
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.477/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 37/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:  Έγκριση διαγραφής μισθωμάτων λόγω μεταβίβασης μίσθωσης 
           

   Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας   συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των

θυρών)  η  Οικονομική  Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.

Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.16823/04-09-2020 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   -      Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος   
     2. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος 2. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης  -  Τακτικό μέλος 3. Ροπόκης Ευάγγελος   -   Τακτικό μέλος
     4. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     5. Κωστούλας Βασίλειος  -   Τακτικό μέλος
     6. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ.Καραμανίδης.

  Ο   Αντιπρόεδρος    εισηγούμενος το 2ο θέμα παρουσίασε  την εισήγηση του Τμήματος
Εσόδων κ΄ περιουσίας του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Ελ.Τασούλη) που έχει ως εξής:  

 «….Με την αριθμ. 200/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μεταβίβαση

των μισθωμένων καταστημάτων 09 και 10 του εμπορικού κέντρου Ωρωπού  , Δημοτικής

Ενότητας Λούρου , Δήμου Πρέβεζας από την κα Δρακούση Βασιλική του Αθανασίου στην

μητέρα της Καλδάνη Αικατερίνη μέχρι 31/12/2022.

    Συντάχθηκαν νέα συμφωνητικά από 01/08/2020  με την Καλδάνη Αικατερίνη  και  οι

χρηματικοί κατάλογοι 79 και 80 για το διάστημα από 01/08/2020 έως 31/12/2020.

   Με  τους  38  και  39  χρηματικούς  καταλόγους  είχαν  βεβαιωθεί  τα  μισθώματα  από

01/01/2020 έως 31/12/2020 στην Δρακούση Βασιλική.

Προτείνεται  η  διαγραφή των μισθωμάτων  για  τα  καταστήματα 09  και  10  του εμπορικού

κέντρου Ωρωπού που είχε μισθώσει η Δρακούση Βασιλική από 01/08/2020 ποσού 285,50 για
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τον  χρηματικό  κατάλογο  38  που  αφορά  το  κατάστημα  09   και  ποσού  255,50  για  τον

χρηματικό κατάλογο 39 που αφορά το κατάστημα 10 ..…».

                             

 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
 σχετικά. 

        Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση της  υπηρεσίας
 την αρ.200/2020  ΑΔΣ (ΑΔΑ ΩΨΗΦΩΞΧ-104 )
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
        
 
   Εγκρίνει την διαγραφή των μισθωμάτων για τα καταστήματα 09 και 10 του εμπορικού

κέντρου Ωρωπού που είχε μισθώσει η Δρακούση Βασιλική από 01/08/2020 ποσού 285,50 για

τον  χρηματικό  κατάλογο  38  που  αφορά  το  κατάστημα  09   και  ποσού  255,50  για  τον

χρηματικό κατάλογο 39 που αφορά το κατάστημα 10.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 477/2020.
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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