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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 45/ 30 Λοεμβπίος 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 355/2021.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν
Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε
Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο
κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 30η Λοεμβπίος 2021, ημέπα Σπίηη και ώπα 11:00 ζε
ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.
9568/26.11.2021 πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο,
Πξόεδξνο,
β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο
ηα κέιε : α] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο , β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 8ο : Διζήγηζη καθοπιζμού ηος ζςνηελεζηή Σέλοςρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ (ΣΑΠ) και ηηρ
αξίαρ ηων ακινήηων και ηηρ ακάλςπηηρ έκηαζηρ, πος βπίζκονηαι ζε εκηόρ ζσεδίος πεπιοσέρ
για ηο έηορ 2022 και εθεξήρ.
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην όγδοο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε
ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη κία από ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο είλαη λα εηζεγείηαη ζην
δεκνηηθό ζπκβνύιην ηα ζρέδηα θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ δήκνπ, κε ηελ επηθύιαμε
ηνπ άξζξνπ 73, αμηνινγεί ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη εηζεγείηαη ηξνπνπνηήζεηο, όπνπ απαηηνύληαη.
Δπίζεο :
Σύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν.4623/19:
"Ο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010 νξηζκόο θόξσλ, ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη
εηζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηηο ηπρόλ
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη θαη θαηαηίζεληαη από ηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ. Οη
ηπρόλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ζπλνδεύνληαη από εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. Καηά ηε
ζύληαμε ησλ πξνηάζεσλ από ηηο ελδηαθεξόκελεο παξαηάμεηο, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ
παξέρνπλ θάζε ζρεηηθό ζηνηρείν. Ωο εγθεθξηκέλε ζεσξείηαη ε πξόηαζε πνπ ζπγθεληξώλεη ηελ
απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Αλ θακία πξόηαζε δελ
ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ε ςεθνθνξία
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επαλαιακβάλεηαη κεηαμύ ησλ δύν πξώησλ ζε ςήθνπο πξνηάζεσλ θαη ζεσξείηαη εγθεθξηκέλε ε
πξόηαζε πνπ ιακβάλεη ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο επί ησλ παξόλησλ."
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Τκήκαηνο Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :
ΘΕΜΑ: «Καθοπιζμόρ ηος ζςνηελεζηή Τέλοςρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ (ΤΑΠ) και ηηρ αξίαρ ηων
ακινήηων και ηηρ ακάλςπηηρ έκηαζηρ πος βπίζκονηαι ζε εκηόρ ζσεδίος πεπιοσέρ για ηο έηορ 2022 και
εθεξήρ».
Έρνληαο ππόςε:
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2130/1993 όπνπ αλαθέξεηαη όηη:
1. «Από 1-01-1993 επηβάιιεηαη ππέξ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηέινο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη επί ηεο
αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαηά ηηο αθόινπζεο
δηαθξίζεηο:
α) ζηα πάζεο θύζεσο αθίλεηα (θηίζκαηα, νηθόπεδα) πνπ βξίζθνληαη εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή
εληόο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ πθηζηάκελσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 ή εληόο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ κε πιεζπζκό
θάησ από δύν ρηιηάδεο (2000) θαηνίθνπο.
β) ζηα θάζε είδνπο θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή εθηόο ησλ νξίσλ
νηθηζκώλ πθηζηάκελσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 ή εθηόο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ κε πιεζπζκό θάησ από δύν
(2000) ρηιηάδεο θαηνίθνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ιακβάλεηαη ππόςε, ε αμία
ησλ θηηζκάησλ θαη ε αμία ηεο δηπιάζηαο έθηαζεο από εθείλε πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα θηίζκαηα, εθόζνλ
πθίζηαηαη (άξζξν 24 παξ. 1 Ν.2130/93, Απόθ.Υπ.Δζση.8752/22-2-1994).
2. Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ε θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ από κεδέλ
είθνζη πέληε ηνηο ρηιίνηο (0,25 ν/νν) κέρξη κεδέλ ηξηάληα πέληε ηνηο ρηιίνηο (0,35 ν/νν) θαη είλαη εληαίνο
γηα όιε ηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα».
Ο νξηδόκελνο κε ηελ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ε θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζπληειεζηήο ηζρύεη από ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο θαη κέρξη λα ηξνπνπνηεζεί ή θαηαξγεζεί ε απόθαζε απηή.
Τν πνζό ηνπ ηέινπο πξνθύπηεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηεο αμίαο θάζε αθηλήηνπ επί ηνλ ζπληειεζηή ηνπ
ηέινπο (άξζξν 24 παξ.9 Ν.2130/93).
Σε πεξηνρέο όπνπ ηζρύεη ην ζύζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, γηα
ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ΤΑΠ πνπ επηβάιιεηαη ζηα θηίζκαηα, ιακβάλνληαη ππόςε ε ηηκή δώλεο θαη ν
ζπληειεζηήο παιαηόηεηαο, όπσο θαζνξίδνληαη θαη ηζρύνπλ θάζε θνξά κε απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 ηνπ Ν. 1249/82 θαη 14 ηνπ Ν.
1473/84. Σε πεξηνρέο πνπ δελ έρεη γίλεη θαζνξηζκόο ηεο ηηκήο ησλ αθηλήησλ κε απνθάζεηο ηνπ ππνπξγνύ
νηθνλνκηθώλ θαηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ν ππνινγηζκόο ηεο αμίαο ηνπο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ε Κνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν ιακβάλεη ππόςε θαη ηα ηεξνύκελα ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ
ζηνηρεία, θαζώο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο θαη ρξήζηκν ζηνηρείν (από ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, δηθαζηηθέο
απνθάζεηο, ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θ.ι.π).
Η απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θνηλνπνηείηαη ζηε ΓΔΗ, ν δε νξηδόκελνο ζε απηή
ζπληειεζηήο ηνπ Τέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, ηζρύεη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο θαη
κέρξη ηξνπνπνηήζεσο ηεο απόθαζεο (άξζξν 24 παξ.2 & 8 ηνπ Ν.2130/93). Οη δήκνη δελ κπνξνύλ λα
δηαθνξνπνηήζνπλ ην ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο (ΔΓΚ. ΥΠ.ΔΣ. 27186/28-61993).
Σύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1113/12-6-2018 (ΦΔΚ 2192/12-6-2018 Τεύρνο Β) έγηλε αλαπξνζαξκνγή
ησλ ηηκώλ εθθίλεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξ. 1067780/82/Γ0013/9-61994 (Β549) απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ κε
νπνηαδήπνηε αηηία κεηαβηβαδνκέλσλ αθηλήησλ, πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εληόο ζρεδίνπ όιεο ηεο ρώξαο
θαηά ην αληηθεηκεληθό ζύζηεκα.
Σύκθσλα κε ηελ 57732 ΔΞ. 2021 (ΦΔΚ 2375/7-6-2021 Τεύρνο Β) έγηλε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ εθθίλεζεο
ησλ πεξηνρώλ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην ζύζηεκα αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ θνξνινγεηέαο αμίαο αθηλήησλ
θαη θαζνξηζκόο ησλ ηηκώλ εθθίλεζεο θαη ζπληειεζηώλ απμνκείσζεο ηνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο
θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε ινηπέο πεξηνρέο εληόο ζρεδίνπ ή νξίσλ νηθηζκώλ θαηά ην
αληηθεηκεληθό ζύζηεκα.
Με βάζε ηα αλσηέξσ, όιεο νη θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- βόραο ζπκπεξηιακβάλνληαη πιένλ ζην ζύζηεκα ησλ
αληηθεηκεληθώλ αμηώλ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα εθδνζεί απόθαζε πξνζδηνξηζκνύ ΤΑΠ κόλν γηα ηηο πεξηνρέο εθηόο
ζρεδίνπ.
Δηζεγνύκαζηε:
α) ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ην έηνο 2022, ζε 0,025%
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β) ηνλ θαζνξηζκό γηα ην 2022 θαη εθεμήο, ηεο αμίαο ησλ θηηζκάησλ θαη ηεο αθάιππηεο έθηαζεο πνπ βξίζθνληαη
ζηηο πεξηνρέο εθηόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή εθηόο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ πθηζηάκελσλ πξν ηνπ 1923 ή
εθηόο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ κε πιεζπζκό θάησ από δύν ρηιηάδεο (2.000) θαηνίθνπο, εληαία γηα όιν ηνλ Γήκν,
ζύκθσλα κε ηηο αμίεο ησλ θηηζκάησλ θαη ησλ αθάιππησλ εθηάζεσλ ηεο ρακειόηεξεο ζε ηηκή δώλεο πνπ ηζρύεη
γηα ην Γήκν Βέινπ- Βόραο.
Κάζε πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθαζε παύεη λα ηζρύεη.
Παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.
Ο Αλ/ηεο Πξντζη. Δζόδσλ & Γεκ. Πεξηνπζ.

Η Πξντζη. Γ/λζεο Οηθ/θώλ

Μαπξαγάλεο Παλαγηώηεο

Τζεθνύξα Αζαλαζία

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ. ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

Διζηγείηαι πξνο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην :
α) ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ην έηνο 2022, ζε 0,025% , γηα
ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ.
β) ηνλ θαζνξηζκό γηα ην 2022 θαη εθεμήο, ηεο αμίαο ησλ θηηζκάησλ θαη ηεο αθάιππηεο έθηαζεο πνπ
βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο εθηόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή εθηόο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ
πθηζηάκελσλ πξν ηνπ 1923 ή εθηόο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ κε πιεζπζκό θάησ από δύν ρηιηάδεο (2.000)
θαηνίθνπο, εληαία γηα όιν ηνλ Γήκν, ζύκθσλα κε ηηο αμίεο ησλ θηηζκάησλ θαη ησλ αθάιππησλ
εθηάζεσλ ηεο ρακειόηεξεο ζε ηηκή δώλεο πνπ ηζρύεη γηα ην Γήκν Βέινπ- Βόραο.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 355/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- δπάληρ Κισαήλ
2.- ιάσορ Ανδπέαρ
3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Βοςδούπηρ Λικόλαορ
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Εεςγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ

