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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος),
ζήκεξα, ηην 3η Μαπηίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά απφ γξαπηή
πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 8/28-2-2020, ήιζαλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (9) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή Σακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο,
5] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 7]
Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ, Παλαγηψηεο Μειάο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο,
Μαξία Φηινπνχινπ θαη Ισάλλεο Τζηκπνχθεο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Δμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ 350,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-6112 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, σο ακνηβή πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ γηα ηε ζχληαμε έθζεζεο εθηίκεζεο αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ
Καξακαλιή ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Βνπξατθνχ ζηελ Αγπηά», ζέηνληαο ππφςε ησλ
κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 2644/25-2-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 2610/25-02-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Πνιενδνκηθνχ-Κπθινθνξηαθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο (Γ/λζε
Πνιενδνκηθνχ-Κπθινθνξηαθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο – Τκήκα Πνιενδνκηθψλ
Δθαξκνγψλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Τνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
– (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄Δμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ 350,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-6112 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, σο ακνηβή
Πηζηνπνηεκέλνπ Δθηηκεηή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηε ζχληαμε έθζεζεο
εθηίκεζε αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Καξακαλιή ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ
Βνπξατθνχ ζηελ Αγπηά΄΄ - Σαο πιεξνθνξνχκε φηη, κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4152/2013
(ΦΔΚ 107/Α/9-5-2013), ε αξκνδηφηεηα ηεο ζχληαμεο έθζεζεο εθηίκεζεο αμίαο αθηλήησλ
αλήθεη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν
Πηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηψλ, ηεο Γ/λζεο Τνκέσλ Παξαγσγήο ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ. - Καηφπηλ απηψλ ζα πξέπεη ν Γήκνο λα απεπζπλζεί ζε αξκφδην
Πηζηνπνηεκέλν Δθηηκεηή θαη λα ηνπ αλαζέζεη ηε ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο εθηίκεζεο
αθηλήηνπ, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Καξακαλιή ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Βνπξατθνχ
κεηαμχ ησλ ΟΤ 1508β θαη 1776α ζηελ Αγπηά, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά
ηνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06) «Κχξσζε ηνπ
θψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», δεδνκέλνπ φηη ε αμία ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ ππεξβαίλεη
ην πνζφ ησλ 58.694,06 € (άξζξν 186 παξ. 6 Ν.3463/2006, άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ
Ν.2873/2000 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 31 παξ. 12 ηνπ Ν.2589/1998) θαη
απαηηείηαη εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ απφ Πηζηνπνηεκέλν Δθηηκεηή. - Καηφπηλ
απηψλ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/18 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2019, παξαθαινχκε γηα ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο
πνζνχ 350,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40- 6112 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο

ΑΔΑ: Ψ7ΙΡΩΞΙ-2ΜΒ

2020, σο ακνηβή Πηζηνπνηεκέλνπ Δθηηκεηή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηε ζχληαμε
έθζεζεο εθηίκεζεο αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Καξακαλιή ζηε ζπκβνιή ηεο κε
ηελ νδφ Βνπξατθνχ κεηαμχ ησλ ΟΤ 1508β θαη 1776α ζηελ Αγπηά, θαη’ εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 186 παξ. 6 Ν.3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Ν.2873/2000 πνπ
ζπκπιήξσζε ην άξζξν 31 παξ. 12 ηνπ Ν.2579/1998. - Ο Αληηδήκαξρνο ΠνιενδνκηθνχΚπθινθνξηαθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, θ. Μηραήι Αλαζηαζίνπ».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη:
Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α/9-5-2013), ε αξκνδηφηεηα ηεο
ζχληαμεο έθζεζεο εθηίκεζεο αμίαο αθηλήησλ αλήθεη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ
είλαη εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηψλ, ηεο Γ/λζεο Τνκέσλ
Παξαγσγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Καηφπηλ απηψλ ζα πξέπεη ν Γήκνο λα απεπζπλζεί ζε αξκφδην Πηζηνπνηεκέλν
Δθηηκεηή θαη λα ηνπ αλαζέζεη ηε ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο εθηίκεζεο αθηλήηνπ, πνπ
βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Καξακαλιή ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Βνπξατθνχ κεηαμχ ησλ
ΟΤ 1508β θαη 1776α ζηελ Αγπηά, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά ηνπ, θαη’
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06) «Κχξσζε ηνπ θψδηθα
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», δεδνκέλνπ φηη ε αμία ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ
ησλ 58.694,06 € (άξζξν 186 παξ. 6 Ν.3463/2006, άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ Ν.2873/2000 φπσο
ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 31 παξ. 12 ηνπ Ν.2589/1998) θαη απαηηείηαη εθηίκεζε ηεο
αγνξαίαο αμίαο ηνπ απφ Πηζηνπνηεκέλν Δθηηκεηή.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζχκθσλα κε άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/2019, θαη’
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 186 παξ.6 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξ.2 ηνπ
Ν.2873/2000 πνπ ζπκπιήξσζε ην άξζξν 31 παξ. 12 ηνπ Ν.2579/1998, εξειδικεύει
πίζηωζη πνζνχ 350,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.: 40-6112 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, σο ακνηβή Πηζηνπνηεκέλνπ Δθηηκεηή ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ γηα ηε ζχληαμε έθζεζεο εθηίκεζεο αθηλήηνπ, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ
Καξακαλιή ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Βνπξατθνχ κεηαμχ ησλ ΟΤ 1508β θαη 1776α
ζηελ Αγπηά.
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