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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 785 / 2015 Α.∆.Σ. ¨Καθορισµός τιµής ζώνης
κτισµάτων εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού για τον υπολογισµό του
Τ.Α.Π.
Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 13η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους
2016, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 7/07-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/76-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 ∆ηµοτικών
Συµβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Καλώτα Παναγιώτα
Ιλανίδου – Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆Σ)
Καρύδας Νικόλαος
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Λαζαρίδης Αβραάµ
Αναστασιάδης Αντώνιος
Μερετούδης ∆ηµήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Αραµπατζής Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Γαλάνης Στέργιος
Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
Μυστακίδης Παύλος
Γάτσιος Ιωάννης
Ραµπότας Ευθύµιος
Γεωργούλα Σουλτάνα
Στεργίου Νικόλαος
Γιαννακίδης ∆ηµήτριος
Τερζής Βασίλειος
Γκότσης Ηλίας
Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Φωτιάδης Στέφανος
Γρηγοριάδης Χρήστος
Χαρίτος Χρήστος
∆ούκας Γεώργιος
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
∆ρίγκα Χρυσούλα
Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Ηλίας, 2. Γάτσιος Αθανάσιος, 3. Ηλιοπούλου
Σταλακτή, 4. Καδής Γεώργιος, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Σούζας Ζαχαρίας.
Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν
ήταν κανείς.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος,
που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.:
- Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος και
επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
- Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
- Καλώτα Παναγιώτα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 20ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 12322/29-3-2016 εισήγηση του
Τµήµατος Προσόδων και ∆ηµόσιας Περιουσίας του ∆ήµου, που έχει ως εξής:
« Με την υπ' αρ 785/2015 απόφασή σας καθορίσθηκαν οι τιµές ζώνης κτισµάτων
εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού, για τον υπολογισµό του ΤΑΠ.
Στην παρ. 1α. καθορίσθηκε:
Για τις γειτονιές Σιγής-Κηφισιά, Εργατικές Κατοικίες, Οµόνοια, Αγ. Ιωάννης
και Αγ. Παντελεήµονα – Αγ. Αντωνίου, οι οποίες εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως και
δεν έχει προσδιορίσει το Υπουργείο Οικονοµικών την αντικειµενική αξία, να ορισθεί η τιµή των 700,00€/τ.µ., για να υπάρχει ισότιµος υπολογισµός της αξίας των ακινήτων µε τις γειτονιές «40 Μάρτυρες – Σφαγεία» & «Ιµαρετ – Άνω Καµενίκια», οι
οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως και ισχύει ο αντικειµενικός προσδιορισµός
µε τιµή ζώνης 700,00€/τ.µ., (η χαµηλότερη που υπάρχει – Ζώνη Θ).
Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1009 “αναπροσαρµογή τιµών του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των µε οποιαδήποτε αιτία µεταβιβαζοµένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας” η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ48/τΒ/20-1-2016, η τιµή ζώνης 700,00€/τ.µ. µειώνεται σε
650,00€/τ.µ.
Λαµβάνοντας υπόψη :
α) Το υπ' αρ. 5673/23-2-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης – Τµήµα Εσόδων µε θέµα “ Οδηγίες αναφορικά µε την
εφαρµογή των νέων αντικειµενικών αξιών”, και
β) Την υπ' αρ. 127/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
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Προτείνουµε την µερική τροποποίηση της υπ' αρ. 785/2015 απόφασης ως
προς την παρ. 1Α, ως κάτωθι:
Για τις γειτονιές Σιγής-Κηφισιά, Εργατικές Κατοικίες, Οµόνοια, Αγ. Ιωάννης
και Αγ. Παντελεήµονα – Αγ. Αντωνίου, οι οποίες εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως και
δεν έχει προσδιορίσει το Υπουργείο Οικονοµικών την αντικειµενική αξία, να ορισθεί η τιµή των 650,00€/τ.µ., για να υπάρχει ισότιµος υπολογισµός της αξίας των ακινήτων µε τις γειτονιές «40 Μάρτυρες – Σφαγεία» & «Ιµαρετ – Άνω Καµενίκια», οι
οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως και ισχύει ο αντικειµενικός προσδιορισµός µε τιµή ζώνης 650,00€/τ.µ., (η χαµηλότερη που υπάρχει – Ζώνη Θ), µε την
αριθµ. ΠΟΛ 1009/18-1-2016(ΦΕΚ 48/τΒ'/20-1-2016).
Κατά τα λοιπά θα ισχύει η υπ' αρ. 785/2015 απόφασή σας.
Η παρούσα απόφαση θα γνωστοποιηθεί άµεσα στην ∆ΕΗ » ,
και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη:
α) Το υπ' αρ. 5673/23-2-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης – Τµήµα Εσόδων µε θέµα “ Οδηγίες αναφορικά µε την εφαρµογή
των νέων αντικειµενικών αξιών”, και
β) Την υπ' αρ. 127/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την µερική τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 785 / 2015 Α.∆.Σ. µε
θέµα: ¨Καθορισµός τιµής ζώνης κτισµάτων εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού για
τον υπολογισµό του Τ.Α.Π.”, ως προς την παρ. 1Α, ως κάτωθι:
Για τις γειτονιές Σιγής-Κηφισιά, Εργατικές Κατοικίες, Οµόνοια, Αγ. Ιωάννης και
Αγ. Παντελεήµονα – Αγ. Αντωνίου, οι οποίες εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως και δεν
έχει προσδιορίσει το Υπουργείο Οικονοµικών την αντικειµενική αξία, να ορισθεί η
τιµή των 650,00€/τ.µ., για να υπάρχει ισότιµος υπολογισµός της αξίας των ακινήτων
µε τις γειτονιές «40 Μάρτυρες – Σφαγεία» & «Ιµαρετ – Άνω Καµενίκια», οι οποίες
έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως και ισχύει ο αντικειµενικός προσδιορισµός µε
τιµή ζώνης 650,00€/τ.µ., (η χαµηλότερη που υπάρχει – Ζώνη Θ), µε την αριθµ.
ΠΟΛ 1009/18-1-2016(ΦΕΚ 48/τΒ'/20-1-2016).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. 785/2015 Α.∆.Σ.
Β) Η παρούσα απόφαση µετά την νόµιµη έγκρισή της, να γνωστοποιηθεί
άµεσα στην ∆ΕΗ.
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Όπως υπογράφουν στο πρακτικό
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Σέρρες 19-04-2016
Πιστό Αντίγραφο
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
Μ. Ε. ∆.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

