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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 9η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 26-2-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΙΝΤΙΑΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 26 του μηνό̋ Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από
τη με αριθ. πρωτ: 7482/22-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋), 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 3) Κωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) και 4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 5ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στo έγγραφο του τμήματο̋
Λογιστηρίου τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:

·
·
·
·

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7488/2018 έγγραφο του Τμήματο̋ Εσόδων & Περιουσία̋,
προκειμένου να συνταχθεί πολεοδομική μελέτη επέκταση̋ τη̋ περιοχή̋ Λιπασμάτων του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋, από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου μα̋, είναι αναγκαία η απόκτηση αποσπασμάτων
κτηματογραφικών διαγραμμάτων από αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο. Επειδή για την έκδοση και χορήγηση
των εν λόγω διαγραμμάτων, απαιτείται η προηγούμενη υποβολή σχετική̋ αίτηση̋ και πληρωμή τελών και
δικαιωμάτων, ανακύπτει η ανάγκη έκδοση̋ εντάλματο̋ προπληρωμή̋.
Για την κάλυψη τη̋ εν λόγω δαπάνη̋ θα απαιτηθεί το ποσό των 825,00 €. Αναλυτικότερα:
15 Κτηματογραφικά διαγράμματα κατηγορία̋ Β’, για την περιοχή Κερατσινίου, αξία̋ 33,00 € έκαστον
(15 × 33 = 495,00 €)
10 Κτηματογραφικά διαγράμματα κατηγορία̋ Β’, για την περιοχή Δραπετσώνα̋, αξία̋ 33,00 € έκαστον
(10 × 33 = 330,00 €)
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 40.7425.0003 του σκέλου̋ των εξόδων του προϋπολογισμού του
Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, οικονομικού
έτου̋
2018 με τίτλο «Έξοδα για την πληρωμή
κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώ̋ και κτηματογραφικών διαγραμμάτων».
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με
το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α')
το Π.Δ. 80/2016.
Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 5739/07-02-2018 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου.
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καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπω̋ αποφασίσει:
1. τη έγκριση και διάθεση πίστωση̋ ποσού 825,00 ευρώ για την κάλυψη τη δαπάνη̋ που αφορά στην
απόκτηση α) 15 κτηματογραφικών διαγραμμάτων κατηγορία̋ Β’, για την περιοχή Κερατσινίου, αξία̋ 33,00 €
έκαστον (15 × 33 = 495,00 €) και β) 10 κτηματογραφικών διαγραμμάτων κατηγορία̋ Β’, για την περιοχή
Δραπετσώνα̋, αξία̋ 33,00 € έκαστον (15 × 33 = 330,00 €), σε βάρο̋ του Κ.Α. 40.7425.0003 με τίτλο
«Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώ̋ και κτηματογραφικών
διαγραμμάτων» του σκέλου̋ των εξόδων του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου έτου̋ 2018,
σύμφωνα με την Έκθεση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ (ΕΑΥ) 423/26-2-2018
2. Την έγκριση έκδοση̋ εντάλματο̋ προπληρωμή̋ στο όνομα τη̋ υπαλλήλου του Δήμου Ευγενία̋ Χιντιάδου,
για την για την κάλυψη τη̋ ω̋ άνω δαπάνη̋ και τον ορισμό τη̋ ω̋ υπόλογου για την διαχείριση του ω̋
άνω προκαταβαλλόμενου ποσού.
3. Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έω̋ 25/05/2018.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο-Δήμαρχο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
3.τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α')
4.το Π.Δ. 80/2016.
5.Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 5739/07-02-2018 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου.
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
1)Tη διάθεση πίστωση̋ ποσού ποσού 825,00 ευρώ για την κάλυψη τη δαπάνη̋ που αφορά στην απόκτηση
α) 15 κτηματογραφικών διαγραμμάτων κατηγορία̋ Β’, για την περιοχή Κερατσινίου, αξία̋ 33,00 € έκαστον
(15 × 33 = 495,00 €) και β) 10 κτηματογραφικών διαγραμμάτων κατηγορία̋ Β’, για την περιοχή
Δραπετσώνα̋, αξία̋ 33,00 € έκαστον (15 × 33 = 330,00 €), σε βάρο̋ του Κ.Α. 40.7425.0003 με τίτλο
«Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώ̋ και κτηματογραφικών
διαγραμμάτων» του σκέλου̋ των εξόδων του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου έτου̋ 2018,
σύμφωνα με την Έκθεση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ (ΕΑΥ) 423/26-2-2018
2)Την έγκριση έκδοση̋ εντάλματο̋ προπληρωμή̋ στο όνομα τη̋ υπαλλήλου του Δήμου Ευγενία̋ Χιντιάδου,
για την για την κάλυψη τη̋ ω̋ άνω δαπάνη̋ και τον ορισμό τη̋ ω̋ υπόλογου για την διαχείριση του ω̋ άνω
προκαταβαλλόμενου ποσού.
3)Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έω̋ 25/05/2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (68)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 27-2-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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