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                                                                                    Αριθ.Αποφ.624/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 52/2018 της συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Ορισμός ταμία για ανάληψη γραμματίου παρακατάθεσης από συμβολαιογράφο 
            και  είσπραξη χρημάτων από  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

   
     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 την κ. Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του

Δήμου Πρέβεζας (Αλ.Βουκελάτος) που έχει ως εξής:  

 «...Ο Δήμος Πρέβεζας κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , με το αριθ,.536/11-

7-2017 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης υπέρ της αντίδικης εταιρείας “Υιοί Αναστασίου

Γιαμά Ε.Ε ' το ποσό των 2.524,77 ευρώ σε εξόφληση της 21/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου

Πρέβεζας.

Στις  17/7/2017  ο  Δήμος  Πρέβεζας  κατέθεσε  στην  Συμβολαιογράφο  Πρέβεζας  Χαρά

Ν.Λαμπροπούλου,  ως  προκύπτει  από  την  με  αριθμ.  15.502/17-7-2017  πράξη  κατάθεσης

γραμματίου  συστάσεως  παρακαταθήκης,  το  ως  άνω  με  αριθμ.536/11-7-2017  γραμμάτιο

παρακαταθήκης έκδοσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επειδή  ήδη  η  αντίδικη  εταιρεία  έχει  εισπράξει  το  ανωτέρω  ποσό  της  απαίτησής  της  με

κατάσχεση  στα  χέρια  τρίτου  οφειλέτη  μας  δηλ.  του  μισθωτή  του  Δημοτικού  Καφενείου

Λ.Μιχαλόπουλου   και  δεν  υπάρχει  περαιτέρω  λόγος  παράτασης  της  παρακατάθεσης  του
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γραμματίου στο αρχείο της  Συμβολαιογράφου, γεγονός που δημιουργεί λογιστικό πρόβλημα

στην  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου,  έχω  την  γνώμη  ότι  πρέπει  να  εξουσιοδοτηθεί  με

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Ταμίας του Δήμου για να αναλάβει το γραμμάτιο από την

ως άνω  Συμβολαιογράφο υπογράφοντας  σχετικά......» . 

      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 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  Εξουσιοδοτείται ο  Ταμίας του Δήμου  να αναλάβει το γραμμάτιο από την Συμβολαιογράφο

Πρέβεζας  Χαρά  Ν.  Λαμπροπούλου,   υπογράφοντας   σχετικά  και  στη  συνέχεια  ο  ίδιος  να

εισπράξει  από το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με βάση το παραπάνω γραμμάτιο το

ποσό που αναφέρεται σε αυτό.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  624/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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