφείλει αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας για 30τμ ήτοι 3169,50€.
  Έχοντας υπόψιν το Ν 3852/10 άρθρο 72 παρ.1δ, όπου η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για
την έγκριση των δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού ,εκτός από εκείνες που
σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  αποφασίζει  το  Δημοτικό  συμβούλιο  ή  ο
Δήμαρχος, το ΠΔ80/2016, τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικον.έτους 2017 όπου υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ εξόδων40-7421 παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και
τη διάθεση πίστωσης 3169,50€ σε βάρος του ανωτέρω κωδικού για την αποζημίωση ιδιοκτησίας
Χρηστάκη Ελευθερίας  με κτηματολογικό αριθμό 030902 και ΟΤ Γ304  περιοχή Αγία Ειρήνη
Δήμου Πρέβεζας ως εξής:

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ  ΠΟΣΟ ΣΕ €
  

02.40.7421 Αποζημίωση Ιδιοκτησίας Χρηστάκη Ελευθερίας με ΚΑ
030902 ΟΤ Γ 304 λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης

3169,50

ΑΔΑ: Ω0ΥΣΩΞΧ-ΧΒΦ



       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 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας
 την αριθ.462/2017 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει  την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 3.169,50  ευρώ, εγγεγραμμένης στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  οικ.  έτους  2017  όπως  εμφανίζεται  στον  κατωτέρω  πίνακα,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας:  

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ €
  

02.40.7421 Αποζημίωση Ιδιοκτησίας Χρηστάκη Ελευθερίας
με  ΚΑ  030902  ΟΤ  Γ  304  λόγω  εφαρμογής
σχεδίου πόλης

3169,50

  

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  334/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: Ω0ΥΣΩΞΧ-ΧΒΦ
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