
                    

   

 
                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
  

ΝΟΜΟ  ΠΡΔΒΔΕΑ  

ΓΖΚΝΠ     Ε Ζ Ο Ν  

ΑΡΝΡΔΙΔΠ  ΓΟΑΦΔΗΝ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 
ΑΗΟΔΡΩΛ  ΝΟΓΑΛΩΛ 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ 

       ‘’ Παξνρή  γλώκεο  γηα  κείσζε  ηηκώλ  δώλεο  ηεο  

ρσξηθήο  αξκνδηόηεηαο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ,  

ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηεο  παξαγξάθνπ  1Α  

ηνπ  άξζξνπ  41  ηνπ  Νόκνπ  1249/1982  όπσο  

ηξνπνπνηήζεθε  θαη  ηζρύεη  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  

άξζξνπ  51  ηνπ  Νόκνπ  5000/2022 ‘’   

Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

Από  ην  πξαθηηθό   01 / 2023  ηαθηηθήο  ζπλεδξίαζεο  ηνπ  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ. 

ηε  Φηιηππηάδα  ζήκεξα  ζηηο  31  Ηαλνπαξίνπ  2023  εκέξα  Σξίηε  θαη  ώξα  19 : 00΄,  ην  

Γεκνηηθό  πκβνύιην  Γήκνπ  Εεξνύ  ζπλήιζε  ζε  ζπλεδξίαζε,  πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε  κε  θπζηθή  

παξνπζία  θαη  κε  ηειεδηάζθεςε,  ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  78  ηνπ  Νόκνπ  4954/2022,  

(Φ.Δ.Κ. 136/09-07-2022, ηεύρνο  Α΄), θαη  ηνπ  αξηζ. πξση. 46731/13-07-2022  εγγξάθνπ  ηνπ  Τπνπξγείνπ  

Δζσηεξηθώλ,  ηεξνπκέλσλ  ησλ  κέηξσλ  πξνζηαζίαο  γηα  ηελ  αληηκεηώπηζε  δηαζπνξάο  ηνπ  COVID-19,  

όπσο  απηά  πξνβιέπνληαη  ζηηο  εθάζηνηε  Κ.Τ.Α.,  ύζηεξα  από  ηελ  αξηζ.  689/27-01-2023  πξόζθιεζε  

ηνπ Πξνέδξνπ  ηνπ  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ  θ. Υαζίδε  Υξήζηνπ, ε  νπνία  δεκνζηεύζεθε  θαη  επηδόζεθε  

λόκηκα ζηνπο Γεκνηηθνύο  πκβνύινπο (άξζξν 74 ηνπ Νόκνπ 4555/2018 θαη αξηζ. 375/39167/02-06-2022  

εγθύθιην ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ) γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

Πξηλ  από  ηελ  έλαξμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο  ν  Πξόεδξνο  ηνπ  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ  δηαπίζησζε  

όηη  ζε  ζύλνιν  είθνζη  επηά  (27)  Γεκνηηθώλ  πκβνύισλ  ήηαλ :     

  α/α                                Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Σ  Δ   α/α Α  Π  Ο  Ν  Σ  Δ   

     Με  θπζηθή  παξνπζία   

  1. Υαζίδεο  Υξήζηνο,              Πξόεδξνο  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ 1. Εάβαιεο  Βαζίιεηνο, 

2. Γθάξηδηνο  Υξήζηνο,           Αληηδήκαξρνο 2. Σάζεο  Απόζηνινο, 

3. Γήκνο  Υξήζηνο, »» 3. Αλπθαληήο  Κσλζηαληίλνο,                  

4. Καηξαρνύξαο  Κσλζηαληίλνο, »» 4. Γηνιδάζεο  ηξαηήο, 

5. Παπαβαζηιείνπ  Βαζίιεηνο, »» 5. Παλαγηώηνπ – Λακπξνύζε  

Δπαγγειία, 6. Ρεκπήο  Εήθνο, »» 

7. Γάιιηνπ  Μαξία,                                Γεκνηηθή/νο  ύκβνπινο      

8. Γηνιδάζεο  Απόζηνινο, »» »»    

9. Παλνύζεο  Θεόδσξνο,                         »» »»   

10. Πάληνο  Γεκήηξηνο, »» »»  Γεκνηηθνί  ύκβνπινη  πνπ  

δελ  πξνζήιζαλ  αλ  θαη  

λόκηκα  θιήζεθαλ. 

11. Γηνιδάζεο  Γεκήηξηνο, »» »»  

12. Βέξγνο  Γεώξγηνο, »» »»   

13. Κόθθαιεο  Γεώξγηνο, »» »»   

14. Μάξεο  Κσλζηαληίλνο,  »» »»   

15. Ξώλα  Γεσξγία, »» »»   

16. ηακνύιεο  Κσλζηαληίλνο, »» »»   

17. Φίληδνο  Δπάγγεινο, »» »»   

18. Υξηζηνδνύινπ  Κσλζηαληίλνο, »» »»   

19. Γείηνλαο  Μελέιανο,                           »» »»   

20. Παπαδηώηεο  Κσλζηαληίλνο, »» »»   

   Με  ηειεδηάζθεςε       

21. Κάιιεο  Θεόδσξνο,                            Γεκνηηθόο  ύκβνπινο    

22. Κώλζηαο  Βαζίιεηνο,                          »» »»   

ηε  ζπλεδξίαζε  παξαβξέζεθε,  κε  θπζηθή  παξνπζία, ν  Νηθόιανο  Καιαληδήο,  Γήκαξρνο  Γήκνπ  

Εεξνύ  θαη  ν Λάκπξνο  Σζηώιεο,  ππάιιεινο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  γηα  ηελ  ηήξεζε  ησλ  πξαθηηθώλ.  

Ο  Πξόεδξνο  ηνπ  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ  ύζηεξα  από  ηε  δηαπίζησζε  απαξηίαο  θήξπμε  ηελ  

έλαξμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο  θαη  εηζεγήζεθε  σο  παξαθάησ  ηα  ζέκαηα  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο.    

Θ έ κ α  :    05   ν 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  :   05  / 2023 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΙΩΡ0-ΖΣΘ



 

Γηα  ην  παξαπάλσ  ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο  ν  Πξόεδξνο  ηνπ  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ  

είπε  ηα  εμήο  : 

Σν  άξζξν  51  ηνπ  Νόκνπ  5000/2022  κε  ηίηιν  «Πξνζδηνξηζκόο  αμίαο  αθηλήησλ – 

Σξνπνπνίεζε  παξαγξάθνπ  1Α  άξζξνπ  41  Νόκνπ  1249/1982»  κεηαμύ  άιισλ  αλαθέξεη  ηα  εμήο : 

«Δηδηθά  γηα  ηηο  ηηκέο  δώλεο  πνπ  ηζρύνπλ  από  1εο  Ηαλνπαξίνπ  2022  βάζεη  ηεο  ππό  

ζηνηρεία  57732  ΔΞ  2021  θνηλήο  απόθαζεο  ηνπ  Τπνπξγνύ  θαη  ηνπ  Τθππνπξγνύ  Οηθνλνκηθώλ  

(Β’ 2375)  νη  Γήκνη  δύλαληαη  λα  ππνβάινπλ  ηε  γλώκε  ηνπ  έβδνκνπ  εδαθίνπ  γηα  ηηο  ηηκέο  

δώλεο  ηεο  ρσξηθήο  ηνπο  αξκνδηόηεηαο.  

Οη  αηηηνινγεκέλεο  γλώκεο  θαηαηίζεληαη  ειεθηξνληθά  ζηε  βάζε  δεδνκέλσλ  πνπ  ηεξείηαη  

ζηε  Γεληθή  Γξακκαηεία  Πιεξνθνξηαθώλ  πζηεκάησλ  Γεκόζηαο  Γηνίθεζεο  ηνπ  Τπνπξγείνπ  

Φεθηαθήο  Γηαθπβέξλεζεο  θαη  ζπλνδεύνληαη  από  θάζε  πξαγκαηηθό  απνδεηθηηθό  ζηνηρείν,  πνπ  

αλάγεηαη  ζην  ρξνληθό  δηάζηεκα  ζπιινγήο  ζηνηρείσλ,  όπσο  νξίδεηαη  κε  ηελ  ππό  ζηνηρεία  8843  

ΔΞ 2020  απόθαζε  ηνπ  Τπνπξγνύ  Οηθνλνκηθώλ  (Β’ 130).  

Ζ  Δπηηξνπή,  ύζηεξα  από  πξόζβαζε  ζηε  βάζε  δεδνκέλσλ  ηνπ  πξνεγνύκελνπ  εδαθίνπ,  

εμεηάδεη  ηηο  γλώκεο  ρσξίο  πξνεγνύκελε  εηζήγεζε  ηνπ  Απηνηεινύο  Σκήκαηνο  Δθηηκήζεσλ  θαη  

Πξνζδηνξηζκνύ  Αμηώλ  Αθηλήησλ,  θαη  εηζεγείηαη  ζηνλ  Τπνπξγό  Οηθνλνκηθώλ  ηηο  δώλεο  γηα  ηνλ  

θαζνξηζκό  ησλ  ηηκώλ  εθθίλεζεο  ησλ  νπνίσλ  πηζαλνινγείηαη  ηζρπξά  ε  αλάγθε  επαλάιεςεο  ηεο  

δηαδηθαζίαο.  

Ο  Τπνπξγόο  Οηθνλνκηθώλ  δύλαηαη,  βάζεη  ηεο  εηζήγεζεο  απηήο,  λα  απνθαζίζεη  ηελ  

επαλάιεςε  ηεο  δηαδηθαζίαο.  

Αλ  πξαγκαηνπνηεζεί  επαλάιεςε  ηεο  δηαδηθαζίαο  γηα  ζπγθεθξηκέλεο  δώλεο,  νη  αμίεο  πνπ  

θαζνξίδνληαη  θαηόπηλ  απηήο  ηζρύνπλ  από  ηελ  έλαξμε  ηζρύνο  ηεο  ζρεηηθήο  απόθαζεο  θη  

εθεμήο». 

Λακβάλνληαο  ππόςε  ην  άξζξν  απηό  πξνρσξήζακε  ζε  ζπιινγή  ζηνηρείσλ  θαη  ζπληάμακε  

ηελ  ζρεηηθή  εηζήγεζε  πνπ  αθνξά  ηηο  αληηθεηκεληθέο  αμίεο  ζην  Γήκν  Εεξνύ  θαη  ε  νπνία  έρεη  

σο  εμήο :  

«Τπνβνιή  γλώκεο  θαη’  άξζξν  51  ηνπ  Νόκνπ  5000/2022  γηα  κείσζε  ηηκώλ  δώλεο  ζηε  

ρσξηθή  αξκνδηόηεηα  Γήκνπ  Εεξνύ. 

ην  αξηζ. 2375/07-06-2021  Φ.Δ.Κ.,  ηεύρνο  Β΄  κε  ηίηιν  “Αλαπξνζαξκνγή  ησλ  ηηκώλ  

εθθίλεζεο  ησλ  πεξηνρώλ  πνπ  είλαη  εληαγκέλεο  ζην  ζύζηεκα  αληηθεηκεληθνύ  πξνζδηνξηζκνύ  

θνξνινγεηέαο  αμίαο  αθηλήησλ  θαη  έλαξμε  ηζρύνο  ησλ  δηαηάμεσλ  ηνπ  άξζξνπ  41  ηνπ  Νόκνπ  

1249/1982  θαη  θαζνξηζκόο  ηηκώλ  εθθίλεζεο  θαη  ζπληειεζηώλ  απμνκείσζήο  ηνπο  γηα  ηνλ  

πξνζδηνξηζκό  ηεο  θνξνινγεηέαο  αμίαο  ησλ  αθηλήησλ  πνπ  βξίζθνληαη  ζε  ινηπέο  πεξηνρέο  εληόο  

ζρεδίνπ  ή  νξίσλ  νηθηζκώλ  θαηά  ην  αληηθεηκεληθό  ζύζηεκα”  θαη  ζε  όηη  αθνξά  ζην   Γήκν  

Εεξνύ,  νη  ηηκέο  πνπ  νξίζηεθαλ  ελδεηθηηθά  γηα  ηε  Φηιηππηάδα  θαη  ην  Θεζπξσηηθό,  

απνηππώλνληαη  ζηνλ  παξαθάησ  πίλαθα  ζε  ζρέζε  κε  απηέο  πνπ  ίζρπαλ  κε  ην  αξηζ.                        

2192/12-06-2018  Φ.Δ.Κ.,  ηεύρνο  Β΄  

Δλδεηθηηθόο  πίλαθαο  Σηκώλ  Εώλεο  ζην  Γήκν  Εεξνύ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΟΗΚΗΜΟ ΕΩΝΖ ΣΗΜΖ ΕΩΝΖ    

Φ.Δ.Κ. 2192/              

12-06-2018 

ΕΩΝΖ ΣΗΜΖ  ΕΩΝΖ 

Φ.Δ.Κ. 2375/  

07-06-2021 

ΘΔΠΡΧΣΗΚΟΤ ΘΔΠΡΧΣΗΚΟΤ ΘΔΠΡΧΣΗΚΟ Α 550 Α 700 

ΘΔΠΡΧΣΗΚΟΤ ΘΔΠΡΧΣΗΚΟΤ ΘΔΠΡΧΣΗΚΟ Β 450 Β 700 

ΘΔΠΡΧΣΗΚΟΤ ΘΔΠΡΧΣΗΚΟΤ ΘΔΠΡΧΣΗΚΟ Γ 450 Γ 700 
       

ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΟ ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΟ ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΟ Α 600 Α 800 

ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΟ ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΟ ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΟ Β 600 Β 800 

ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΟ ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΟ ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΟ Γ 550 Γ 750 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΛΙΩΡ0-ΖΣΘ



  

1. Δπεηδή  ε  εθαξκνγή  ησλ  λέσλ  αληηθεηκεληθώλ  αμηώλ  από  1ε  Ηαλνπαξίνπ  2022  

πξνθάιεζε  κεγάιεο  απμήζεηο  ζηηο  κεηαβηβάζεηο  ησλ  αθηλήησλ,  ζηηο  πιεξσκέο  

θόξσλ,  αιιά  θαη  ζηνλ  ππνινγηζκό  ησλ  αληηθεηκεληθώλ  δαπαλώλ  δηαβίσζεο  

(ηεθκήξηα),  πνπ  αθνξνύλ  ζην  ηεθκήξην  ηεο  θαηνηθίαο  θαζώο : 

I. Ζ  αληηθεηκεληθή  αμία  ελόο  αθηλήηνπ  είλαη  ζπλδεδεκέλε  ζην  θνξνινγηθό  καο  

ζύζηεκα  κε  ηνλ  ππνινγηζκό  θόξσλ  θαη  ηειώλ.  Καηά  ζπλέπεηα,  αύμεζε  ζηηο  

αληηθεηκεληθέο  αμίεο  ησλ  αθηλήησλ  νδεγεί  άκεζα  ζε  αύμεζε  θνξνινγηθώλ  

ππνρξεώζεσλ  ησλ  ζπκπνιηηώλ  καο,  θαζώο  ηόζν  ν  ΔΝΦΗΑ   όζν  θαη  πιήζνο  

άιισλ  θόξσλ  ζρεηίδνληαη  κε  απηέο.  (Δλδεηθηηθά  αλαθέξνληαη  νη  θόξνη  

κεηαβίβαζεο  αθηλήησλ,  ην  Σέινο  Αθίλεηεο  Πεξηνπζίαο,  ηα  ηέιε  ππέξ  Σακείνπ  

Ννκηθώλ,  ην  πξόζζεην  ηέινο  κεηαγξαθήο  ζπκβνιαίσλ,  ην  ηέινο  εγγξαθήο  

αθηλήησλ  ζην  Κηεκαηνιόγην,  ηα  πνιενδνκηθά  πξόζηηκα  δηαηήξεζεο  απζαηξέησλ  

θηηζκάησλ,  νη  εηζθνξέο  ζε  γε  θαη  ρξήκα  γηα  ηελ  έληαμε  αθηλήησλ  ζηα  ζρέδηα  

πόιεσλ  θ.α.). 

II. Ζ  εθαξκνγή  ησλ  λέσλ  αληηθεηκεληθώλ  αμηώλ  πξνθάιεζε  κεγάιεο  απμήζεηο  ζηνλ  

ππνινγηζκό  ησλ  αληηθεηκεληθώλ  δαπαλώλ  δηαβίσζεο  (ηεθκήξηα),  πνπ  αθνξνύλ  ζην  

ηεθκήξην  ηεο  θαηνηθίαο  θαη  έκκεζα  ζπλδέεηαη  κε  παξνρέο  θνηλσληθώλ  επηδνκάησλ  

(π.ρ.  θαηαβνιή  ΚΔΑ,  επίδνκα  ζέξκαλζεο).  πλέπεηα  ησλ  αλσηέξσ  ήηαλ  πιήζνο  

επάισησλ  λνηθνθπξηώλ  λα  κείλεη  εθηόο  επηδνκάησλ  θαη  παξνρώλ. 

2. Δπεηδή  ν  Γήκνο  καο  πιήηηεηαη  ζνβαξά  ζρεδόλ  θάζε  ρξόλν  από  κεγάιεο  ή  

κηθξόηεξεο  θιίκαθαο  θπζηθέο  θαηαζηξνθέο, (πιεκκύξεο  θιπ)  θαη  παζρίδεη  λα  

νξζνπνδήζεη  νηθνλνκηθά  κηαο  θαη  ζηεξίδεηαη  ζρεδόλ  απνθιεηζηηθά  ζηελ  αγξνηηθή  

παξαγσγή.  εκεηώλεηαη  όηη  κε  ηελ αξηζ. πξση.  419/18-01-2021  Απόθαζε  Γ.Γ.  Πνιηηηθήο  

Πξνζηαζίαο  πνιιέο  Κνηλόηεηεο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  θπξήρζεθαλ  ζε  θαηάζηαζε  Έθηαθηεο  

Αλάγθεο.  

3. Δπεηδή  από  θαλέλα  ζηνηρείν  δελ  πξνθύπηεη  βειηίσζε  ηεο  νηθνλνκηθήο  

δξαζηεξηόηεηαο  θαη  ηεο  αγνξάο  αθηλήησλ  ζην  Γήκν  καο,  όρη  κόλν  ην  ηειεπηαίν  

αιιά  θαη  ηα  πξνεγνύκελα  έηε,  αληηζέησο  κάιηζηα.  

4. Δπεηδή  νη  ζεκεξηλέο  αληηθεηκεληθέο  αμίεο  ησλ  αθηλήησλ  είλαη  πνιύ  κεγαιύηεξεο  από  

ηνλ  Μέζν  Όξν  ηεο  αγνξαίαο  ηηκήο  θάζε  δώλεο,  όπσο  θαιά  γλσξίδνπκε  από  ηηο  

ζπλαιιαγέο  πνπ  πξαγκαηνπνηνύληαη  ζε  ηνπηθό  επίπεδν  (αγνξαπσιεζίεο  αθηλήησλ,  

απαιινηξηώζεηο,  κηζζώζεηο  θ.ιπ.),  θαη  ζπγθεθξηκέλα : 

 ην  ζύζηεκα  αληηθεηκεληθώλ  αμηώλ  εληάρζεθαλ  πιένλ  θαη  νηθηζκνί  όπσο  ν  Άγηνο  

Γεώξγηνο,  ην  Εεξβό,  ν  Γαιαηάο,   κε  Σ.Ε.  550,00 €/η.κ.,  νη  Παππαδάηεο  κε  Σ.Ε.  

600,00 €/η.κ.,  ζηνπο  νπνίνπο  εθαξκόδνληαλ  κε  ηελ  αξηζ.  277/2016  Απόθαζε  

Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ  270,00 €/η.κ.  Οη  νηθηζκνί  απηνί  δελ  παξνπζηάδνπλ  θακία  

δπλακηθή  αλάπηπμεο,  είλαη  νξεηλνί  κε  ειάρηζηνπο  κόληκνπο  θαηνίθνπο  κε  

απνηέιεζκα  λα  επηβαξύλνληαη  αλαίηηα  νη  ζπκπνιίηεο  καο.     

 Υαξαθηεξηζηηθό  παξάδεηγκα  εληόο  ζρεδίνπ  πόιεσο  Φηιηππηάδαο  απνηεινύλ  ηα  

ζηνηρεία  από  πξόζθαηεο  (2021  θαη  2022)   ζπκβνιαηνγξαθηθέο  πξάμεηο  πνπ  

αθνξνύζαλ  ζε  κεηαβηβάζεηο  αθίλεησλ  από  ηηο  νπνίεο  πξνθύπηνπλ  δηαθνξέο  κεηαμύ  

αληηθεηκεληθήο  ηηκήο  θαη  ηηκήο  πώιεζεο.  Δλδεηθηηθά :  

 Οηθόπεδν  ζηε  δώλε  Β  πνπιήζεθε  ην  έηνο  2021  30.000,00 €  κε  ηελ  αληηθεηκεληθή  

αμία  ηνπ  λα  αλέξρεηαη  ζηηο  40.400,00 €,  ελώ  ζήκεξα  κε  ηηο  λέεο  ηηκέο  ε  

Αληηθεηκεληθή  ηνπ  Αμία  (Α.Α.)  ζα  άγγηδε  ηηο  42.000,00 €. 

 Κηίζκα  ζηε  Εώλε  Α  επηθάλεηαο  100,00 η. κ,   πνπ  είρε  Α.Α.  54.000,00 €  ην  έηνο  

2021,  έρεη  ζήκεξα  Α.Α.  93.500,00 €,  αύμεζε  πεξίπνπ  60 %. 

 Πσιείηαη  νηθόπεδν  1.622,00  η.κ.  δίπια  ζηα   ΚΣΔΛ  Φηιηππηάδαο  (ηνκέαο  Β – 

Εώλε  Β)  250,00 €/η.κ.  κε  ηελ  αληηθεηκεληθή  ηνπ  αμία  λα  θηάλεη  ην  έηνο  2022  ηα  

310,00 €/η.κ. 
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 Γηακεξίζκαηα  ζηελ  Β  δώλε  Φηιηππηάδαο,  πίζσ  από  ηα  γήπεδα  ηέληο  κε  

ππνινγηζζείζα  από  ηε  ΓΟΤ  αληηθεηκεληθή  αμία  78.628,00 €  πνπιήζεθαλ  

70.000,00 €  (2021). 

 Γηακέξηζκα  επί  ηεο  νδνύ  Αξρ.  ππξίδσλνο  κε  Α.Α.  20.000,00  επξώ  ην  2021   

πνπιήζεθε  16.000 €.  

5. Δπεηδή  ζύκθσλα  κε  ην  ΦΔΚ  72  ηεο  09-03-2012  «πεξί  ηξνπνπνίεζεο  ησλ  όξσλ  θαη  

πεξηνξηζκώλ  δόκεζεο  ηνπ  εγθεθξηκέλνπ  ζρεδίνπ  Φηιηππηάδαο»  έγηλε  κείσζε  ύςνπο  

νηθνδνκώλ,  κε  απνηέιεζκα  λα  θαζίζηαηαη  ζρεδόλ  αδύλαηε  ε  αμηνπνίεζε  ηνπ  ζ.δ.  ησλ  

νηθνπέδσλ,  θάηη  πνπ  νδήγεζε  ζηελ  απαμίσζή  ηνπο. 

6. Δπεηδή  ε  ηδησηηθή  Οηθνδνκηθή  Γξαζηεξηόηεηα  ζηελ  Ήπεηξν,  γηα  ηελ  πεξίνδν  

Οθησβξίνπ  2020 – επηεκβξίνπ  2021  θαη  Οθησβξίνπ 2021 – επηεκβξίνπ  2022  

παξνπζηάδεη  κείσζε   (ζηνηρεία  ΔΛΣΑΣ  γηα  εθδνζείζεο  νηθνδνκηθέο  άδεηεο).  

7. Δπεηδή  ζεσξνύκε  αδηαλόεην  ζπκπνιίηεο  καο  λα  ράλνπλ  επηδόκαηα  πνπ  ηα  έρνπλ  ηόζε  

αλάγθε,  επεηδή  αλέβεθε  ε  αληηθεηκεληθή  αμία  ηνπ  ζπηηηνύ  ηνπο  θαη  νθείινπκε  λα  

ππεξαζπηζηνύκε  ην  θνηλσληθό  ζύλνιν  θαη  λα  δηεθδηθήζνπκε  ην  λα  πξνζηαηεύνληαη  νη  

επάισηεο  νκάδεο. 

8. Δπεηδή  ζεσξνύκε  αδηθαηνιόγεηα  πςειέο  ηηο  νξηζζείζεο  ηηκέο  εθθίλεζεο  γηα  ηνλ  Γήκν  

καο  όπνπ  νη  πεξηζζόηεξνη  νηθηζκνί  παξνπζηάδνπλ  ζηαζηκόηεηα  αλάπηπμεο  θαη   

ιακβάλνληαο  ππόςε  ηε  δύζθνιε  νηθνλνκηθή  ζπγθπξία  θαη  ηελ  ελεξγεηαθή  θξίζε,  ηελ  

αθξίβεηα  θαη  όιεο  ηηο  ζπλέπεηεο  πνπ  βηώλνπλ  από  ηα  παξαπάλσ  νη  ζπκπνιίηεο  καο,  

βάζεη  ηνπ  άξζξνπ  261  ηνπ  Νόκνπ  3852/2010,  ηνπ  άξζξνπ  51  ηνπ  Νόκνπ  4646/2019  

θαη  ησλ  όζσλ  πξνβιέπνληαη  ζην  Φ.Δ.Κ. 2775/07-06-2021,  ηεύρνο  Β΄. 

 Πξνηείλνπκε : 

1. Σε  κείσζε  ησλ  ηηκώλ  Εώλεο  εληόο  ζρεδίνπ  πόιεσο  Φηιηππηάδαο  θαη  Θεζπξσηηθνύ,  

ηνπιάρηζηνλ  ζηηο  ηηκέο   πνπ  ίζρπαλ   κε  ην  Φ.Δ.Κ.  2192/12-06-2018,  ηεύρνο  Β΄,  ώζηε  

λα  απνηππώλνπλ  πγηώο  ηελ  πξαγκαηηθόηεηα  ζηελ  αγνξά,  ρσξίο  ζηξεβιώζεηο  θαη  

κείσζε  ζπληειεζηή  εκπνξηθόηεηαο  νηθνπέδσλ  ζηε  Φηιηππηάδα,  θαζώο  θαη  

2. Καζνξηζκό  εληαίαο  ηηκήο  δώλεο  270,00 €/η.κ.  ζε  όινπο  ηνπο  νηθηζκνύο,  όπνπ  δελ  

ππήξρε  πξηλ  ηελ 01-01-2022  ζύζηεκα  αληηθεηκεληθώλ  αμηώλ,  ηελ  θαηώηεξε  δειαδή   

πνπ  ίζρπε  ζην  Ννκό  Πξέβεδαο».  

Μεηά  ηελ  εηζήγεζε  ηνπ  Πξνέδξνπ  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ  ην  ιόγν  πήξε  ν  Γήκαξρνο  ν  

νπνίνο  είπε  ηα  εμήο : Σν  ζέκα  είλαη  αξθεηά  ζνβαξό  θαη  αθνξά  ηηο  αληηθεηκεληθέο  αμίεο  πνπ  

ηζρύνπλ  ζην  Γήκν  καο,  νη  αληηθεηκεληθέο  αμίεο  είλαη  ρξήζηκεο,  όζνη  έρνπλ  θάλεη  ζπκβόιαηα,  

όζνη  έρνπλ  αγνξάζεη,  όζνη  έρνπλ  θάλεη  ηίηινπο  γλσξίδνπλ  όηη  ην  θόζηνο  κεηαβίβαζεο  

βαζίδεηαη  ζηηο  αληηθεηκεληθέο  αμίεο,  έρνπκε θάλεη  θαιή  δνπιεηά,  έρνπκε   πάξεη  ζπγθξηηηθά  

ζηνηρεία  θαη  από  ζπκβνιαηνγξάθνπο  θαη  από  ην  ππνζεθνθπιαθείν  γηα  λα  ζπληάμνπκε  κηα  

θαιή  εηζήγεζε  ε  νπνία  δεηείηε  από  ην  Τπνπξγείν  θαη  ζα  ιεθζεί  ππόςε  ζηνλ  θαζνξηζκό  ησλ  

αληηθεηκεληθώλ  αμηώλ,  κπνξεί  λα  κελ  αθνξά  όινπο  αιιά  είλαη  πάξα  πνιύ  θξίζηκν,  βιέπεηε  όηη  

έρνπλ  απμεζεί  πάξα  πνιύ  νη  ηηκέο  ζην  ηειεπηαίν  Φ.Δ.Κ.  ηνπ  έηνπο  2021  ζε  ζρέζε  κε  ην  

πξνεγνύκελν  ηνπ  έηνπο  2018.   

Καηαξρήλ,  πνπ  επεξεάδνπλ  ηώξα  νη  αληηθεηκεληθέο  αμίεο,  ην  πξώην  θαη  πην  θπξηόηεξν  

είλαη  ν  ΔΝΦΗΑ,  από  εθεί  βγαίλνπλ  νη  ηηκέο  θαη  όζν  κεγαιύηεξεο  είλαη  ηόζν  πνην  πνιύ  είλαη  

θαη  ν  ΔΝΦΗΑ,  επίζεο  νη  αληηθεηκεληθέο  αμίεο  έρνπλ  ζρέζε  κε  ηα  θνηλσληθά  επηδόκαηα,  ε  

ηεθκεξίσζε  πνπ  βάδνπλ  γηαηί  εκθαλίδεηαη  κεγαιύηεξν  πνζό  ζηα  πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία  θαη  

θάπνηνη  ράλνπλ  ηα  επηδόκαηα  γη  απηό  ην  ιόγν,  επίζεο  όηη  αθνξά  ηηο  κεηαβηβάζεηο  είηε  από  

αγνξνπσιεζίεο,  είηε  από  γνληθέο  παξνρέο  απμάλαηε  πάξα  πνιύ  ην  θόζηνο. 
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Τπάξρεη  κηα  ηεθκεξίσζε  ζηελ  εηζήγεζε  πνπ  ζαο  δώζακε  γηα  πνην  ιόγν  δελ  πξέπεη  λα  

ηζρύνπλ  νη  ηηκέο  ηνπ  ηειεπηαίνπ  Φ.Δ.Κ.,  πξώηνλ  γηαηί  ππάξρνπλ  θαη  θπζηθέο  θαηαζηξνθέο,  

ππάξρεη  αλνκνηνκνξθία  ζην  Γήκν  κε  ηα  δύν  αζηηθά  θέληξα  θαη  πνιιά  ρσξηά,  έρνπκε  θαη  

παξαδείγκαηα  κε  ζηνηρεία  πνπ  έρνπκε  πάξεη  από  ην ππνζεθνθπιαθείν,  ζηνηρεία  πνπ  δείρλνπλ  

ηελ  εκπνξηθή  αμία  ησλ  αθηλήησλ  πνπ  πνπιήζεθαλ  θαη  ηελ  αληηθεηκεληθή  αμία  θαη  πξνθύπηεη  

όηη  είλαη  ζρεδόλ  δηπιάζηα  ε  αληηθεηκεληθή  από  ηελ  εκπνξηθή  αμία.   

Γηα   ηελ  Φηιηππηάδα  είλαη  πάξα  πνιύ  ζνβαξό  ην  πξόβιεκα  γηαηί  ππάξρνπλ  θαη  εηδηθνί  

όξνη  δόκεζεο,  γλσξίδεηαη  όινη  γηα  ην  ύςνο  νηθνδνκώλ  θαη  δελ  εμαληιείηαη  ν  ζπληειεζηήο  

δόκεζεο  πνπ  έρνπλ  ηα  αθίλεηα,  θαη  απηό  έρεη  κεγαιύηεξε  δπζρέξεηα,  γεληθά  ππάξρνπλ  

ζηαηηζηηθά  ζηνηρεία  θαη  ηεο  νηθνλνκηθήο  δξαζηεξηόηεηαο  θαη  πιεζπζκηαθά  θαη  νηθνλνκηθά  πνπ  

κπνξνύλ  λα  δηθαηνινγήζνπλ  ηελ  κε  αύμεζε  ησλ  αληηθεηκεληθώλ  αμηώλ. 

Απηό  πνπ  δεηάκε  εκείο  είλαη  νη  αληηθεηκεληθέο  αμίεο  λα  επαλέιζνπλ  ζηα  επίπεδα  ηνπ  

έηνπο  2018  θαη  λα  ππάξρεη  θαη  έλαο  θαζνξηζκόο  εληαίαο  ηηκήο  αληηθεηκεληθώλ  αμηώλ  ησλ  

αθηλήησλ  γηα  όιν  ηνλ  ππόινηπν  Γήκν,  γηα  όια  ηα  ρσξηά  ε  νπνία  λα  είλαη  ηεηξαθόζηα  πελήληα  

επξώ,  όζν  είλαη  δειαδή  ε  ρακειόηεξε  ηηκή  ζην  Ννκό  Πξέβεδαο. 

Οη  αληηθεηκεληθέο  αμίεο  πνπ  ςεθίζηεθαλ  κε  ην  ηειεπηαίν  Φ.Δ.Κ.  ε  άπνςε  κνπ  είλαη  όηη  

είλαη  ππεξεθηηκεκέλεο  θαη  είλαη  έλαο  έκκεζνο  θόξνο  ηνλ  νπνίν  πιεξώλεη  ν  θόζκνο  θαη  ζα  

πξέπεη  λα  κεησζεί. 

Με  ηελ  ηνπνζέηεζε  ηνπ  Γεκάξρνπ  έγηλαλ  εξσηήζεηο,  δόζεθαλ  απαληήζεηο  θαη  

ηνπνζεηήζεθαλ  νη  Γεκνηηθνί  ύκβνπινη. 

Οη  εξσηήζεηο,  νη  απαληήζεηο  θαη  νη  ηνπνζεηήζεηο  ησλ  Γεκνηηθώλ  πκβνύισλ  

θαηαγξάθνληαη  αλαιπηηθά  ζηα  απνκαγλεηνθσλεκέλα  πξαθηηθά  ηεο  παξνύζαο  ζπλεδξίαζεο.   

Κιείλνληαο  ηε  ζπδήηεζε  ν  Πξόεδξνο  ηνπ  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ  είπε  ηα  εμήο : Καηαξρήλ  

λα  δηεπθξηλίζνπκε  όηη  νη  ηηκέο  δώλεο  αθνξνύλ  όια  ηα  αθίλεηα  πνπ  είλαη  εληόο  νηθηζκνύ,  όζνλ  

αθνξά  ην  ζέκα  εκείο  ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  51  ηνπ  Νόκνπ  5000/2022  

γλσκνδνηνύκε  γηα  ηηο  ηηκέο  δώλεο  πνπ  ηζρύνπλ  από  1εο  Ηαλνπαξίνπ  2022  ζηελ  ρσξηθή    

αξκνδηόηεηα  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ. 

Ζ  πξόηαζή  καο  είλαη,  όζνλ  αθνξά  ηελ  πόιε  ηεο  Φηιηππηάδαο  θαη  ηελ  πόιε  ηνπ  

Θεζπξσηηθνύ  λα  επαλέιζνπλ  νη  ηηκέο  δώλεο,  όπσο  απηέο  είραλ  δηακνξθσζεί  θαη  ίζρπαλ  κε  ην  

αξηζ.  2192/12-06-2018  Φ.Δ.Κ.,  ηεύρνο  Β΄ ελώ  γηα  όιεο  ηηο  άιιεο  Κνηλόηεηεο  ηνπ  Γήκνπ  Εεξνύ  

ε  πξόηαζή  καο  είλαη  απηέο  λα  δηακνξθσζνύλ  ζηα  270,00 €/η.κ.,  ηελ  θαηώηεξε  δειαδή  ηηκή  

δώλεο  πνπ  ίζρπε  ζην  Ννκό  Πξέβεδαο».  

Μεηά  από  απηά  ζαο  παξαθαιώ  λα  απνθαζίζνπκε  ζρεηηθά. 

Σν  Γεκνηηθό  πκβνύιην  Απνθαζίδεη 

Ο κ ό θ σ λ α :  

Οκόθσλα  γλσκνδνηεί  θαη  πξνηείλεη  ζην  Τπνπξγείν  Οηθνλνκηθώλ  λα  πξνβεί  ζηελ 

επαλαμηνιόγεζε  ησλ  ηηκώλ  δώλεο  γηα  ην  Γήκν  Εεξνύ,  ζύκθσλα  κε  ηελ  αηηηνινγία  πνπ  

αλαιπηηθά  αλαγξάθεηαη  ζην  εηζεγεηηθό  ηκήκα  ηεο  παξνύζαο  απόθαζεο,  θαη  πξνηείλεη  σο  ηηκέο  

δώλεο  γηα  ην  Γήκνπ  Εεξνύ  ηα  εμήο : 

1. Να  γίλεη  κείσζε  ησλ  Σηκώλ  Εώλεο  εληόο  ζρεδίνπ  πόιεσο  Φηιηππηάδαο  θαη  

Θεζπξσηηθνύ,  ηνπιάρηζηνλ  ζηηο  ηηκέο   πνπ  ίζρπαλ   κε  ην  Φ.Δ.Κ.  2192/12-06-2018,  

ηεύρνο  Β΄,  ώζηε  λα  απνηππώλνπλ  πγηώο  ηελ  πξαγκαηηθόηεηα  ζηελ  αγνξά,  ρσξίο  

ζηξεβιώζεηο  θαη  κείσζε  ζπληειεζηή  εκπνξηθόηεηαο  νηθνπέδσλ  ζηε  Φηιηππηάδα.    

2. Να  γίλεη  θαζνξηζκόο  εληαίαο  ηηκήο  δώλεο  270,00 €/η.κ.  ζε  όινπο  ηνπο  νηθηζκνύο,  

όπνπ  δελ  ππήξρε  πξηλ  ηελ  01-01-2022  ζύζηεκα  αληηθεηκεληθώλ  αμηώλ,  ζηελ  

θαηώηεξε  δειαδή  ηηκή  δώλεο  πνπ  ίζρπε  ζην  Ννκό  Πξέβεδαο.  
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Μεηά  από  απηά  ην  Γεκνηηθό  πκβνύιην  αλαζέηεη  ζηνλ θ. Γήκαξρν ηελ  ελέξγεηα  ησλ  πεξαηηέξσ. 

O  Πξόεδξνο Σα  παξόληα  κέιε 

      Υαζίδεο  Υξήζηνο Γθάξηδηνο  Υξήζηνο,  Γήκνο  Υξήζηνο,  Καηξαρνύξαο  

Κσλζηαληίλνο,  Παπαβαζηιείνπ  Βαζίιεηνο,  Ρεκπήο  

Εήθνο,  Γάιιηνπ  Μαξία,  Γηνιδάζεο  Απόζηνινο,  Κάιιεο  

Θεόδσξνο,  Παλνύζεο  Θεόδσξνο,  Πάληνο  Γεκήηξηνο,  

Γηνιδάζεο  Γεκήηξηνο,  Βέξγνο  Γεώξγηνο,  Κόθθαιεο  

Γεώξγηνο,  Μάξεο  Κσλζηαληίλνο,  Ξώλα  Γεσξγία,  

ηακνύιεο  Κσλζηαληίλνο,  Φίληδνο  Δπάγγεινο,  

Υξηζηνδνύινπ  Κσλζηαληίλνο,  Γείηνλαο  Μελέιανο,  

Κώλζηαο  Βαζίιεηνο,  Παπαδηώηεο  Κσλζηαληίλνο.  

 

Αθξηβέο  Απόζπαζκα 

Φηιηππηάδα  01  Φεβξνπαξίνπ  2023 

O  Πξόεδξνο  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ 

 

Χαζίδεο  Χξήζηνο 
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