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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου κατάθεση 
τέλους υποβολής ενστάσεων της ανάρτησης των περιοχών νέας 
κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου 

O προϋπολογισμός του Δήμου Βέροιας ψηφίστηκε με την αριθμ.2/2020   απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ 664/5-2-2020                                 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, όπου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.000,00€ στον ΚΑ:02.00.6491.001 «ΔΑΠΑΝΕΣ-ΤΕΛΗ 

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» του προϋπολογισμού έτους 2020. Κατόπιν του με αριθμ.    

21877/22-10-2020 αιτήματος για ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης από την Διεύθυνση 

Οικονομικών Δήμου Βέροιας εκδόθηκε η με αριθμ. 873/22-10-2020 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης (ΑΔΑ:  6ΔΤΣΩ9Ο-Β4Π  ) συνολικού ποσού 2.000,00€ και τη διάθεσή του από τον 

ΚΑ:02.00.6491.001, προκειμένου να διατεθεί το ποσό αυτό για τις ανάγκες του κτηματολογίου.

Η δαπάνη αυτή είναι το τέλος που πρέπει να αποδοθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο προκειμένου 

να κατατεθούν οι ενστάσεις που αφορούν ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια 

της ανάρτησης της νέας κτηματογράφησης. Η δαπάνη δεν είναι δυνατόν να γίνει με τακτικό 

ένταλμα διότι απαιτείται η εξόφληση του ποσού της κατάθεσης του πιστοποιητικού 

καταχώρησης της έντασης. 

Βάσει των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 32, 33 & 34 του Β.Δ/τος 17-5/16-5-1959 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α').

2. Τις διατάξεις των άρθρων 158 & 172 του Ν. 3463/2006.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 68 του Ν. 4270/2014  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

(ΦΕΚ 143/τ.Α’) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4361/2016.

5. Του Π.Δ. 80/2016 «ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ. Α’)».

Οικονομική  Επιτροπή



6. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») (ΦΕΚ 145/τ. Α’) περί 

Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή:

Να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.000,00€ σε βάρος του 

ΚΑ:02.00.6491.001 «ΔΑΠΑΝΕΣ-ΤΕΛΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» του προϋπολογισμού του 

Δήμου έτους 2020, στο όνομα του  υπαλλήλου του Δήμου Κυρατζή Ανδρέα ΠΕ Μηχανικών 

Χωροταξίας, για την κατάθεση του τέλους των ενστάσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έως  31-11-2020.
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