
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 392/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 44/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:   Δέσμευση πίστωσης  για εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό 
               οικ .έτους 2020 για την υπηρεσία με τίτλο “Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών”
                  
            

  Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  7 Νοεμβρίου 2019  και  ώρα  11:30  π.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.22803/01-11-2019 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.  Αργυρός Λεωνίδας            Πρόεδρος  1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
    2.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
    3.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος
    4.  Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος
    5.  Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
    6.  Πιπιλίδης Λάζαρος     -   Τακτικό μέλος
    7.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος
    8.  Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος

     Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι κ. Σαριάνογλου, κ.Παγγές, και  κ.Ντόντης.
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο  Αντιπρόεδρος εισηγούμενος  το 8ο θέμα παρουσίασε  την  εισήγηση  της  Οικονομικής

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

  «…Προκειμένου ο Δήμος να προβεί έγκαιρα στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου της ανωτέρω
υπηρεσίας που αφορούν το έτος 2019 και βαρύνει  τον προϋπολογισμό του 2020 βάσει του
Ν.3463/2006 άρθρο 163 παρ.3 , πρέπει η Ο.Ε. με απόφασή της αφού λάβει υπόψη τα ανωτέρω
να δεσμευτεί  για  την  εγγραφή του αναφερόμενου παρακάτω ποσού για  το  έτος  2020 του
προϋπολογισμού ως εξής :
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 11.780 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
Κ.Α. Προϋπολογισμού: 02.10.6115.001 με τίτλο «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών – λογιστών >> 
 Αφού λάβετε υπόψιν σας:
1.- Την περιπτ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 72. του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 3 του Ν.4623/2019
2. - Επίσης στο άρθρο 67 του ν. 4270/2014 όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 22 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015. 

Προτείνουμε την λήψη απόφαση με την οποία η ΟΕ θα δεσμεύεται για την
εγγραφή του παραπάνω αναφερόμενου ποσού   στον προϋπολογισμό του έτους 2020....».

ΑΔΑ: 66Ζ5ΩΞΧ-ΑΥΨ



    Ο Αντιπρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο  και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 την εισήγηση  της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την εγγραφή ποσού 11.780 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  στον προϋπολογισμό

του έτους 2020, με  Κ.Α 02.10.6115.001 με τίτλο «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών – λογιστών»,

σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 392/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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