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ΕΛΛΗΝΘΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΝΟΜΟ  ΠΕΛΛΑ                          

ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΠΟΛΘΣΘΚΧΝ   ΟΡΓΑΝΧΝ 

 

 

  ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ. 03/2023 ηακηικήε ζςνεδπίαζηρ ηηρ  Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ ηος Δήμος 

Αλμυπίαρ 

 

Αξηζκ.Απόθ.:4/2023 Δηαβίβαζε ζηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο γηα λα 

γλσκνδνηήζεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ κε ηελ κεηαηξνπή 

εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα θαη πξνζθύξσζεο θαη λα εηζεγεζεί ζην Δεκνηηθό 

πκβνύιην γηα ηελ ιήςε απόθαζεο γηα ηνλ εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό 

ππνινγηζκνύ ηηκήο κνλάδαο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα θαη ηηκήο 

κνλάδαο πξνζθύξσζεο ζηελ επέθηαζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ νηθηζκνύ 

Αξηδαίαο από ηελ ππ` αξηζκ. 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο 

Επέθηαζεο Αξηδαίαο, ζύκθσλα κε ηελ αξ. 5/46 δηνξζσηηθή πξάμε ηεο 5/92 

Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο Αξηδαίαο, ζην ΟΣ Γ 

156 νηθ 08 

 

ηελ Αξηδαία θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα  ζήκεξα  21 Μαπηίος, ηνπ έηνπο 2023,  ημέπα 

Σπίηη και ώπα  10:00 π.μ  ζπλεδξίαζε ε  Επηηξνπή  Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ, ύζηεξα από έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Δεκάξρνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ:4160 /13-03-2023, πος δόθηκε ζηο κάθε μέλορ 

συπιζηά,  ζύκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4876/2021 (ην νπνίν ηξνπνπνηεί ην άξζξν 75 ηνπ 

Ν.3852/2010) θαη ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18 .  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ ε π η ά  (7) 

κειώλ ζπκκεηείραλ έξι (6)  μέλη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 
 

ΑΠΟΝΣΕ 

1 

Μπάηζεο Υξήζηνο  ( Δήκαξρνο    σο    

Πξόεδξνο  Ε.Π.Ζ.) 

 

1 

Αβξακίθαο ηέθαλνο ( Μέινο   ηεο 

Ε.Π.Ζ). 

2 Νάλνπ Πνιπμέλε  (Αληηπξόεδξνο ηεο Ε.Π.Ζ.)    

3 Γηάληζεο Δεκήηξηνο  (Μέινο  ηεο Ε.Π.Ζ)     

4 Υαηδεγηαλλίδεο Υξήζηνο (Μέινο ηεο    Ε.Π.Ζ.)    

5 Πξνθνπίδεο Επάγγεινο  (Μέινο  ηεο Ε.Π.Ζ).    

6 

Λαδάξνπ –Παπαδνπνύινπ ηαπξνύια (Μέινο 

ηεο Ε.Π.Ζ.) 

 

 

 

    ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θα. Θληδεκπαηδάθε Δήκεηξα,  γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ. Επίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε αλαπιεξώηξηα πξντζηακέλε 

ηεο ΤΔΟΜ  θα.Μνλνγεληδνπ Μαξία. 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θ. Μπάηζεο Υξήζηνο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ, ηελ 

αξηζκ.πξση.2806/20-02-2023 (αξ.πξση.νηθ : 415/15-02-2023ΤΔΟΜ) εηζήγεζε ηεο ΤΔΟΜ ηνπ Δήκνπ 

Αικσπίαο, ε νπoία είρε ζηαιεί ζηα κέιε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ έρεη σο εμήο: 
 

Θέμα Δηαβίβαζε ζηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο γηα λα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ κε ηελ κεηαηξνπή εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα θαη πξνζθύξσζεο 

θαη λα εηζεγεζεί ζην Δεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ ιήςε απόθαζεο γηα ηνλ εμσδηθαζηηθό 

ζπκβηβαζκό ππνινγηζκνύ ηηκήο κνλάδαο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα θαη ηηκήο κνλάδαο 

ΑΔΑ: 9Ξ52ΩΨΩ-ΙΚΩ
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πξνζθύξσζεο ζηελ επέθηαζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ νηθηζκνύ Αξηδαίαο από ηελ ππ` αξηζκ. 5/92 

Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο Αξηδαίαο, ζύκθσλα κε ηελ αξ. 5/46 

δηνξζσηηθή πξάμε ηεο 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο Αξηδαίαο, ζην 

ΟΣ Γ 156 νηθ 08 

 σεηικά: 

 1) ε 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο Αξηδαίαο 

2) ε κε αξ. 10179/6-3-96 απόθαζε Ννκάξρε Πέιιαο κε ηελ νπν ε 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο 

Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο Αξηδαίαο 

2) ε κε αξ. 10179/6-3-96 απόθαζε Ννκάξρε Πέιιαο κε ηελ νπνία θπξώζεθε ε Πξάμε Εθαξκνγήο 

5/92 ηεο Π.Μ.Ε. Αξηδαίαο 

3) ε από 27-04-1955 δήισζε ηδηνθηεζίαο ηνπ Αβξακίδε Θεόδσξνπ ηνπ Θσάλλε θαη ηεο αιώκεο 

4) Η από 12-06-1998 πξάμε επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα 

5) ην από 27-07-1998 απνδεηθηηθό επίδνζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα 

6) Η, κε αξηζ. 2066/10-11-2020, αίηεζε ηνπ θ. Αβξαακίδε Θσάλλε ηνπ Θενδώξνπ γηα ζύληαμε 

δηνξζσηηθήο πξάμεο 

7) ε κε αξ. 5/46 δηνξζσηηθή πξάμε ηεο 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο 

Αξηδαίαο πνπ θπξώζεθε κε ηελ αξηζκ. Απόθ. 555232(1584)/08-09-2021 ΑΔΑ ΦΞΖΘ7ΛΛ-Γ9Ε 

8) ε αξίζκ. Πξση. 2203/25-10-2021 βεβαίσζε πεξί ηειεζηδηθίαο ηεο 5/46 δηνξζσηηθήο πξάμεο 

9) Η, κε αξηζ. 2237/26-10-2021, αίηεζε ηνπ θ. Αβξαακίδε Θσάλλε ηνπ Θενδώξνπ  γηα λα εθδνζεί 

ρξεκαηηθόο θαηάινγνο γηα ην νηθ. 08 ζην ΟΣ Γ156 κεηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο απόθαζεο θύξσζεο ηεο 

5/46 δηνξζσηηθήο 

10) Σν από 02-11-2022 Πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 5 αξζξ. 2 Ν 4315/2014 πνπ δηαβηβάζηεθε κε 

ην αξηζκ. Πξση. νηθ 13/14-12-2022 γηα ηνλ θαζνξηζκό ηηκήο κνλάδνο γηα ηελ επηβνιή εηζθνξάο ζε 

ρξήκα 

11) ε από 14-02-2023 αίηεζε ηνπ θ. Αβξαακίδε Θσάλλε ηνπ Θεόδσξνπ γηα «Απόζβεζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο βεβαίσζεο Εηζθνξάο ζε ρξήκα απνξξένληνο απόη ελ αξρηθή πξάμε εθαξκνγήο 5/92 θαη 

ηε δηνξζσηηθή πξάμε 5/46 ηνπ 2021 γηα ηνλ Αβξαακίδε Θεόδσξν ηνπ Θσάλλε θαη ηεο αιώκεο 

ία θπξώζεθε ε Πξάμε Εθαξκνγήο 5/92 ηεο Π.Μ.Ε. Αξηδαίαο 

3) ε από 27-04-1955 δήισζε ηδηνθηεζίαο ηνπ Αβξακίδε Θεόδσξνπ ηνπ Θσάλλε θαη ηεο αιώκεο 

4) Η από 12-06-1998 πξάμε επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα 

5) ην από 27-07-1998 απνδεηθηηθό επίδνζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα 

6) Η, κε αξηζ. 2066/10-11-2020, αίηεζε ηνπ θ. Αβξαακίδε Θσάλλε ηνπ Θενδώξνπ γηα ζύληαμε 

δηνξζσηηθήο πξάμεο 

7) ε κε αξ. 5/46 δηνξζσηηθή πξάμε ηεο 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο 

Αξηδαίαο πνπ θπξώζεθε κε ηελ αξηζκ. Απόθ. 555232(1584)/08-09-2021 ΑΔΑ ΦΞΖΘ7ΛΛ-Γ9Ε 

8) ε αξίζκ. Πξση. 2203/25-10-2021 βεβαίσζε πεξί ηειεζηδηθίαο ηεο 5/46 δηνξζσηηθήο πξάμεο 

9) Η, κε αξηζ. 2237/26-10-2021, αίηεζε ηνπ θ. Αβξαακίδε Θσάλλε ηνπ Θενδώξνπ  γηα λα εθδνζεί 

ρξεκαηηθόο θαηάινγνο γηα ην νηθ. 08 ζην ΟΣ Γ156 κεηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο απόθαζεο θύξσζεο ηεο 

5/46 δηνξζσηηθήο 

10) Σν από 02-11-2022 Πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 5 αξζξ. 2 Ν 4315/2014 πνπ δηαβηβάζηεθε κε 

ην αξηζκ. Πξση. νηθ 13/14-12-2022 γηα ηνλ θαζνξηζκό ηηκήο κνλάδνο γηα ηελ επηβνιή εηζθνξάο ζε 

ρξήκα 

11) ε από 14-02-2023 αίηεζε ηνπ θ. Αβξαακίδε Θσάλλε ηνπ Θεόδσξνπ γηα «Απόζβεζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο βεβαίσζεο Εηζθνξάο ζε ρξήκα απνξξένληνο απόη ελ αξρηθή πξάμε εθαξκνγήο 5/92 θαη 

ηε δηνξζσηηθή πξάμε 5/46 ηνπ 2021 γηα ηνλ Αβξαακίδε Θεόδσξν ηνπ Θσάλλε θαη ηεο αιώκεο 

 

ύνηομο Θζηοπικό: 

ηηο εγγξαθέο ηνπ πίλαθα ηεο αξρηθήο πξάμεο 5/92 πνπ αθνξνύλ ηελ αξρηθή ηδηνθηεζία 

020423 πνπ απνθαζίζηαηαη ζηελ ηειηθή ηδηνθηεζία κε αξηζ. 08 ζην Ο.Σ. Γ156, δελ ππάξρνπλ πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε ηεο θ. Αβξακίδε Θενδώξνπ ηνπ Θσάλλε θαη ηεο αιώκεο κε πνζνζηό 

ηδηνθηεζίαο 100,0%, δειαδή αλαθνξά ζε ζπκβόιαην θαη ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο. 

Από ην αξρείν πνπ ηεξείηαη ζηελ Τπεξεζία, γηα ηελ αξηζ. 5/1992 πξάμε εθαξκνγήο βξέζεθε 

Δήισζε Θδηνθηεζίαο ζην όλνκα Αβξακίδε Θενδώξνπ ηνπ Θσάλλε θαη ηεο αιώκεο ρσξίο αλαθνξά ζε 

ηίηιν ηδηνθηεζίαο παξά κόλν αλαθνξά πεξί ρξεζηθηεζίαο. 

ΑΔΑ: 9Ξ52ΩΨΩ-ΙΚΩ



 

3 

Από ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ πηλάθσλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ ηεο, 

κε αξηζ. 5/1992, πξάμεο εθαξκνγήο, δηαπηζηώζεθε όηη πξέπεη λα δηνξζσζνύλ νη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα 

ηεο αξρηθήο πξάμεο πνπ αθνξνύλ ηελ αξρηθή ηδηνθηεζία 020423 πνπ απνθαζίζηαηαη ζηελ ηειηθή 

ηδηνθηεζία κε αξηζ. 08 ζην Ο.Σ. Γ156, κε πιήξε θαη νξζά ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε ηεο θ. Αβξαακίδε 

Θενδώξνπ ηνπ Θσάλλε θαη ηεο αιώκεο κε πνζνζηό ηδηνθηεζίαο 100,0%, βάζεη ηίηινπ ηδηνθηεζίαο 

πνπ πξνζθνκίζηεθε εθ ησλ πζηέξσλ  θαη είλαη ην κε αξηζ. 66/2019 πξαθηηθό ζπκβηβαζκνύ ηνπ 

Εηξελνδηθείνπ Αικσπίαο, ην νπνίν κεηαγξάθεθε ζε ηόκν 917 κε αξηζ. 14 έηνπο 2019 ζην Τπνζ/θεην 

Αικσπίαο, ζύκθσλα κε ην νπνίν θαηνρπξώλεηαη ηδηνθηεζία 700ηκ., πνπ αληηζηνηρίδεηαη κε ηελ αξηζ. 

020423 αξρηθή ηδηνθηεζία ηεο 5/1992 πξάμεο εθαξκνγήο. Με ηελ 5/46 δηνξζσηηθή πξάμε δηνξζώζεθε 

θαη ην δηάγξακκα θαη ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ηεο πξάμεο όπσο θαηαγξάθνληαη ζην (7) ζρεηηθό. Η αξηζκ. 

5/46 δηνξζσηηθή κε εκεξνκελία θύξσζεο 08-09-2021 απνηειεί πιένλ ηελ αξρηθή θαη πιήξε εγγξαθή 

γηα ηελ ηδηνθηεζία 020423 πνπ απνθαζίζηαηαη ζηελ ηειηθή ηδηνθηεζία κε αξηζ. 08 ζην Ο.Σ. Γ156 

θαζώο κε απηή ηελ πξάμε θαηαγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά πιήξε ηα ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο θαη ηίηινο 

ηδηνθηεζίαο.  

ηελ αξζκ. 5/46 δηνξζσηηθή πξάμε γηα ηε κε αξρηθό αξηζκό θηεκαηνγξάθεζεο 020423 ζην 

Ο.Σ.Γ156 θαη ηειηθό νηθόπεδν ην 08, ηδηνθηεζίαο Αβξαακίδε Θεόδσξνπ ηνπ Θσάλλε θαη ηεο 

αιώκεο, θαζνξίζηεθαλ ηειηθά νη ππνρξεώζεηο ηεο ηδηνθηεζίαο ζε εηζθνξά ζε ρξήκα 70,99ηκ, ζε 

κεηαηξνπή εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα 60,03η.κ. θαη πξνζθύξσζεο 34,92η.κ.  

Η εηζθνξά ζε ρξήκα θαζνξίδεηαη από επηηξνπή ηεο παξ. 5 αξζξ. 2 Ν 4315/2014 θαη 

ζπληάρζεθε ζρεηηθά ην από 02-11-2022 Πξαθηηθό πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. Πξση. νηθ 13/14-

12-2022 θαη ππνιόγηζε ηελ ηηκή κνλάδαο κόλν γηα ηελ επηβνιή εηζθνξάο ζε ρξήκα, ζηήιε 46, ηνπ 

πίλαθα ηεο δηνξζσηηθήο, απνθαζίδνληαο ηελ ηηκή  κνλάδαο θαηά ηνλ ρξόλν θύξσζεο ηεο 5/46 

δηνξζσηηθήο γηα ην έηνο 2021 ζηα 99,00 επξώ ην ηκ. Με απηή ηελ ηηκή γηα ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα 

ζπληάρζεθε ε από 14-02-2023 πξάμε επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα γηα λα δηαβηβαζηεί πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ.  

Οη άιιεο ζηήιεο ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα (ζηήιε 47) θαη πξνζθύξσζεο (ζηήιε 

48) ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ηδηνθηεζίαο πξνο ηνλ Δήκν ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ κε εμσδηθαζηηθό 

ζπκβηβαζκό θαζώο ε επηηξνπή ηεο παξ. 5 αξζξ. 2 Ν 4315/2014 θαζνξίδεη κόλν ηελ ηηκή κνλάδαο γηα 

ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα.  

 

ύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ: 

Α. Γηαηάμεηο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο 

1. Ζ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1337/1983 έρεη σο εμεο: “Σε πεξίπησζε πνπ ε ζπκκεηνρή ζε γε πξέπεη λα ιεθζεί από κε 
ξπκνηνκνύκελν ηκήκα ηδηνθηεζίαο, πιελ όκσο θαηά ηελ θξίζε ηεο αξρήο ην ηκήκα γεο πνπ πξόθεηηαη λα απνηειέζεη 
αληηθείκελν εηζθνξάο δελ είλαη αμηνπνηήζηκν πνιενδνκηθά ή ε αθαίξεζή ηνπ είλαη θαλεξά επηδήκηα γηα ηελ ηδηνθηεζία, κπνξεί 
λα κεηαηξέπεηαη ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή πνπ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε δεκηνπξγία θνηλόρξεζησλ θαη 
θνηλσθειώλ ρξήζεσλ θαη ζθνπώλ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαηξνπήο εθαξκόδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
9 γηα ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνπ εθδίδεηαη 
εληόο εμακήλνπ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο, θαζνξίδνληαη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο 
παξαγξάθνπ.” 

2. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1337/1983 έρεη σο εμήο: “ 3. Ζ εηζθνξά ζε ρξήκα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην εκβαδόλ ηεο 
ηδηνθηεζίαο, όπσο απηή δηακνξθώλεηαη κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο θαη ηελ ηηκή δώλεο ηνπ νηθνπέδνπ θαηά ην ρξόλν θύξσζεο 
ηεο πξάμεο εθαξκνγήο. Ωο ηηκή δώλεο ηνπ νηθνπέδνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ λνείηαη: 

α) Σηηο πεξηνρέο όπνπ ηζρύεη ην αληηθεηκεληθό ζύζηεκα πξνζδηνξηζκνύ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπ 
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ε αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αμία ηνπ νηθνπέδνπ ε νπνία πξνθύπηεη από ηελ ηηκή νηθνπέδνπ (Τ.Ο.) 
ζπλαξηήζεη ηεο Τηκήο Εώλεο (Τ.Ε.) θαη ηνπ Σπληειεζηή Αμηνπνίεζεο ηνπ Οηθνπέδνπ (Σ.Α.Ο.) πνιιαπιαζηαδόκελεο κε ην 
Σπληειεζηή ηνπ Οηθνπέδνπ (Σ.Ο.), όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ηηκώλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, 
πνπ εθδίδνληαη θαη εμνπζηνδόηεζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

β) Σηηο πεξηνρέο όπνπ δελ ηζρύεη ην αληηθεηκεληθό ζύζηεκα πξνζδηνξηζκνύ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ αθηλήησλ, 
θαη κε ηελ επηθύιαμε όηη δελ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4223/2013 (Α΄287), ε αλά ηεηξαγσληθό 
κέηξν αμία ησλ αθηλήησλ, όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη από ηελ επηηξνπή ηνπ π.δ. 5/1986 (Α΄2). Γηα ηδηνθηεζίεο πνπ 
ζηελ πξάμε εθαξκνγήο νη ηδηνθηήηεο αλαγξάθνληαη κε ειιηπή ζηνηρεία ή κε ηελ έλδεημε “άγλσζηνο” ώζηε λα θαζίζηαηαη 
αδύλαηε ε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ πνζνύ ηεο εηζθνξάο ηνπ άξζξνπ απηνύ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εηζθνξάο, 
ιακβάλεηαη ππόςε ε νηθνπεδηθή αμία θαηά ην ρξόλν θύξσζεο ηεο δηνξζσηηθήο πξάμεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθηόο αλ δελ 
έρνπλ βεβαησζεί ήδε νη εηζθνξέο ζε ρξήκα ηεο αξρηθήο πξάμεο εθαξκνγήο, νπόηε θαη ιακβάλεηαη ππόςε ε νηθνπεδηθή αμία 
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θαηά ην ρξόλν θύξσζεο ηεο αξρηθήο πξάμεο εθαξκνγήο. Ζ εηζθνξά απηή βεβαηώλεηαη από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία 
Γόκεζεο ζην θαηάζηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πνπ εμππεξεηεί ην δήκν, ελώ γηα ηνπο δήκνπο πνπ έρνπλ δηθή 
ηνπο ηακεηαθή ππεξεζία ε παξαπάλσ εηζθνξά βεβαηώλεηαη απεπζείαο ζηελ ππεξεζία απηή, κεηά ηελ θύξσζε ηεο 
πξάμεο εθαξκνγήο. Ζ εηζθνξά απηή εηζπξάηηεηαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζόδσλ, 
σο έζνδν ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη απνδίδεηαη ζε απηνύο θαηά κήλα. Ζ νθεηιόκελε εηζθνξά ζε ρξήκα θαηαβάιιεηαη εληόο 
πξνζεζκίαο ελλέα (9) εηώλ από ηελ πξάμε επηβνιήο ηεο, ζε εθαηόλ νθηώ (108) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο ή ζε ηξηάληα έμη 
(36) ηζόπνζεο ηξηκεληαίεο δόζεηο ή ζε δεθανθηώ (18) ηζόπνζεο εμακεληαίεο δόζεηο. Σε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο επηιέμεη 
ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ εληόο πξνζεζκίαο ελόο (1) έηνπο από ηελ πξάμε επηβνιήο ηεο εηζθνξάο, παξέρεηαη 
έθπησζε πνζνζηνύ είθνζη ηνηο εθαηό (20%) επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ. Σε πεξίπησζε βεβαίσζεο ηεο εηζθνξάο ζε ρξήκα 
κεηά ηελ θύξσζε δηνξζσηηθήο πξάμεο σο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ νθεηιώλ ππνινγίδεηαη 
από ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο πξάμεο επηβνιήο. Σε θάζε πεξίπησζε σο ειάρηζηε κεληαία δόζε νξίδεηαη ην πνζό ησλ 
πελήληα (50) επξώ, σο ειάρηζηε ηξηκεληαία ην πνζό ησλ εθαηόλ πελήληα (150) επξώ θαη σο ειάρηζηε εμακεληαία δόζε ην 
πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξώ. Τα αλσηέξσ ηζρύνπλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ νθεηιόκελε εηζθνξά ζε ρξήκα θαη όρη γηα ηπρόλ 
κεηαηξνπέο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα ή πξνζθπξώζεηο. Τν πνζό ηεο εηζθνξάο απηήο δηαηίζεηαη από ηνπο νηθείνπο Ο.Τ.Α. Γηα 
ηελ θαηαζθεπή, εληόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ησλ βαζηθώλ θνηλόρξεζησλ έξγσλ ππνδνκήο, όπσο νδηθό δίθηπν θαη δίθηπα 
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, είηε από ηνλ ίδην είηε από εμνπζηνδνηεκέλν από απηόλ θνξέα, θαζώο θαη γηα ηελ εθπόλεζε 
κειεηώλ πνιενδόκεζεο, πξάμεσλ εθαξκνγήο θαη ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο. Κάζε δηάζεζε ηεο εηζθνξάο απηήο γηα 
άιιν ζθνπό είλαη άθπξε θαη ε παξάβαζε απηήο απνηειεί παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ην άξζξν 259 ηνπ ΠΚ γηα όινπο ηνπο 
εκπιεθόκελνπο. Οη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο θαη ηα ινηπά λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ δελ 
απαιιάζζνληαη ηεο εηζθνξάο ζε ρξήκα γηα ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηελ πνιενδνκηθή κειέηε θνηλσθειείο ρώξνπο 
αξκνδηόηεηάο ηνπο. Ζ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο απηήο γίλεηαη κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ ρώξνπ από ην θνξέα, ζύκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. Σε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ζε ρξεκαηηθή εηζθνξά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 
άξζξνπ 8 εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 12 σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο θαη νη 
αλσηέξσ δηαηάμεηο σο πξνο ηνλ ηξόπν θαηαβνιήο ησλ νθεηιόκελσλ εηζθνξώλ ζε ρξήκα. Με πξνεδξηθό δηάηαγκα πνπ 
εθδίδεηαη κεηά από πξόηαζε ησλ Υπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Οηθνλνκηθώλ, 
επηθαηξνπνηνύληαη ν πξνζδηνξηζκόο αμίαο αθηλήησλ γηα ηελ επηβνιή εηζθνξάο ζε ρξήκα, ν ηξόπνο θαηαβνιήο απηήο θαη θάζε 
άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.”  

3. Έρνληαο ππόςε ηνλ Ν. 1337/83 (άξζξν 8 θαη 9) θαη δεδνκέλνπ όηη κεηά ηελ ηζρύ ησλ: 

 κε ην άξζξν 11 παξ. 3 ηνπ Ν. 3212/03 «Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο ησλ ηκεκάησλ πνπ κεηαηξέπνληαη ζε 
ρξεκαηηθή εηζθνξά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 8 γίλεηαη από ην αξκόδην 
δηθαζηήξην ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2882/2001. Τα πνζά από ηε κεηαηξνπή δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα 
ηελ απνδεκίσζε ξπκνηνκνύκελσλ ηκεκάησλ ηδηνθηεζηώλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο.» 

 κε ην άξζξν 5 παξ. 3 ηνπ Ν. 2052/92 «Γηα ηδηνθηεζίεο πνπ ζηελ πξάμε εθαξκνγήο νη ηδηνθηήηεο αλαγξάθνληαη κε 
ειιηπή ζηνηρεία ή κε ηελ έλδεημε «άγλσζηνο» ώζηε λα θαζίζηαηαη αδύλαηε ε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ πνζνύ ηεο 
εηζθνξάο ηνπ άξζξνπ απηνύ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εηζθνξάο, ιακβάλεηαη ππόςε ε νηθνπεδηθή αμία θαηά ην ρξόλν 
θύξσζεο ηεο δηνξζσηηθήο πξάμεο ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε.» 

4. Σύκθσλα κε ηελ παξ. 13 άξζξν 12 ηνπ Ν.1337/83 “Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο ησλ ηκεκάησλ πνπ κεηαηξέπνληαη ζε 
ρξεκαηηθή εηζθνξά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 8 γίλεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ θεθαιαίνπ Γ' ηνπ λ. 2882/2001 (Α' 17). Τα πνζά από ηε κεηαηξνπή δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνδεκίσζε 
ξπκνηνκνύκελσλ ηκεκάησλ ηδηνθηεζηώλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο. Κάζε δηάζεζε ησλ πνζώλ απηώλ γηα άιιν ζθνπό είλαη άθπξε.” 

5. Σύκθσλα κε ηελ παξ. 6 άξζξν 7 ηνπ Ν.1337/83 “Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πξνθεηκέλνπ λα 
εθαξκνζζεί ζρέδην πνπ εγθξίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, αληί ηεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Ν.Γ. 797/1971 
(ΦΔΚ 1/Α/1971) έθζεζεο πξνεθηίκεζεο, ιακβάλεηαη ππόςε ε θαηά ην άξζξν 1 ηνπ Π. Γ/ηνο 5/1985 (ΦΔΚ2/Α) έθζεζε 
πξνζδηνξηζκνύ αμίαο αθηλήησλ” 

6. Σύκθσλα κε ην άξζξν 12 Ν.1337/12/14.3.1983 (ΦΔΚ33Α) «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη 
ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» “ ..... 7.α) Ζ πξάμε εθαξκνγήο θπξώλεηαη κε απόθαζε ηνπ λνκάξρε, απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη πξάμε 
βεβαίσζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ εηζθνξάο ζε γε, όπσο θαη θάζε κεηαβνιήο πνπ επέξρεηαη ζηα αθίλεηα 
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 5Α ηνπ λ. 1512/1985 θαη κεηαγξάθεηαη ζην νηθείν 
ππνζεθνθπιαθείν. ..... Με ηε κεηαγξαθή επέξρνληαη όιεο νη αλαθεξόκελεο ζηελ πξάμε εθαξκνγήο κεηαβνιέο ζηηο 
ηδηνθηεζίεο, εθηόο από απηέο πνπ νθείιεηαη απνδεκίσζε θαη γηα ηε ζπληέιεζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ νη 
δηαδηθαζίεο ηνπ λ. δ/ηνο από 17.7.1923 θαη ηνπ λ. δ/ηνο 797/1971..... .”. Δπίζεο ε δηνηθεηηθή αλαγλώξηζε ησλ πξώησλ 
δηθαηνύρσλ όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο πξάμεο εθαξκνγήο, έγηλε θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ηεο θύξσζεο ηεο Πξάμεο 
Δθαξκνγήο ηεο δηνξζσηηθήο απηήο θαη ηεο κεηαγξαθήο ηεο ζην Υπνζεθνθπιαθείν. 

Β. Γηαηάμεηο Κώδηθα Αλαγθαζηηθώλ Απαιινηξηώζεσλ Αθηλήησλ 

α) Σύκθσλα κε ην άξζξν 76, παξάγξαθνο 15 ηνπ Ν. 4146/2013,. “1. Ζ αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο απνδεκίσζεο 
δύλαηαη λα ελεξγείηαη θαη δηνηθεηηθώο, εθόζνλ έρεη πξνζδηνξηζζεί, ή εμσδίθσο ε ηηκή κνλάδαο. Ζ δηνηθεηηθή αλαγλώξηζε 
ρσξεί εθόζνλ ε απαιινηξίσζε έρεη θεξπρζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, ππόρξεν πξνο πιεξσκή 
είλαη ην Γεκόζην ή λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ε αμηνύκελε απνδεκίσζε, κε βάζε ηελ πξνζδηνξηζζείζα ηηκή 
κνλάδαο, δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ.” ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθό πνζό ηεο 
απνδεκίσζεο εγθξηζεί κεγαιύηεξν ζπλνιηθά ησλ 10.000,00 επξώ ηόηε ζα απαηηεζεί δηθαζηηθή αλαγλώξηζε ησλ δηθαηνύρσλ 
ηεο απνδεκίσζεο, αλεμάξηεηα εάλ έγηλε εμσδηθαζηηθά ν θαζνξηζκόο ηεο ηηκήο κνλάδνο. 
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β) Σύκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 2882/2001 Κώδηθα Αλαγθαζηηθώλ Απαιινηξηώζεσλ Αθηλήησλ παξ.2: «Ζ απνδεκίσζε 
δύλαηαη λα πξνζδηνξηζζεί θαη κε εμώδηθν ζπκβηβαζκό πνπ θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο θαη αηειώο.» 

γ) Σύκθσλα κε ην άξζξν 13 ππνινγηζκόο ηεο αμίαο ηνπ απαιινηξησκέλνπ αθηλήηνπ ηνπ Ν. 2882/2001 Κώδηθα Αλαγθαζηηθώλ 
Απαιινηξηώζεσλ Αθηλήησλ “ 1. ε απνδεκίσζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αμία ηνπ 
απαιινηξηνύκελνπ αθηλήηνπ θαηά ην ρξόλν ηεο ζπδήηεζεο ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηνλ πξνζσξηλό πξνζδηνξηζκό ηεο 
απνδεκίσζεο ή, ζε πεξίπησζε απεπζείαο αίηεζεο γηα νξηζηηθό πξνζδηνξηζκό, θαηά ην ρξόλν ηεο ζπδήηεζεο γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκό απηόλ.”  

δ) “Ζ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 1337/1983, ζε όηη 
αθνξά ηε δεκηνπξγία θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηεο απαιινηξίσζεο. Καηά ηα ινηπά, εθαξκόδνληαη νη 
δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, δειαδή απηέο ηνπ Ν. 2882/2001, σο πξνο ηε δηαδηθαζία 
πξνζδηνξηζκνύ απνδεκίσζεο, ζπληέιεζεο θιπ. Σπλεπώο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 29 παξ. 9 ηνπ Ν. 2882/2001, νη 
αλαγθαζηηθέο απαιινηξηώζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ζρεδίσλ πόιεσλ, ζε όηη αθνξά ηε δεκηνπξγία θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, 
θεξύζζνληαη κε ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1337/1983, γηα δε ηα κε ξπζκηδόκελα από ηηο 
παξαπάλσ εηδηθέο δηαηάμεηο δεηήκαηα, εθαξκόδνληαη ζπκπιεξσκαηηθώο νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2882/2001.” (Δγθύθιηνο αξ. 53 
κε αξ. πξση. 62412/9-12-2004 ηνπ Τκήκαηνο Πεξηνπζίαο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ ΟΤΑ ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απνθέληξσζεο) 

Γ. Γηαηάμεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο απαιινηξίσζεο 

α) Σύκθσλα κε ηελ αξ. 19 κε αξ. πξση. 17876/16-10-2001 εγθύθιην ηνπ Τκήκαηνο Πεξηνπζίαο, Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ ΟΤΑ 
ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γεκ. Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο “.... θεθάιαην Β πεξίπησζε (δ), .... Σύκθσλα δε κε ην άξζξν 
15 ηνπ Ν. 2882/2001 Κώδηθα Αλαγθαζηηθώλ Απαιινηξηώζεσλ πξνθεηκέλνπ ν θαζ΄νπ ε απαιινηξίσζε λα ηύρεη ηεο 
πξνβιεπόκελεο ζην λόκν απνδεκίσζεο, επηηξνπή πνπ νξίδεηαη ζην ίδην άξζξν πξνβαίλεη ζηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ 
απαιινηξηνύκελνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην δελ εκπίπηεη ζην ζύζηεκα αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ. Βάζεη ηεο 
παξαπάλσ δηάηαμεο, ε εηδηθή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 1 ηνπ λ. 2882/2001 είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ 
ππό απαιινηξίσζε αθηλήησλ, επνκέλσο δελ εθαξκόδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ απαιινηξηώζεσλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ λ. 2753/99. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο όκσο, απαηηείηαη πξνεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πξνο απαιινηξίσζε αθηλήησλ, 
από ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 270/81, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εγγξαθή ηεο νθεηιόκελεο απνδεκίσζεο, σο 
δαπάλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ ΟΤΑ α΄θαη β΄ βαζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο...” Δπνκέλσο δελ απαηηείηαη 
εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο από Οξθσηό Δθηηκεηή. Απαηηείηαη σζηόζν πξνεθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ πξνο απαιινηξίσζε 
αθηλήηνπ από ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 270/81, ώζηε λα κπνξεί λα εγγξαθεί ε νθεηιόκελε απνδεκίσζε σο 
δαπάλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ, θαη κόλνλ εθόζνλ θξηζεί όηη δελ επαξθεί ε ήδε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ 
αληίζηνηρν θσδηθό αξηζκό εμόδνπ απηνύ. 

Γ. Γηαδηθαζία είζπξαμεο νθεηιώλ πξνο ηνλ Γήκν ιόγσ κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα 

Ζ παξαπάλσ κεηαηξνπή εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα κεηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ εμώδηθνπ δηαθαλνληζκνύ σο πξνο ηνλ ππνινγηζκό 
ηεο ηηκήο κνλάδνο ηνπ νθεηιόκελνπ ηηκήκαηνο ζα ελζσκαησζεί ζηελ πξάμε επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα πνπ ζα ζπληαρζεί 
γηα ηνλ ηδηνθηήηε. Ωο πξνο ηνλ ηξόπν είζπξαμεο ησλ νθεηιόκελσλ κεηαηξνπώλ εηζθνξώλ γεο ζε ρξήκα ηζρύνπλ ηα ίδηα κε 
ηνλ ηξόπν είζπξαμεο εηζθνξώλ ζε ρξήκα δειαδή νη δόζεηο, νη πξνθαηαβνιέο θαη νη εθπηώζεηο. Σρεηηθά ην αξ. πξση. 
ΓΤΔ/β/11891/23-03-2015 έγγξαθν “Γηεπθξηλίζεηο επί ηνπ Νόκνπ 4315/14 (ΦΔΚ 296/14) – άξζξν 2” ηνπ Τκήκα β΄ηεο Γ/λζεο 
Τνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ θαη Γεσρσξηθώλ Πιεξνθνξηώλ ηνπ Υπ. Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο. 

Δ. Αλαγλώξηζε δηθαηνύρσλ 

Σύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκόλ 108/07 πξάμε ηνπ VII ηκήκαηνο ηνπ ΔΛΔΓΚΤΗΚΟΥ Σπλεδξίνπ: «δελ απαηηείηαη γηα ηελ 
θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ιόγσ ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1337/1983, ε αλαγλώξηζε σο 
ηδηνθηήηε ηνπ επίκαρνπ αθηλήηνπ κε δηθαζηηθή απόθαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Αλαγθαζηηθώλ 
Απαιινηξηώζεσλ Αθηλήησλ, αιιά εθαξκόδεηαη ε πξναλαθεξζείζα εηδηθή δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην λόκν απηό γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ησλ ηδηνθηεηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξάμε εθαξκνγήο.» 

Ε. Αξκνδηόηεηεο 

α) Σύκθσλα κε ηνλ θώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114/8-6-2006), άξζξν 93 παξ. 4: «Τν Γεκνηηθό 
Σπκβνύιην έρεη απνθαζηζηηθέο αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα .... εηζθνξάο ζε γε ή ζε ρξήκα .....». 

β) Σύκθσλα κε ηνλ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ Α΄ 87/07-06-2010) : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, άξζξν 73 Αξκνδηόηεηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο “.... Β. Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό 
Σπκβνύιην: .... ii) ζέκαηα .... εηζθνξάο ζε γε ή ζε ρξήκα...” 

γ) Σύκθσλα κε ηνλ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ Α΄ 87/07-06-2010) : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, άξζξν 72 Αξκνδηόηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο “1. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη όξγαλν 
παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: ..... ηδ) 
απνθαζίδεη γηα ην δηθαζηηθό ζπκβηβαζκό θαη ηνλ εμώδηθν ζπκβηβαζκό ή θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν κέρξη ηνπ 
πνζνύ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηνλ εμώδηθν ζπκβηβαζκό ή ηελ 
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θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ αληηθείκελν πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ πνζό. ...... 2. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ... ηδ) .. ηεο 
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ε απόθαζε ιακβάλεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο 
ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο..... Ζ παξνύζα ξύζκηζε ηζρύεη θαη όηαλ απνθαζίδεη, ζρεηηθά, ην δεκνηηθό 
ζπκβνύιην, ιόγσ ππέξβαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ ηεο πεξίπησζεο ηδ ηεο πξνεγνύκελεο 
παξαγξάθνπ.”  

Ζ. Γεληθά ζηνηρεία 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηινγή γηα ηνλ θαζνξηζκό ζπκβηβαζηηθήο ηηκήο γηα ηνλ εμώδηθν πξνζδηνξηζκό ηεο κεηαηξνπήο 
εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα θαη ηεο πξνζθύξσζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ν δηθαζηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηηκήο κνλάδνο 
θαη ε δηθαζηηθή απόθαζε αλαγλώξηζεο δηθαηνύρσλ είλαη ρξνλνβόξα θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία.  

Θ. Υπνινγηζκόο αληηθεηκεληθώλ αμηώλ 

Ο ππνινγηζκόο ηεο αμίαο ησλ ηκεκάησλ γεο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε εηζθνξά ζε ρξήκα (της μετατροπής εισυοράς γης σε 

χρήμα) θαη ηεο πξνζθύξσζεο γηα ηνλ ππόρξεν πξνο ηνλ Γήκν ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα αληηθεηκεληθή αμία ε ηηκή κνλάδνο 

είλαη 142,00 επξώ. Ζ ηηκή απηή  θαηαγξάθεηαη ζην από 02-11-2022 Πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 5 αξζξ. 2 Ν 4315/2014 
πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. Πξση. νηθ 13/14-12-2022 θαη κπνξεί λα ιεθζεί ππόςε γηα ηνλ εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό 
θαζώο ε ηηκή απηή θαηαγξάθεθε ζην πξαθηηθό από ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε κέινο ηεο επηηξνπήο, ππάιιεινο ηεο ΓΟΥ 
ΔΓΔΣΣΑΣ. 

.  

. E I  Η Γ Η  Η 

 

Η Αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε Τπεξεζίαο Δόκεζεο, ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο, έρνληαο ππόςε: 

1) Σελ 5/1992 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο Αξηδαίαο  

2) Σελ αξ.5/46 δηνξζσηηθή πξάμε ηεο 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο 

Αξηδαίαο πνπ θπξώζεθε κε ηελ αξηζκ. Απόθ. 555232(1584)/08-09-2021 ΑΔΑ ΦΞΖΘ7ΛΛ-Γ9Ε 

3) Σν από 02-11-2022 Πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 5 αξζξ. 2 Ν 4315/2014 πνπ δηαβηβάζηεθε 

κε ην αξηζκ. Πξση. νηθ 13/14-12-2022 πνπ πξνζδηόξηζε ηελ ηηκή κνλάδαο γηα ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα 

θαηά ηνλ ρξόλν θύξσζεο ηεο δηνξζσηηθήο αιιά θαηέγξαςε ζην πξαθηηθό θαη ηελ ηηκή κνλάδαο 

ζύκθσλα κε ηηο ζεκεξηλή αληηθεηκεληθή αμία. 

 

ύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηεο 5/92 πξάμεο εθαξκνγήο επέθηαζεο νηθηζκνύ Αξηδαίαο πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. 10179/6-3-96 απόθαζε Ννκάξρε Πέιιαο θαη δηνξζώζεθε κε ηελ αξζκ. 5/46 

δηνξζσηηθή πξάμε γηα ηε κε αξρηθό αξηζκό θηεκαηνγξάθεζεο 020423 ζην Ο.Σ.Γ156 θαη ηειηθό 

νηθόπεδν ην 08, ηδηνθηεζίαο Αβξαακίδε Θεόδσξνπ ηνπ Θσάλλε θαη ηεο αιώκεο θαζνξίζηεθαλ ηειηθά 

νη ππνρξεώζεηο ηεο ηδηνθηεζίαο ζε εηζθνξά ζε ρξήκα 70,99ηκ, ζε κεηαηξνπή εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα 

60,03η.κ. θαη πξνζθύξσζεο 34,92η.κ.  

Η εηζθνξά ζε ρξήκα θαζνξίδεηαη από επηηξνπή ηεο παξ. 5 αξζξ. 2 Ν 4315/2014 θαη ζπληάρζεθε 

ζρεηηθά ην από 02-11-2022 Πξαθηηθό πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. Πξση. νηθ 13/14-12-2022 θαη 

ππνιόγηζε ηελ ηηκή κνλάδαο κόλν γηα ηελ επηβνιή εηζθνξάο ζε ρξήκα, ζηήιε 46, ηνπ πίλαθα ηεο 

δηνξζσηηθήο, απνθαζίδνληαο ηελ ηηκή  κνλάδαο θαηά ηνλ ρξόλν θύξσζεο ηεο 5/46 δηνξζσηηθήο γηα ην 

έηνο 2021 ζηα 99,00 επξώ ην ηκ. Με απηή ηελ ηηκή γηα ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα ζπληάρζεθε ε από 14-02-

2023 πξάμε επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα γηα λα δηαβηβαζηεί πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ 

Δήκνπ.  

Οη άιιεο ζηήιεο ηεο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα (ζηήιε 47) θαη πξνζθύξσζεο (ζηήιε 48) 

ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ηδηνθηεζίαο πξνο ηνλ Δήκν ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ κε εμσδηθαζηηθό 

ζπκβηβαζκό θαζώο ε επηηξνπή ηεο παξ. 5 αξζξ. 2 Ν 4315/2014 θαζνξίδεη κόλν ηελ ηηκή κνλάδαο γηα 

ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα.  

Με ηελ ηζρύνπζα αληηθεηκεληθή αμία ε ηηκή κνλάδνο είλαη 142,00 επξώ. Η ηηκή απηή  

θαηαγξάθεηαη ζην από 02-11-2022 Πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 5 αξζξ. 2 Ν 4315/2014 πνπ 

δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. Πξση. νηθ 13/14-12-2022 θαη κπνξεί λα ιεθζεί ππόςε γηα ηνλ εμσδηθαζηηθό 

ζπκβηβαζκό θαζώο ε ηηκή απηή θαηαγξάθεθε ζην πξαθηηθό από ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε κέινο ηεο 

επηηξνπήο, ππάιιεινο ηεο ΔΟΤ ΕΔΕΑ. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 40 «Απμοδιόηηηερ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ΟΣΑ α΄ και β΄ βαθμού και 

Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ ΟΣΑ α΄ βαθμού» ηνπ Ν.4372/2020 πεξ. ββ κε ην νπνίν 

αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3852/2010, δηαβηβάδνπκε ηα αλσηέξσ ζηελ επηηξνπή 
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Πνηόηεηαο Ζσήο γηα λα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ κε ηελ κεηαηξνπή 

εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα θαη πξνζθύξσζεο θαη λα εηζεγεζεί ζην Δεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ ιήςε 

απόθαζεο γηα ηνλ εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό ππνινγηζκνύ ηηκήο κνλάδαο κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε 

ρξήκα θαη ηηκήο κνλάδαο πξνζθύξσζεο ζηελ επέθηαζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ νηθηζκνύ Αξηδαίαο 

από ηελ ππ` αξηζκ. 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο Αξηδαίαο, ζύκθσλα κε 

ηελ αξ. 5/46 δηνξζσηηθή πξάμε ηεο 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο 

Αξηδαίαο, ζην ΟΣ Γ 156 νηθ 08. 

 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ εηζεγνύκαζηε ηελ εμώδηθε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηεο εηζθνξάο 

ιόγσ κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα θαη γηα ηελ πξνζθύξσζε κε ηηκή κνλάδαο ηελ ηζρύνπζα 

αληηθεηκεληθή αμία κε ηηκή κνλάδνο 142,00 επξώ όπσο απηή θαηαγξάθεθε ζην από 02-11-2022 

Πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 5 αξζξ. 2 Ν 4315/2014 πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. Πξση. νηθ 

13/14-12-2022 γηα ηηο ζηήιεο 47 θαη 48 ηνπ πίλαθα ηεο δηνξζσηηθήο 5/46. 

ύκθσλα κε ην ζύζηεκα ππνινγηζκνύ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ ε ζεκεξηλή ηηκή κνλάδαο είλαη 

142,00 επξώ αλά ηκ όπσο θαηαγξάθεηαη θαη ζην από 02-11-2022 πξαθηηθό ηεο παξ. 5 αξζξ. 2 Ν 

4315/2014 από ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε κέινο ηεο επηηξνπήο, ππάιιεινο ηεο ΔΟΤ ΕΔΕΑ θαη νη 

ππνρξεώζεηο ηεο ηδηνθηεζίαο πξνο ην δήκν αλέξρνληαη κε ηηκή κνλάδαο 142,00 επξώ αλά ηκ ζηα 

αθόινπζα πνζά:  

Για ηην μεηαηποπή ειζθοπάρ γηρ ζε σπήμα 60,03*142,00=8524,26 εςπώ 

και για ηην πποζκύπυζη 34,92*142,00=4958,64 εςπώ 
 

Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο λα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ κε 

ηελ κεηαηξνπή εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα θαη πξνζθύξσζεο θαη λα εηζεγεζεί ζην Δεκνηηθό πκβνύιην γηα 

ηελ ιήςε απόθαζεο γηα ηνλ εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό ππνινγηζκνύ ηηκήο κνλάδαο κεηαηξνπήο 

εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα θαη ηηκήο κνλάδαο πξνζθύξσζεο ζηελ επέθηαζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ 

νηθηζκνύ Αξηδαίαο από ηελ ππ` αξηζκ. 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο 

Αξηδαίαο, ζύκθσλα κε ηελ αξ. 5/46 δηνξζσηηθή πξάμε ηεο 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο 

Μειέηεο Επέθηαζεο Αξηδαίαο, ζην ΟΣ Γ 156 νηθ 08 

 

Παξαθαινύκε γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.   
 

           Καηόπηλ ν Πξόεδξνο ηεο Ε.Π.Ζ θάιεζε ηα κέιε λα ςεθίζνπλ ην ζέκα όπσο θαηαηέζεθε. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αθού άκοςζε ηην ανυηέπυ ειζήγηζη και  έλαβε ςπότη ηηρ: 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν4555/2018 
 Σν άξζξν 102 ηνπ Ν.4876/2021 

 Σν άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 40 παξ. 3 ηνπ 

Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197). 

 Σν άξζξν 78 ηνπ λ.4954/2022 

 Σν άξζξν 79 παξ. 1 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 παξ. 13 

ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134) 

 Σελ 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Επέθηαζεο Αξηδαίαο 

 Σελ κε αξ. 10179/6-3-96 απόθαζε Ννκάξρε Πέιιαο κε ηελ νπνία θπξώζεθε ε Πξάμε 

Εθαξκνγήο 5/92 ηεο Π.Μ.Ε. Αξηδαίαο 

 Σελ από 27-04-1955 δήισζε ηδηνθηεζίαο ηνπ Αβξακίδε Θεόδσξνπ ηνπ Θσάλλε θαη ηεο 

αιώκεο  

 Σελ από 12-06-1998 πξάμε επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα 

 Σελ από 27-07-1998 απνδεηθηηθό επίδνζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα 

 Σελ κε αξηζ. 2066/10-11-2020, αίηεζε ηνπ θ. Αβξαακίδε Θσάλλε ηνπ Θενδώξνπ γηα ζύληαμε 

δηνξζσηηθήο πξάμεο 

 Σελ κε αξ. 5/46 δηνξζσηηθή πξάμε ηεο 5/92 Πξάμε Εθαξκνγήο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο 

Επέθηαζεο Αξηδαίαο πνπ θπξώζεθε κε ηελ αξηζκ. Απόθ. 555232(1584)/08-09-2021 ΑΔΑ 

ΦΞΖΘ7ΛΛ-Γ9Ε 

 Σελ αξίζκ. Πξση. 2203/25-10-2021 βεβαίσζε πεξί ηειεζηδηθίαο ηεο 5/46 δηνξζσηηθήο πξάμεο 
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 Σελ κε αξηζ. 2237/26-10-2021, αίηεζε ηνπ θ. Αβξαακίδε Θσάλλε ηνπ Θενδώξνπ  γηα λα εθδνζεί 

ρξεκαηηθόο θαηάινγνο γηα ην νηθ. 08 ζην ΟΣ Γ156 κεηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο απόθαζεο θύξσζεο 

ηεο 5/46 δηνξζσηηθήο 

 Σν από 02-11-2022 Πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 5 αξζξ. 2 Ν 4315/2014 πνπ δηαβηβάζηεθε 

κε ην αξηζκ. Πξση. νηθ 13/14-12-2022 γηα ηνλ θαζνξηζκό ηηκήο κνλάδνο γηα ηελ επηβνιή 

εηζθνξάο ζε ρξήκα 

  Η από 14-02-2023 αίηεζε ηνπ θ. Αβξαακίδε Θσάλλε ηνπ Θεόδσξνπ γηα «Απόζβεζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο βεβαίσζεο Εηζθνξάο ζε ρξήκα απνξξένληνο από ηελ αξρηθή πξάμε εθαξκνγήο 

5/92 θαη ηε δηνξζσηηθή πξάμε 5/46 ηνπ 2021 γηα ηνλ Αβξαακίδε Θεόδσξν ηνπ Θσάλλε θαη ηεο 

αιώκεο 

 Σελ αξηζ.πξση.: 2806/20-02-2023 (αξ.πξση.νηθ:415/15-02-2023ΤΔΟΜ) εηζήγεζε ηεο ΤΔΟΜ 

ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο .  

 Σελ ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε κε αξηζκ.πξση.3485/02-03-2023 ηνπ θ.Αβξακίδε Θσάλλε 

 Σελ απάληεζε  κε αξηζκ.πξση 3971/10-03-2023 (αξ.πξ 515/09-03-2023 ΤΔΟΜ)από ηελ ΤΔΟΜ 

ζρεηηθά κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε κε αξηζκ.πξση.3485/02-03-2023 ηνπ θ.Αβξακίδε 

Θσάλλε 

 Σελ ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε κε αξηζκ.πξση.4208/14-03-2023 ηνπ θ.Αβξακίδε Θσάλλε 

 Σελ απάληεζε  κε αξηζκ.πξση 4577/20-03-2023 (αξ.πξ:606/20-03-2023 ΤΔΟΜ)από ηελ ΤΔΟΜ 

ζρεηηθά κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε κε αξηζκ.πξση.4208/14-03-2023 ηνπ θ.Αβξακίδε 

Θσάλλε. 
 

 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

    Εηζεγείηαη νκόθσλα ζεηηθά πξνο ην Δεκνηηθό ζπκβνύιην, γηα ηελ ζηήιε 46 ζα ρξεηαζηεί 

γλσκνδόηεζε από ηελ λνκηθό ζύκβνπιν  θα.Μέιθνπ Αιεμάλδξα. 

 

                                                             Η απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζκ. 4/2023 

                    Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο, δηάηαμεο ιύλεηαη ε  ζπλεδξίαζε. 

                    Γηα απηό ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 
                  

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                  ΣΑ  ΜΕΛΗ 

                                                                    (Α κ ο λ ο ς θ ο ύ ν     Τ π ο γ π α θ έ ρ) 

ΑΚΡΙΒΕ  ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απιδαία  21 Μαπηίος  2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Π.Ζ. 

 

 

  ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 

                                                                              ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΘΑ 
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