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                                                                                    Αριθ.Αποφ.610/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 52/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα:  Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων για  το έτος 
                 2019,   και εισήγηση στο Δ.Σ.

 Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  25  Οκτωβρίου 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.22215/19-10-2018 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. Πανταζής Νικόλαος  
      3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      4   Κατσαούνος Θεόδωρος
      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
      6   Κωστούλας Βασίλειος
      7.  Παππάς Δημήτριος

     

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

    Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  12ο θέμα,  παρουσίασε  την  εισήγηση  της  Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. Κ. Φούντογλου) που έχει ως εξής:
 
  «…Σύμφωνα με την  αρθ.507/2016  Α.Δ.Σ  ο Δήμος  Πρέβεζας έχει καθορίσει  το Δημοτικό
τέλος. Σύμφωνα με την  αρθ.   500/2017  Α.Δ.Σ  ο Δήμος  Πρέβεζας έχει  καθορίσει   το
Δημοτικό τέλος για  την κάλυψη μέρους των εξόδων που απαιτούνται  για  την τέλεση των
πολιτικών  γάμων  στο ύψος των  55  ευρώ. 
   Τα συνολικά έσοδα  (ΚΑ  06.00.0471.002)  που   βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν   το   έτος
2018 ( 30/9/2018 ) ανήλθαν στο ποσό των 2.805 €..
    Καλείται η Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά  για την αναπροσαρμογή ή μη του παραπάνω τέλους
για το οικονομικό έτος 2019 …»    
                                   
   Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά, προτείνοντας η τιμή να   
   παραμείνει ως έχει για το έτος 2019.  
  Οι κ. Κωστούλας και κ. Παππάς δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν σχετικά  στο  
  Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΔΑ: 7ΖΣΘΩΞΧ-ΕΤΠ



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

 τις διατάξεις  του άρθ 72 του Ν. 3852/2010 

 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
                

    Εκδίδει εισήγηση και την παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο,  το τέλος για την τέλεση

πολιτικών γάμων για το Δήμο Πρέβεζας το οικονομικό έτος 2019 να μείνει  ίδιο, όπως είχε

καθοριστεί το προηγούμενο έτος. 

Οι κ.Κωστούλας και κ.Παππάς δήλωσαν παρών.

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   610/2018..

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 7ΖΣΘΩΞΧ-ΕΤΠ
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