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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 29/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα: «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 

στον ΚΑΕ  02.00.6495.010 με τίτλο “Δαπάνες κτηματολογίου-Εκδοση πιστοποιντικών 

Καταχωρήσεις κλπ», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την 

πραγματοποίηση δαπανών για την εκτύπωση των προσωρινών πινάκων ανάρτησης 

κτηματολογίου του Δήμου Πρέβεζα».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.10179/10-06-2022 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτικό μέλος  

     9. Αμάρσντος Σταύρος-      Τακτικό .μέλος  

 

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

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση   του 

Τμήματος  Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Κατσικοβόρδος), που έχει 

ως εξής:  
«…Στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου μας στάλθηκε από την εταιρεία 

κτηματογράφισης ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων 

(Κτηματολογικοί Πίνακες & Διαγράμματα Ανάρτησης). Προκυμμένου να γίνει έλεγχος της 

καταγραφής της περιουσίας του Δήμου (περιγραφή και νομική πληροφορία των ακινήτων -

Κτηματολογικός Πίνακας και τα όρια των γεωτεμαχίων - Κτηματολογικό Διάγραμμα) θα πρέπει 

να γίνει εκτύπωση των πινάκων της ανάρτησης.  

ΑΔΑ: ΩΤΚ1ΩΞΧ-4Ω9



Ζητείται η εξειδίκευση πίστωσης, στον ΚΑΕ 02.00.6495.010 με τίτλο “Δαπάνες 

κτηματολογίου-Έκδοση πιστοποιητικών Καταχωρήσεις κλπ» ποσού 150 ευρώ για την 

πραγματοποίηση δαπανών για την εκτύπωση των προσωρινών πινάκων ανάρτησης 

κτηματολογίου του Δήμου Πρέβεζα. καθώς οι υπηρεσίες του δήμου δεν διαθέτουν εκτυπωτικό 

μηχάνημα μεγάλων διαστάσεων για την εκτύπωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και 

πινάκων..…».  

 

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

 

-τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

-την εισήγηση της υπηρεσίας 

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

-την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού εκατό πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ), η οποία  θα 

βαρύνει τον   Κ.Α.Ε 02.00.6495.010 με τίτλο “Δαπάνες κτηματολογίου-Έκδοση πιστοποιητικών 

Καταχωρήσεις κλπ», προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την πραγματοποίηση δαπανών για 

την εκτύπωση των προσωρινών πινάκων ανάρτησης κτηματολογίου του Δήμου Πρέβεζας καθώς 

οι υπηρεσίες του δήμου δεν διαθέτουν εκτυπωτικό μηχάνημα μεγάλων διαστάσεων για την 

εκτύπωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων. 

 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  393/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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