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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 347/2017
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος οικονομικού έτους για την κάλυψη δαπανών υπηρεσίας
μοναδικό
σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης και μεταγραφής αυτής.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη
και ώρα 13:30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την
υπ' αριθ. 25897/29-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Νικολάου
Σωτήριος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης
«Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
οικονομικού
έτους
για
την
κάλυψη
δαπανών
υπηρεσίας
σύνταξης
συμβολαιογραφικής πράξης και μεταγραφής αυτής», προκειμένου να ολοκληρωθεί
άμεσα η διαδικασία.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα,
αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 παρ.6 του Ν. 3582/2010, περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης".
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο
φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 71/2017 (ΑΔΑ:6ΙΔΙΩΛ3-5ΟΞ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία εγκρίθηκε η απευθείας αγορά δύο (2) αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας των
Μπουκουβάλα Δημητρίου του Βασιλείου και Μπουκουβάλα Φωτεινής συζ. Δημητρίου
για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης που θα υποστηρίζει τη λειτουργικότητα του
νέου Κοιμητηρίου Λουτρακίου, ευρισκομένων στη θέση 'Ασπρα Χώματα Λουτρακίου,
θεωρώντας τα ως τα μοναδικά κατάλληλα για τον σκοπό αυτό.
2. Το υπ' αριθ. 601/27-11-2017 συμβόλαιο αγοραπωλησίας, αξίας #111.479,60# €
της Συμβολαιογράφου Λουτρακίου Σοφίας Τέσση του Κυριάκου με πωλητές τους κ.κ.

Δημήτριο Μπουκουβάλα του Βασιλείου και Φωτεινή σύζυγο Δημητρίου
Μπουκουβάλα και αγοραστή τον Δήμο μας, δυνάμει της ανωτέρω απόφασης.
3. Το από 29-11-2017 αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών προς την
Οικονομική Επιτροπή, με το οποίο αφενός υποβάλει τα οικονομικά στοιχεία της
ανωτέρω αγοραπωλησίας, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.163,07 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και αφορούν 1.474,16 € (1.188,84 + 285,32)
δικαιώματα συμβολαιογράφου, συλλόγου κλπ. & 688,91€ δικαιώματα
υποθηκοφυλακείου, για την μεταγραφή του συμβολαίου, κι αφετέρου ζητά την
έγκριση διενέργειας της εν λόγω δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.
4. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, όπου στον Κ.Α. 00-6111.002 του
σκέλους των εξόδων του, με τίτλο "Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφου –
υποθηκοφύλακα" έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #5.000,00# €, με αδιάθετο
υπόλοιπο #5.000,00# €, όπως προκύπτει από την από 29-11-2017 βεβαίωση του
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, μετά από
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού #2.163,07# € σε βάρος του
Κ.Α.00-6111.002 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού έτους
2017 με τίτλο "Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφου – υποθηκοφύλακα" για την
κάλυψη δαπανών της υπηρεσίας σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης και
μεταγραφής αυτής.
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση της
σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 347/2017.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος

