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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από το µε αριθµό 1/ 2011 πρακτικό συνεδρίασης

--------------------

Αριθµός α̟όφασης : 17/ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Θέµα: Τροποποίηση της µε αριθµό 340/2010 Α.∆.Ε. ως προς την
αξίας της προσκηρούµενης δηµοτικής έκτασης στην φερόµενη
ιδιοκτήτρια Κουζιάκη Ευαγγελία του Κων/νου στην ιδιοκτησία
ΚΑ 1 στο Ο.Τ. 128, επί της οδού Ευγενίου Βούλγαρη 1 στην πόλη
της Κοζάνης, σύµφωνα µε την αριθµ. 1/1984 Πράξη
Τακτοποίησης και Αναλογισµού
Σήµερα την 11 η Μαρτίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14 : 00 µ.µ, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
11.306/04.03.2011 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 2/2.1.2011), βρέθηκαν παρόντα τα
οκτώ (8) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λάζαρος Μαλούτας, ως Πρόεδρος
Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικολέτα Μπουµπόναρη
η οποία αν και κλήθηκε
νόµιµα, δε προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε
τα παρακάτω :
Με την αριθµό 237/23.11.2005 απόφαση της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή είχε αποδεχθεί
τη µε αριθµ. πρωτ. 32.194/30.09.2005 αίτηση του Πραχάλη Κων/νου του Ιωάννη για
καθορισµό τιµής µονάδος προσκυρούµενης δηµοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία µε Κ.
Α. 1 στο Ο.Τ. 128, επί της οδού Ευγενίου Βούλγαρη 1 στην πόλη της Κοζάνης,
σύµφωνα µε την αριθµό 1/1984 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισµού (απόφαση
κύρωσης Νοµάρχη 978/18.06.1984)
Με την αριθµό 340/29.11.2010 απόφαση της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή είχε αποδεχθεί
την αριθµ. πρωτ. 46.960/19.11.2010 αίτηση της Ευαγγελίας Κουζιάκη του Κων/νου µε
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την οποία ζητούσε να τροποποιηθεί η µε αριθµ. 237/23.11.2005 απόφαση της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής ως προς τον φερόµενο ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε την αριθµ.
8815/10.12.2003 /Α. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΖΙΤΖΙΚΑ (γονική παροχή) και µε την
αριθµ. 11358/22.03.2010/Α. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΖΙΤΖΙΚΑ (πράξη αποδοχής
κληρονοµιάς) και στον καθορισµό της αντικειµενικής αξίας στο ποσό των 402,14 € /τ.µ.
Το τµήµα Πολεοδοµίας & Π.Ε του ∆ήµου µας µε το από 01.03.2011 υπηρεσιακό του
σηµείωµα, µας διαβιβάζει την αριθµ. πρωτ. 494/01.03.2011 αίτηση της Ευαγγελίας
Κουζιάκη του Κων/νου µε την οποία ζητάει την διόρθωση της µε αριθµό 340/2010
απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής λόγω διαφοράς της αντικειµενικής αξίας ώστε η
αξία αυτής να είναι ίδια µε αυτή που αναφέρεται στην από 08.10.2010 ∆ήλωση
Μεταβίβασης Ακινήτου και στο αριθµ. 26867/08.10.2010 διπλότυπο είσπραξης του
αντίστοιχου φόρου της ∆ΟΥ Κοζάνης.
Εποµένως πρέπει να προβούµε στην τροποποίηση της µε αριθµό 340/2010 απόφασης
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ως προς την αντικειµενική αξία καθορίζοντας νέα της
οποίας το ποσό είναι 372,35 € /τ.µ.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις µε αριθµούς 237/23.11.2005 και 340/29.11.2010 αποφάσεις ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής.
3. Τη µε αριθµ. πρωτ. 494/01.03.2011 αίτηση της Ευαγγελίας Κουζιάκη του Κων/νου.
4. Την από 08.10.2010 ∆ήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου.
5. Την αριθµ. 26867/08.10.2010 διπλότυπο είσπραξης του αντίστοιχου φόρου της
∆ΟΥ Κοζάνης.
6. Τη γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου, όπου αναφέρεται ότι η
ισχύουσα τιµή µε βάση τα στοιχεία της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ)
είναι 372,35 ευρώ ανά τ.µ. ύστερα από την ΠΟΛ 1034/27.02.2007
«Αναπροσαρµογή τιµών του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού της
φορολογητέας αξίας των µε οποιαδήποτε αιτία µεταβιβαζοµένων ακινήτων που
βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» (ΦΕΚ
268/τ.Β΄/28.02.2007)
7. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τροποποιεί τη µε αριθµ. 340/29.11.2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
µόνο ως προς την παράγραφο Γ αντικαθιστώντας την ως εξής :
¨Γ. Ορίζει όπως τα συµβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα έξοδα εν γένει που θα
προκύψουν από τον εν λόγω συµβιβασµό βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο την
ιδιοκτήτρια της προαναφεροµένης έκτασης, το δε ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της
προσκυρούµενης ∆ηµοτικής έκτασης βεβαιωθεί σε βάρος της, ήτοι :
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Α/Α Ονοµατεπώνυµο
&
Πατρώνυµο
α

Ευαγγελία
Κουζιάκη
του Κων/νου
Σύνολο

Α.Φ.Μ.

Ολική
έκταση
τ.µ.
(1)

057579604

11,00

Εµβαδόν
εξ
αδιαιρέτου
%
(2)
100,00

11,00

100,00

Αντικειµε
Ποσό
νική αξία
πληρωµής
ευρώ
ευρώ
/τ.µ
(=1*2*3/100)
(3)
372,35
4.095,85

372,35

4.095,85

Σύµφωνα µε την βεβαίωση της Ταµειακής υπηρεσίας του ∆ήµου το ποσό των 2.547,60
ευρώ το οποίο είχε βεβαιωθεί µε την αριθµό 237 / 23.11.2005 απόφασή µας, έχει
εξοφληθεί το 2009 και µένει ως υπόλοιπο η διαφορά των 1.548,25 ευρώ (=2.547,60 € 4.095,85 € ) το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί στο Ειδικό Ταµείο του δήµου πριν την
υπογραφή του σχετικού Συµβολαίου.
Β. Κατά τα λοιπά, όσα αναφέρονται στις 237/23.11.2005 και 340/29.11.2010
αποφάσεις ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, εξακολουθούν να ισχύουν.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ̟αρούσα α̟όφαση ̟ήρε αριθµό 17 / 2011
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)

Τα Μέλη
(Τ.Υ)

Λάζαρος Μαλούτας
∆ήµαρχος Κοζάνης

Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Ακριβές Α̟όσ̟ασµα
Κοζάνη, 11 Μαρτίου 2011
Ο Γραµµατέας
Γρηγοριάδης Ιωάννης
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