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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 2-4-2015 

ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   28 / 2015 

 

Θ Ε Μ Α: «Έγθξηζε έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ αγνξά ηνπ αξηζκ. 49 

αγξνηεκαρίνπ, ηδηνθηεζίαο Μπνύθια Αλαζηαζίαο θαη νξηζκόο ππνιόγνπ» 

 

Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 2 ηνπ κήλα 

Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 10.30΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 1183/30-3-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ αγνξά ηνπ 

αξηζκ. 49 αγξνηεκαρίνπ, ηδηνθηεζίαο Μπνύθια Αλαζηαζίαο θαη νξηζκόο ππνιόγνπ», έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 - 34 ηνπ από 17.5.59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη 

ινγηζηηθνύ ΟΤΑ». 

δ) Τα άξζξα 101 – 107 ηνπ Ν. 4270/2014. 

ε) Τελ αξηζκ. 12/2015 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο απεπζείαο 

αγνξάο ηνπ αξηζκ. 49 αγξνηεκαρίνπ ηδηνθηεζίαο Μπνύθια Αλαζηαζίαο. 
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 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 3463/2006, κε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

κπνξεί λα εγθξίλεηαη ε έθδνζε εληαικάησλ πξνπιεξσκήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε δαπαλώλ, 

γεληθά, εθόζνλ ε πιεξσκή κε ηαθηηθό έληαικα ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ είλαη αδύλαηε ή 

απξόζθνξε. Τα εληάικαηα πξνπιεξσκήο εθδίδνληαη ζην όλνκα δεκνηηθώλ ππαιιήισλ. 

 Με ηελ αξηζκ. 12/2015 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε απεπζείαο 

αγνξά ηνπ αξηζκ. 49 αγξνηεκαρίνπ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 6.037 κ2, πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ 

ραξαθηεξηζκέλνπ σο Κνηκεηήξηα ρώξνπ, πξνο επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο Κνηκεηεξίνπ θαη 

έγηλε απνδεθηή ε ηηκή κνλάδνο ησλ 20,00 επξώ ην ηεηξαγσληθό κέηξν, πνπ όξηζε σο εύινγε 

αμία ηνπ 49 γεπέδνπ, ν εθηηκεηήο Σπύξνο Π. Κνπθίδεο. Σπγθεθξηκέλα ε δαπάλε αγνξάο ηνπ 

αξηζκ. 49 γεπέδνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 6.037 η.κ. Φ 20 €/η.κ. = 120.740,00 θαη 

ζηξνγγπινπνηεκέλα 120.000,00 επξώ θαη πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηελ θα Μπνύθια 

Αλαζηαζία ηνπ Ισάλλε, ε νπνία είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ αλσηέξσ αγξνηεκαρίνπ. 

 Δπεηδή θαηά ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ νηθείνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 

απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνύ, θξίλεηαη ζθόπηκε ε έγθξηζε εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ηνπ Παπαδόπνπινπ Θεόδσξνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, κόληκνπ 

ππαιιήινπ θαη δηεπζπληή ηνπ Σπλδέζκνπ, θιάδνπ ΠΔ Γεσπόλσλ.  

 

 

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 - 34 ηνπ από 17.5.59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη 

ινγηζηηθνύ ΟΤΑ». 

δ) Τα άξζξα 101 – 107 ηνπ Ν. 4270/2014. 

ε) Τελ αξηζκ. 12/2015 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο απεπζείαο 

αγνξάο ηνπ αξηζκ. 49 αγξνηεκαρίνπ ηδηνθηεζίαο Μπνύθια Αλαζηαζίαο. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 120.000,00 επξώ ζε βάξνο 

ηνπ Κ.Α. 02.10.7112 κε ηίηιν «Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεσλ» ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2015 ζην όλνκα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ Παπαδόπνπινπ 

Θεόδσξνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, θιάδνπ ΠΔ Γεσπόλσλ. 
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Β. Ο αλσηέξσ γηα ηελ αγνξά ηνπ αξηζκ. 49 αγξνηεκαρίνπ ζα θαηαβάιεη ην πνζό ησλ 

120.000,00 επξώ ζηελ θα Μπνύθια Αλαζηαζία ηνπ Ισάλλε, ηδηνθηήηξηα ηνπ αλσηέξσ 

αγξνηεκαρίνπ, θαηά ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ νηθείνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 

Γ. Ο αλσηέξσ ζα πξέπεη εληόο ηξηκήλνπ από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο λα απνδώζεη 

ινγαξηαζκό, ππνβάιινληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη επηζηξέθνληαο ην ηπρόλ κε 

δηαηεζέλ πνζό. 

 
 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 28. 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

       Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: Ω1Μ5ΟΡ93-ΟΟΝ
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