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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 3/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 36/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε εμόθιεζεο νθεηιήο ηεο Δ.αινληθίδνπ
ζε δόζεηο
ήκεξα 5 Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 31-1-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο
πκβνύινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, Β.Λπθνζηξάηεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 5)Α.Σζαρνπξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Κ. Γξεγνξηάδεο, Α.Λαδαξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
8) Λ.Αθξηβόπνπινο, 9) Θ. Κνξσλάο, 10) Α.ηδεξόπνπινο, Γ.Γεκεξηδίδεο
11)Α.Γέιιαο, 12)Λ.Αζιαλίδεο, 13)Γ.Μπαηζαξά, 14) . Σδήκα, 15)
Δ.Κειεζίδεο, 16)Κ.Βαζηιεηάδεο, 17) Κ.Παινπθίδεο, 18) Γ.Ππξηλόο,
19)Υ.Σζηνύληαο, 20)Ν.Λαδόπνπινο, 21) Π.Παπιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Γ.Γνπιηίδεο, 24) Γ.Μηραειίδεο, 25)Υ.Κειεζίδεο, 26)
Ν.Αγγέινπ, 27) Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29)
Κ.Σξνρόπνπινο, 30) .ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32)
Α.πκεσλίδνπ, 33)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Μειηόπνπινο,
36) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, Υ.Κεραΐδεο, Α.Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βύδαο, Ζ.Καξακήηζνο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Υ.
Σζαλαζίδεο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 24/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 25/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο, Θ.Θενδσξίδεο θαη
πξνζήιζε ν θ.Γ.Μηραειίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 27/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θ.Θενδσξίδεο,
Υ.Κειεζίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 28/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κ.Θενδσξίδεο, Λ.Αθξηβόπνπινο, .ηνπγηάλλνο,
Μ.νπκειίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 29/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κ.Σξνρόπνπινο, Α.Μαξθνύιεο, Ζ.Σζηθιίδεο,
Υ.Κειεζίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο, Γ.Γνπιηίδεο θαη πξνζήιζε ν θ.Μ.νπκειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 38/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ.Π.Παπιίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 27-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Γηα ηε δηάλνημε ηεο νδνύ Πεξγάκνπ κεηαμύ ησλ ΟΣ 27 θαη 28 ηεο πόιεο Βέξνηαο,
ζπληάρζεθε ε 9/2002 πξάμε ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Ζ νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε ηηκή κνλάδνο απνδεκίσζεο ησλ ξπκνηνκνύκελσλ ηδηνθηεζηώλ
θαζνξίζηεθε κε ηελ αξηζ. 8/ΑΠΛ/139/10-11-2014 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Βέξνηαο θαη ηελ 333/2019 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο ζε 450,00€/η.κ.
Ο Γήκνο Βέξνηαο κε ην ππ αξηζ 6134/24-7-2019 γξακκάηην, θαηέζεζε ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ Βέξνηαο ην πνζό ησλ 107.444,25 επξώ πνπ ζα απνδνζεί ζηνπο
δηθαηνύρνπο πνπ αλαγλσξηζζνύλ κε δηθαζηηθή απόθαζε.
Ζ αλαθνίλσζε ηεο παξαθαηάζεζεο δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 471Γ/2019.
Σν ηκήκα Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ζπλέηαμε πίλαθα ζπκςεθηζκνύ
αιιεινϋπνρξεώζεσλ, θαζώο θαη πίλαθα επηθεηκέλσλ κε εκεξνκελία Ηνύιηνο 2019, ζύκθσλα κε
ηελ 9/2002 πξάμε ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνύ θαη ηηο 8/ΑΠΛ2014 θαη 333/2019 δηθαζηηθέο
απνθάζεηο.
ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ηεο ηδηνθηεζίαο κε
α/α 8 ζηνλ θηεκαηνινγηθό πίλαθα ηεο 9/2002 πξάμε ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνύ,
δηακνξθώλνληαη σο εμήο:
Α)ε ηδηνθηεζία απνδεκηώλεηαη γηα ηα εμήο ηκήκαηα
ηνηρεία αθηλήηνπ
Δκβαδόλ η.κ Τπόρξενο
Σηκή
Πνζό
απνδεκίσζεο
κνλάδνο
επξώ
επξώ/ηκ
(31-32-22-33-31)
5,98
απηαπνδεκίσζε
Β) είλαη ππόρξεε απνδεκίσζεο ησλ εμήο ηκεκάησλ
ηνηρεία αθηλήηνπ
Δκβαδόλ η.κ Ολνκαηεπώλπ
κν δηθαηνύρνπ
(30-34-35-36-37-38-3929-30)
1/2 (37-67-41-38-37)
ζύλνιν

33,25

0,5

Κνπθνπηζίδεο
(10)
Κνπθνπηζίδεο
(10)

Σηκή
κνλάδνο
επξώ/ηκ
450,00

Πνζό
επξώ
14.962,50

450,00

225,00
15.187,50

πλνιηθή νθεηιή ηεο ηδηνθηεζίαο πξνο Γήκν Βέξνηαο 15.187,50 επξώ
ύκθσλα κε ηελ παξ 11 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν1828/1989 «Ο δήκνο ππνρξενύηαη λα
βεβαηώλεη θαη λα εηζπξάηηεη από ηνπο ππόρξενπο ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ιόγσ πξνζθύξσζεο
ή ξπκνηόκεζεο εθηάζεσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο, ην πνζό πνπ θαηέβαιε γηα
ινγαξηαζκό ηνπο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηεο απνδεκίσζεο. Ζ εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ ηεο παξαγξάθνπ
απηήο γίλεηαη αηόθσο ζε ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, ζε δηάζηεκα κέρξη δεθαπέληε (15) εηώλ πνπ
νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σν πνζό ηεο θάζε δόζεο επηβαξύλεηαη, ιόγσ
εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. ε πεξίπησζε
εθάπαμ θαηαβνιήο νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ ηεο νθεηιήο παξέρεηαη έθπησζε είθνζη ηνηο εθαηό
(20%)».
Ο Γήκνο Βέξνηαο κε ην ππ αξηζ πξση 20825/2019 έγγξαθν ελεκέξσζε ηελ αινληθίδνπ
Διεπζεξία γηα ηελ νθεηιή ηεο πξνο ηνλ Γήκν Βέξνηαο θαη ε ηδηνθηήηξηα ππέβαιιε ηελ ππ αξηζ
πξση 22885/2019 αίηεζε κε ηελ νπνία δεηά ηελ εμόθιεζε ηεο νθεηιήο ηεο ζε 180 κεληαίεο
δόζεηο.
Μεηά ηα παξαπάλσ, θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη, γηα ηελ εμόθιεζε ή
κε ηεο νθεηιήο ηεο ππ αξηζ 8 ηδηνθηεζίαο ηεο 9/2002 πξάμεο ηαθηνπνίεζεο ζε κεληαίεο δόζεηο,
λα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκό ησλ δόζεσλ θαη ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο πξώηεο δόζεο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Γήκαξρνο: Πξνηείλνπκε ε εμόθιεζε ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ λα γίλεη ζε εθαηόλ νγδόληα
(180) κεληαίεο δόζεηο θη σο εκεξνκελία γηα ηελ πξώηε θαηαβνιή ησλ κεληαίσλ δόζεσλ ηελ
31/3/2020.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 27-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ.
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 9/2002 πξάμε ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνύ ηνπ Γ.Βέξνηαο.
4.- Σελ ππ’ αξηζ. 8/ΑΠΛ/2014 απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο.
5.- Σελ ππ’ αξηζ. 333/2019 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο
6.- Σν ππ’ αξηζ. 6134/24-7-2019 γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ.
7.- Σελ κε αξ. πξση. 22885/26-9-2019 αίηεζε ηεο Δ.αινληθίδνπ
8.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
λ.1828/1989.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Α) Καζνξίδεη ηελ εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ ηεο ππ’ αξηζ. 8 ηδηνθηεζίαο ηεο ππ’ αξηζ. 9/2002
πξάμεο ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνύ ηνπ Γ.Βέξνηαο ζε εθαηόλ νγδόληα (180) κεληαίεο δόζεηο,
κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο πξώηεο κεληαίαο δόζεο ηελ 31ε Μαξηίνπ 2020.
Β) Δγθξίλεη ηελ εμόθιεζε ηεο νθεηιήο ηεο Διεπζεξίαο αινληθίδνπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ
15.187,50€, ζε εθαηόλ νγδόληα (180) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, πνζνύ 84,38€/κήλα (ήηνη
15.187,50€/180κήλεο = 84,38€/κήλα)
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 36 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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.
Θ.
Α.
.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Υ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Υ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
.
Κ.
Α.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Γημήηριος Πσρινός
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.
Υ.
Α.
Η.
Η.
Κ.
Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Κεραΐδεο
Σζαπξάλεο
ηδεξόπνπινο
Καξαγηάλλεο
Βύδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 14-2-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

