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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:263/07-09-2020 

 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Σύνταξη ένορκων 

βεβαιώσεων για την υποβολή δηλώσεων  των ακινήτων της Δ.Ε. Λακέρειας του 

Δήμου Αγιάς,  στο  κτηματολόγιο» 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 260/2020 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133) 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  

6. Την υπ’ αριθμ. 204/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

«Ψήφισης Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας 

και Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2020» 

7. Το υπ’ αριθμ. 8328/04-09-2020 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 

στο ΚΑ: 00.6111 

9. α)Την υπ’ αριθμ. 579/04-09-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΨΨΣΜΩ6Ι-ΤΔ5) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, 

για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 

1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 579 

10. Την υπ΄αριθ. 8361/04-09-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την Δήμητρα 

Ν. Καματέρη-Χαρατσή «Συμβολαιογράφο»  

11.  Την υποβληθείσα προσφορά   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη ένορκων 

βεβαιώσεων για την υποβολή δηλώσεων  των ακινήτων της Δ.Ε. Λακέρειας 

του Δήμου Αγιάς, στο κτηματολόγιο», με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης. 

Β. Στα πλαίσια υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 του Δήμου μας και 

συγκεκριμένα για τη Δ.Ε. Λακέρειας,  ενώπιον του αρμόδιου Γραφείου 

Κτηματογράφησης απαιτείται η σύνταξη από συμβολαιογράφο ένορκων 

βεβαιώσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 556/09/2012 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. 

(Κεφάλαιο 4) (ΦΕΚ 3370Β’/18.12.2012) που αντικατέστησε την 

517/03/22.03.2011 απόφασή του (ΦΕΚ 710Β’/29.04.2011)  

Ο Προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 200,00 ευρώ 

μαζί με το ΦΠΑ 24%. 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας στην Δήμητρα Ν. Καματέρη-

Χαρατσή «Συμβολαιογράφο», με διεύθυνση Αγιά-Λάρισας Τ.Κ.: 40003, Α.Φ.Μ. 

044475297 Δ.Ο.Υ.: Λάρισας, τηλ. επικοινωνίας: 2494024253, έναντι συνολικής 

αμοιβής 200,00€.  

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από 

πόρους του Δήμου Αγιάς, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει 

εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111 και έχει εκδοθεί 

η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε.  Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με  την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από την ανάδοχο του αντίστοιχου παραστατικού. 

 

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

 

                                                                        ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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