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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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                                                                                    Αριθ.Αποφ. 416/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 32/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα:  Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου
                  
            

   Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 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.13253/22-06-2018 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.  Παππάς Δημήτριος
      2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος      2.  Κατέρης Κωνσταντίνος

      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     4.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     5.  Κωστούλας Βασίλειος

      6.  Νέσσερης Χρήστος
      7.  Κακιούζης Χαράλαμπος

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα , παρουσίασε την εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας,

του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. K.Φούντογλου), που έχει ως εξής: 

  «…Με την αρ.204/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής  εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής 500,00 € στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου  νομικού συμβούλου
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  για  δαπάνη  καταχώρησης  σε  Κτηματολόγιο  αναγνωριστικών
αγωγών – έκδοση αποσπασμάτων Κτηματολογίου & πιστοποιητικών από Υποθηκοφυλάκειο και
Κτηματολόγιο.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ.8Γ/2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο υπόλογος ,οι
δαπάνες  που  πληρώθηκαν  ανέρχονται  στο  ποσό  των  448,74€  και  εκδόθηκε  το  Γραμμάτιο
Είσπραξης 6Β/22-06-2018 ποσού 51,26 €.
Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 172 τ.ν.3463/06 ,τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο
υπόλογος, παρακαλούμε να λάβετε απόφαση  έγκρισης της απόδοσης λογ/μού, και απαλλαγή
του υπολόγου..…».

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

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
 το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006 
 τις Νόμιμες Διαδικασίες
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 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    
          Εγκρίνει:

1. την απόδοση του υπ΄αριθμ.8Γ/2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

2. την επιστροφή του υπόλοιπου ποσού των 51,26 ευρώ, με το υπ΄αριθμ. 6Β/22-06-2018

γραμμάτιο είσπραξης, στο ταμείο του Δήμου.

3. απαλλάσσει τον υπόλογο διαχείρισης υπάλληλο.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 416/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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