
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 504/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 42/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα: Αποδοχή χρηματικής δωρεάς

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη  6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα  13:00 π.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.17926/31-08-2018 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. Κακιούζης Χαράλαμπος

     2.   Νέσσερης Χρήστος 2. Κατέρης Κωνσταντίνος

     3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος

     4.  Κατσαούνος Θεόδωρος

     5.  Ματέρης Κωνσταντίνος

     6.  Κωστούλας Βασίλειος

     7.  Παππάς Δημήτριος

   

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

O Πρόεδρος   έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ. 501/2017 απόφαση

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξη,ς  επειδή

τα χρήματα της δωρεάς του Ιατρικού Συλλόγου  Πρέβεζας πρέπει να κατατεθούν άμεσα στον

λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα.

    Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 3ο θέμα εκτός  ημερήσιας  διάταξης,  παρουσίασε  την
εισήγηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπαλ. Σπ. Λάμπρος) που έχει
ως εξής:
    «…Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1, περίπτωση η’ του Ν. 3852/2010 στις αρμοδιότητες της

Οικονομικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
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   Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας,  σύμφωνα με το ανωτέρω

άρθρο, εγκρίνει  την αποδοχή της δωρεάς του ποσού των 100,00 που κατέθεσε ο Ιατρικός

Σύλλογος  Πρέβεζας  (Διεύθυνση:  Θεοφάνους  9,  48100  Πρέβεζα,  Α.Φ.Μ.  099230304,  ΔΟΥ

Πρέβεζας),  στον λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας,  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  για την

προμήθεια βιβλίων εμπλουτισμού των συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στη μνήμη του

εκλιπόντος μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας, ιατρού  Δημητρίου Καζάκου.   

   Το θέμα παρακαλούμε να εισαχθεί προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης στην συνεδρίαση

της Οικονομικής Επιτροπής (6/9/2018) επειδή τα χρήματα της δωρεάς του Ιατρικού Συλλόγου

πρέπει να κατατεθούν άμεσα στον λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας που διατηρεί στην Εθνική

Τράπεζα.…».

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

     Η Ο.Ε.  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
 την περίπτωση η΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

 
     Εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς ποσού 100,00 ευρώ από τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας, για

την προμήθεια βιβλίων εμπλουτισμού των συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης,   στη μνήμη

του  εκλιπόντος  μέλους  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Πρέβεζας,  ιατρού  Δημητρίου  Καζάκου.

Παράλληλα η Οικονομική Επιτροπή εκφράζει την βαθιά της θλίψη  για τον αγαπητό Δημήτρη και

προς τους οικείους εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια. 

  

 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  504/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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