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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 8η επηεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 31/4-92020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ,
ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε
ιήςε απνθάζεσο ζηα (48) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Φηινπνύινπ
Μαξία – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, (αξηζκόο απνθάζεσο 537/2020).
Οη θ.θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, Σακνύξε Βαγελά Αθξηβή – ηαθηηθό
κέινο θαη Χσκάο Πέηξνο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 538/2020).
Ο θ. Χσκάο Πέηξνο –ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 540/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ
θαη θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Δμεηδίθεπζε πίζησζεο
πνζνύ 350,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-6112 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2020, σο ακνηβή Πηζηνπνηεκέλνπ Δθηηκεηή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα
ηε ζύληαμε έθζεζεο εθηίκεζε αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ Ο.Τ. 1556 Κ.Φ. ζηελ
Αγπηά», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 11587/01-09-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε
ππ’ αξηζ. 11431/31-08-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ ΠνιενδνκηθνύΚπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο - Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο – Τκήκα Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ), ε
νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ
θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄ Δμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ 350,00€ ζε βάξνο
ηνπ Κ.Α. 40-6112 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020,σο ακνηβή
Πηζηνπνηεκέλνπ Δθηηκεηή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα ηε ζύληαμε έθζεζεο
εθηίκεζε αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ Ο.Τ. 1556 Κ.Φ. ζηελ Αγπηά’’.-Σαο
πιεξνθνξνύκε όηη, κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α/9-5-2013), ε
αξκνδηόηεηα ηεο ζύληαμεο έθζεζεο εθηίκεζεο αμίαο αθηλήησλ αλήθεη ζε θπζηθό ή
λνκηθό πξόζσπν πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζην Μεηξών Πηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηώλ,
ηεο Γ/λζεο Τoκέσλ Παξαγσγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. -Καηόπηλ απηώλ ζα
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πξέπεη ν Γήκνο λα απεπζπλζεί ζε αξκόδην Πηζηνπνηεκέλν Δθηηκεηή θαη λα ηνπ
αλαζέζεη ηε ζύληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο εθηίκεζεο αθηλήηνπ, κε ΚΑΔΚ
061674704001, πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ Ο.Τ. 1556 ΚΦ (πιαηεία) θαη πεξηθιείεηαη από
ηηο νδνύο Λαπξάγθα, Καδαληδάθε θαη Κιεάλζε ζηελ Αγπηά, πξνθεηκέλνπ λα
πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά πνζνζηνύ 25% απηνύ θαζώο θαηέρεη ήδε ην 75% ηνπ
αθηλήηνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06)
«Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», δεδνκέλνπ όηη ε αμία ηνπ αλσηέξσ
αθηλήηνπ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 58.694,06 € (άξζξν 186 παξ. 6 Ν.3463/2006, άξζξν
23 παξ. 2 ηνπ Ν.2873/2000 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 31 παξ. 12 ηνπ
Ν.2589/1998) θαη απαηηείηαη εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ από Πηζηνπνηεκέλν
Δθηηκεηή. -Καηόπηλ απηώλ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 203ηνπ Ν.4555/18 όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2019,παξαθαινύκε γηα ηελ
εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ 350,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40- 6112 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, σο ακνηβή Πηζηνπνηεκέλνπ Δθηηκεηή
ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα ηε ζύληαμε έθζεζεο εθηίκεζεο αθηλήηνπ πνπ
βξίζθεηαη εληόο ηνπ Ο.Τ. 1556 ΚΦ (πιαηεία) θαη πεξηθιείεηαη από ηηο νδνύο
Λαπξάγθα, Καδαληδάθε θαη Κιεάλζε 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 Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, θ. Μηραήι Αλαζηαζίνπ».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ
εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α/9-5-2013), ε αξκνδηόηεηα
ηεο ζύληαμεο έθζεζεο εθηίκεζεο αμίαο αθηλήησλ αλήθεη ζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν
πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζην Μεηξών Πηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηώλ, ηεο Γ/λζεο Τoκέσλ
Παξαγσγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
Καηόπηλ απηώλ ζα πξέπεη ν Γήκνο λα απεπζπλζεί ζε αξκόδην Πηζηνπνηεκέλν
Δθηηκεηή θαη λα ηνπ αλαζέζεη ηε ζύληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο εθηίκεζεο αθηλήηνπ, κε
ΚΑΔΚ 061674704001, πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ Ο.Τ. 1556 ΚΦ (πιαηεία) θαη
πεξηθιείεηαη από ηηο νδνύο Λαπξάγθα, Καδαληδάθε θαη Κιεάλζε ζηελ Αγπηά,
πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά πνζνζηνύ 25% απηνύ θαζώο θαηέρεη ήδε ην
75% ηνπ αθηλήηνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/Α/8-606) «Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», δεδνκέλνπ όηη ε αμία ηνπ
αλσηέξσ αθηλήηνπ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 58.694,06€ (άξζξν 186 παξ. 6
Ν.3463/2006, άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ Ν.2873/2000 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 31
παξ. 12 ηνπ Ν.2589/1998) θαη απαηηείηαη εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ από
Πηζηνπνηεκέλν Δθηηκεηή.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018 όπσο απηό

ΑΔΑ: ΩΗ04ΩΞΙ-ΨΝΑ

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2019 θαη 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, η Οικονομική Δπιηποπή
εξειδικεύει πίζησζε πνζνύ 350,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-6112 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, σο ακνηβή Πηζηνπνηεκέλνπ Δθηηκεηή
ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα ηε ζύληαμε έθζεζεο εθηίκεζεο αθηλήηνπ πνπ
βξίζθεηαη εληόο ηνπ Ο.Τ. 1556 ΚΦ (πιαηεία) θαη πεξηθιείεηαη από ηηο νδνύο
Λαπξάγθα, Καδαληδάθε θαη Κιεάλζε ζηελ Αγπηά.
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