
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.523/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 41/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

   Θέμα: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου
 

   Στην Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη  1 Οκτωβρίου 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.18420/25-09-2020 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. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2.  Νίτσας Γεώργιος     -     Τακτικό μέλος
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος
     5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
     6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  

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

  Ο  Αντιπρόεδρος εισηγούμενος  το 60 θέμα  παρουσίασε  την  εισήγηση  της  Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Κ.Φούντογλου), που έχει ως εξής: 

 «...Με  την  451/2020-ΑΔΑ  Ψ7ΝΠΩΞΧ-Δ35  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής   εγκρίθηκε  η
έκδοση χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής  295,72 €  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  ΤΖΟΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για να πληρωθεί η δαπάνη σε ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δημοτικού φωτισμού και
παροχή ρεύματος στην περιοχή Μαργαρώνας( κόμβος Ψαθάκι ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
  Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ.15Γ/2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. Όπως
προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο υπόλογος,οι δαπάνες
που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 295,72€ .
  Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 172 τ.ν.3463/06 ,τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο
υπόλογος, παρακαλούμε να λάβετε απόφαση  έγκρισης της απόδοσης λογ/μού, και απαλλαγή
του υπολόγου....».
 

      Ο  Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

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

ΑΔΑ: 6ΞΟΨΩΞΧ-Θ9Μ



 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

 Εγκρίνει:

- την απόδοση του υπ΄ αριθμ.15Γ/2020  χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

- απαλλάσσει τον υπόλογο διαχείρισης υπάλληλο.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  523/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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