
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.664/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 57/2018 της  κατεπείγουσας συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

         Θέμα: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.  
               
   

   Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη  29 Νοεμβρίου 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.25077/23-11-2018  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.  Νέσσερης Χρήστος
      2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 2.   Κατσαούνος Θεόδωροςς
      3.  Ματέρης Κωνσταντίνος 3.  Κακιούζης Χαράλαμπος
       4.  Κωστούλας Βασίλειος 4.  Πανταζής Νικόλαος
      5.  Παππάς Δημήτριος
      

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.663/2018 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον διότι  πρέπει να πληρωθούν τα

διόδια και τα καύσιμα του απορριμματοφόρου  οχήματος ΚΗΗ 6006 λόγω μεταφοράς του

για  επισκευή  στα  συνεργεία  της  αναδόχου  εταιρείας  ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΑΒΕ  στην

Θεσσαλονίκη από 04/12/2018 έως 05/12/2018.

                                                                   

 Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 1ο θέμα, παρουσίασε  την  εισήγηση  την  εισήγηση  της
Οικονομικής Υπηρεσίας,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. K.Φούντογλου), που έχει ως εξής: 
 «...‘Εχοντας υπόψη :

 1.Το Ν.3852/2010 άρθρο 72 παρ.1δ,που ορίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει       για
την  έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  με  εξαίρεση  ορισμένων  όπως  στο  νόμο
αναφέρονται
          
 2. Το άρθρο 172 του Ν. 3463/06 που ορίζει  ότι « …με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή
του Κοινοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την
αντιμετώπιση  δαπανών,γενικά,  εφόσον  η  πληρωμή  με  τακτικό  ένταλμα  στο  όνομα  του
δικαιούχου  είναι  αδύνατη  ή  ασύμφορη.  Τα  εντάλματα  προπληρωμής  εκδίδονται  στο  όνομα
δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων …»
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3. Το άρθρο 32 του ΒΔ17-5/15-6-59

4.Την ανάγκη για πληρωμή των διοδίων και καυσίμων του απορριμματοφόρου  οχήματος ΚΗΗ
6006 λόγω μεταφοράς  του για  επισκευή  στα συνεργεία  της  αναδόχου εταιρείας  ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ στην Θεσσαλονίκη  απο 4/12/2018 έως 5/12/2018 σύμφωνα με την εισήγηση
του Γραφείου Κίνησης  με Αρ.Πρωτ.  25311/27-11-9-2018. Η επισκευή του θα γίνει  δωρεάν
λόγω της εγγύησης καλής λειτουργίας.

5.Το ΠΔ 80/2016 ( ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ ) ΦΕΚ 145/5-8-2016
ΤΕΥΧΟΣ Α' και τον προυπολογισμό του ΔΗΜΟΥ μας που ψηφίσθηκε με την ΑΔΣ 583/2017 –
ΑΔΑ ΩΟΜΙΩΞΧ-Ν7Ν και εγκρίθηκε με την Αρ. 3524/2018 – ΑΔΑ 6ΩΕΣΟΡ1Γ-ΒΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

6. Την αριθ.  643/27-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας με
ΑΔΑ  6Ν0ΨΩΞΧ-Δ6Δ.
     
   Παρακαλούμε για  την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρηματικού ποσού 250,00
€ ,  σε  βάρος  του Κ.Α.Ε.  02.10.6411 του προϋπολογισμού οικ.έτους  2018,  στο  όνομα  του
υπολόγου , υπαλλήλου του Δήμου ΤΣΕΝΙΚΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ( οδηγός )
    Η απόδοση του λογαριασμού θα γίνει έως  31/12/2018...…».

                                                        

          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)

                 
       1.Ορίζει υπόλογο για την είσπραξη,  με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
του απαιτούμενου ποσού,  250,00 € , σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.10.6411 του προϋπολογισμού
οικ.έτους 2018,, για πληρωμή των διοδίων και καυσίμων του απορριμματοφόρου οχήματος ΚΗΗ
6006  λόγω  μεταφοράς  του  για  επισκευή  στην  Θεσσαλονίκη), τον  ΤΣΕΝΙΚΛΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (οδηγό) υπάλληλο του Δήμου Πρέβεζας.

         2.  Η απόδοση λογαριασμού του υπόλογου, θα γίνει στις 31-12-2018.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  664/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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