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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Πληροφορίες:Ε. Σερασκέρης   

Τηλ. 2132030629 
 
 

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής 

Επιτροπής 

                      
 

ΘΕΜΑ:   «Εκδοση Χ.Ε.Π για την πληρωμή εξόδων μεταγραφής    στο 

υποθηκοφυλακείο συμβολαίου για την αγορά ακινήτου για την ίδρυση και 

λειτουργία νέου Κοιμητηρίου στη θέση ΜΠΙΣΜΠΙΡΙ της ΔΚ Αγ.Στεφάνου.
 
 

    Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Οικονομική 

Επιτροπή – Αρμοδιότητες » μεταξύ των άλλων αναφέρεται : 

«Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και 

για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις», 

Με την αριθ. 83/19-3-2014 απόφαση της Ο.Ε    εγκρίθηκε μεταξύ των άλλων η 

έκδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων 

μεταγραφής    στο υποθηκοφυλακείο συμβολαίου για την αγορά ακινήτου για την 

ίδρυση και λειτουργία νέου Κοιμητηρίου στη θέση ΜΠΙΣΜΠΙΡΙ της ΔΚ Αγ.Στεφάνου 

στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Παππά Ελευθερίας ύψους 1.000 €,  η δαπάνη 

και διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00.6494 του  προυπ/σμού οε 

2014 του Δήμου. 

Με την ψήφιση και εφαρμογή του νόμου που αφορά τον προσδιορισμό του φόρου 

υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, προέκυψε  επι πλέον διαφορά στο 

ανωτέρω ποσό που αφορά τα έξοδα μεταγραφής του συμβολαίου αγοράς στο 

Υποθηκοφυλακείο  ύψους 178,50 ευρώ. 

Εχοντας υπόψη: 
 
1.Τις διατάξεις  του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) 
«Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες ». 

 



2.Τις διατάξεις του άρθρου  158 «Δαπάνες»  του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ) 
3.Τις διατάξεις του Π..Δ 113/2012 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 
4..Την αριθ. 83/19-3-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

5.Τα άρθρα 32,33,34 και 37 του ΒΔ/τος 17-5/15-6-1959(ΦΕΚ114/τΑ/1959). 

 
Προτείνεται: 
 
«Η έκδοση Χ.Ε.Π με απόδοση λογαριασμού  στο όνομα της  υπαλλήλου του Δήμου 
Παππά Ελευθερίας του Δημητρίου, ύψους €  178,50 ευρώ,η  έγκριση δαπάνης και 
ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00.6494 του προυπ/σμού ο.ε 2014 με 
τίτλο « Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών»  για την  πληρωμή 
εξόδων μεταγραφής του τίτλου  στο υποθηκοφυλακείο.  (ΠΑΥ      /2014)». 
 
 
 
 

                                    Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης –Διαχείρισης Ανθρώπινου 
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