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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  Άστρος 30 Οκτωβρίου 2018 

 
  

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ   
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   

 

 
Τηλ.: 2755360133 - Fax: 2755360179  

e-mail: dsbkyn@gmail.com  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 20/2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 30 Οκτωβρίου 2018 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 18:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 11322/25-10-2018 του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018. 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) ∆ηµοτικών Συµβούλων, βρέθηκαν δέκα εννέα (19) παρόντες. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Κουτρουµπής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ. Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ.  

Καµπύλης Ιωάννης  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Κατσής ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. 
Τσιώρος Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆.Σ.   Κούβαλη Γεωργία  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε κατά τη  

συζήτηση του 2
ου

 θέµατος Ε.Η.∆) 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 

Χονδρολέος Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. Καµπύλης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε κατά την  
προ ηµερησίας συζήτηση) 

Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ  Κόγκος Απόστολος  Μέλος ∆.Σ. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ.  Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε κατά την  

προ ηµερησίας συζήτηση) 
Βλάχος Χρήστος  Μέλος ∆.Σ. Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε κατά την  

προ ηµερησίας συζήτηση) 
Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ   

Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα  Μέλος ∆.Σ.  
Τακλής Ηλίας   Μέλος ∆.Σ  

Σούρσος Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ.  
Βλαχόγιαννη Σταµατίνα  Μέλος ∆.Σ  

∆ικαίος Περικλής  Μέλος ∆.Σ. 

Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ.  
Κλεώπας Γεώργιος   Μέλος ∆.Σ. 

Γιοβάς Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ.  
Καµπύλης Άγγελος  Μέλος ∆.Σ.  

Αδάµης Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 
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Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόµιµα και ήταν παρών, ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 
Μαντάς Παναγιώτης.  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ειδικό γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 
Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέµατος αυτού, είχε κληθεί ο Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι όλων των Τοπικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος  της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι των 

Τοπικών Κοινοτήτων Ξηροπηγάδου, Κορακοβουνίου, Μελιγούς, Πραστού, Αγίου 

Ανδρέα, Παραλίου Άστρους και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Πλατάνου, 

Καστάνιτσας, Πλατάνας, Νέας Χώρας και Στόλου. 

 
Στο παρόν απόσπασµα περιλαµβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του θέµατος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν αποµαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν 
υποστεί µερική επεξεργασία (φιλολογική επιµέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το 
σκεπτικό τους. 

Αριθµός Αποφάσεως : 237/2018 
 
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή τιµών αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας ακινήτων, σύµφωνα 
µε την υπ’ αριθµό ΠΟΛ1113/12-06-2018 (ΦΕΚ 2192/Β/2018) – Καθορισµός τιµής 
ακινήτων  εκτός οικισµών. 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο πρώτο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Χονδρολέο Ιωάννη – Αντιδήµαρχο Βόρειας 
Κυνουρίας – ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
Το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, κατέθεσε την παρακάτω εισήγηση για το 
θέµα αυτό: 
Με την υπ' αριθµό ΠΟΛ.1113/12-06-2018 (ΦΕΚ 2192/Β/2018), αναπροσαρµόστηκαν οι τιµές 
εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµό  
1067780/82/γ013/09-06-1994 (Β΄549) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, για τον 
προσδιορισµό  της φορολογητέας αξίας των µε οποιαδήποτε αιτία µεταβιβαζόµενων 
ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της χώρας  κατά το αντικειµενικό 
σύστηµα. 
Τις τιµές αυτές οφείλουµε να εφαρµόσουµε στα ηλεκτροδοτούµενα και µη ακίνητα για την 
εφαρµογή του ΤΑΠ.  
Ο Παρακάτω πίνακας εµφανίζει αναλυτικά το ισχύον καθεστώς, ως συνέπεια της 
ΠΟΛ.1009/18-01-2016 (ΦΕΚ:48/Β/20-1-2016) και της υπ’ αριθµό 88/2017 αποφάσεως του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µας.  
 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΖΩΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  Α 600 

ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  Α 650 

 ΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Β 750 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ Γ 1050 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α 600 

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  Α 650 

ΑΣΤΡΟΥΣ  Α 850 

  Β 700 

  Γ 600 

 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ 950 

 ΧΑΝΤΑΚΙΑ Ε 600 
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ΒΕΡΒΕΝΑ ΑΝΩ ΒΕΡΒΕΝΑ Α 600 

 ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ Β 1050 

∆ΟΛΙΑΝΑ    

 ΑΝΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ Α 650 

 ∆ΡΑΓΟΥΝΙ Β 600 

 ΚΑΤΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ Γ 850 

 ΚΟΥΒΛΗ ∆ 600 

 ΠΡΟΣΗΛΙΑ Ε 600 

 ΡΟΥΝΕΙΚΑ Ζ 600 

ΕΛΑΤΟΣ  Α 600 

ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ  Α 600 

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ  Α 600 

ΚΑΣΤΡΙ  Α 650 

ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ  Α 650 

 ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ Β 600 

ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ  Α 650 

 ΑΝΩ ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ Β 600 

ΜΕΛΙΓΟΥ  Α 600 

 ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ Β 600 

ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ  Α 600 

ΝΕΑ ΧΩΡΑ  Α 600 

ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο  Α 1050 

  Β 800 

  Γ 600 

  ∆ 600 

 ΧΑΣΑΠΕΙΚΑ Ε 600 

ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ  Α 1250 

  Β 1250 

  Γ 1250 

  ∆ 1050 

  Ε 900 

  Ζ 850 

  Η 600 

ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ  Α 600 

ΠΛΑΤΑΝΑ  Α 600 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ  Α 600 

ΠΡΑΣΤΟΣ  Α 600 

 ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 

Β 600 

ΣΙΤΑΙΝΑ  Α 600 

ΣΤΟΛΟΣ  Α 600 

 ΦΟΥΝΤΩΜΑ Β 600 

ΧΑΡΑ∆ΡΟΣ  Α 600 

 ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ Β 600 

ΩΡΙΑ  Α 600 

 
Η τιµή ζώνης των κτισµάτων που βρίσκονται εκτός των ορίων οικισµών του ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας, έχει καθοριστεί  στα 600 €. 
Έτσι λοιπόν ο παραπάνω πίνακας διαµορφώνεται ως εξής: 
 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΖΩΝΕΣ        ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛ1113/12-06-2018 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  Α 
 

600 
 

500 
 

ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  Α 
 

650 
 

650 
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 ΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Β 750 900 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ Γ 1050 1000 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α 
 

600 500 

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  Α 
 

650 650 

ΑΣΤΡΟΥΣ  Α 850 900 

  Β 700 750 

  Γ 
 

600 650 

 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ 950 900 

 ΧΑΝΤΑΚΙΑ Ε 600 500 

ΒΕΡΒΕΝΑ ΑΝΩ ΒΕΡΒΕΝΑ Α 
 

600 500 

 ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ Β 
 

1050 950 

∆ΟΛΙΑΝΑ     

 ΑΝΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ Α 650 650 

 ∆ΡΑΓΟΥΝΙ Β 600 550 

 ΚΑΤΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ Γ 
 

850 850 

 ΚΟΥΒΛΗ ∆ 600 550 

 ΠΡΟΣΗΛΙΑ Ε 600 550 

 ΡΟΥΝΕΙΚΑ Ζ 600 550 

ΕΛΑΤΟΣ  Α 
 

600 550 

ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ  Α 
 

600 550 

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ  Α 
 

600 600 

ΚΑΣΤΡΙ  Α 
 

650 650 

ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ  Α 
 

650 650 

 ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ Β 
 

600 600 

ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ  Α 650 
 

650 
 

 
 
 

ΑΝΩ ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ Β 
 

600 600 

ΜΕΛΙΓΟΥ  Α 
 

600 650 

 ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ Β 
 

600 550 

ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ  Α 
 

600 600 

ΝΕΑ ΧΩΡΑ  Α 
 

600 500 

ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο  Α 1050 1050 

  Β 
 

800 850 

  Γ 
 

600 700 

  ∆ 
 

600 650 

 ΧΑΣΑΠΕΙΚΑ Ε 600 600 
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ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ  Α 1250 1700 

  Β 1250 1750 

  Γ 1250 1900 

  ∆ 
 

1050 1550 

  Ε 
 

900 900 

  Ζ 
 

850 900 

  ΣΤ 
 

600 850 

ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ  Α 
 

600 600 

ΠΛΑΤΑΝΑ  Α 
 

600 550 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ  Α 
 

600 600 

ΠΡΑΣΤΟΣ  Α 
 

600 600 

 ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 

Β 600 600 

ΣΙΤΑΙΝΑ  Α 
 

600 600 

ΣΤΟΛΟΣ  Α 
 

600 650 

 ΦΟΥΝΤΩΜΑ Β 600 650 

ΧΑΡΑ∆ΡΟΣ  Α 
 

600 600 

 ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ Β 600 600 

ΩΡΙΑ   600 550 

 
Όσον αφορά τα κτίσµατα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές, όπου δεν υπάρχει 
καθορισµένη τιµή ζώνης µε υπουργική απόφαση. 
Αφού λάβαµε υπόψη µας : 

• Οικονοµικά στοιχεία της ∆ΟΥ Τρίπολης, που µας χορηγήθηκαν, µε το αριθµ. 7391/12-
2-2016, που ισχύουν από 29-9-1999 και τα σχετικά στοιχεία είναι στην διάθεση 
καθενός στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ  (www.gsis.gr), δηλαδή τις τιµές εκκίνησης για τον 
υπολογισµό των αντικειµενικών τιµών, που είναι σηµαντικά χαµηλότερες των τιµών 
που ισχύουν,  

• Πληροφορίες από κτηµατοµεσιτικά γραφεία σχετικά µε την εµπορική αξία ακινήτων σε 
διάφορες εκτός σχεδίου περιοχές του ∆ήµου. 

• Το Ν. 2130/1993 σύµφωνα µε τον οποίο το ∆ηµοτικό συµβούλιο µπορεί να καθορίσει 
την τιµή ζώνης των ακινήτων, ευρισκόµενων στις εκτός σχεδίου οικισµών περιοχές, 
εκεί δηλαδή που υπάρχει αντικειµενικός προσδιορισµός αλλά δεν υπάρχει -ενιαία για 
όλα τα κτίσµατα- τιµή ζώνης και αυτή υπολογίζεται από πολλές παραµέτρους. 

προτείνονται τα παρακάτω : 
� ∆ηµιουργία ενιαίας ζώνης για όλα τα εκτός σχεδίου οικισµών ακίνητα, ευρισκόµενα  σε 

απόσταση µεγαλύτερη των 500 µέτρων από τη θάλασσα, µε τιµή ζώνης  (500)€. 
� ∆ηµιουργία ενιαίας ζώνης  κτισµάτων ευρισκόµενα  εκτός σχεδίου και σε απόσταση 

µικρότερη των 500 µέτρων από την θάλασσα  µε  τιµή ζώνης ίση µε (700) € . 
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δύο περιπτώσεων, θα δηλώσουν την θέση του ακινήτου τους µε 
υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, για την ένταξη αυτών 
στις νέες ζώνες για τον υπολογισµό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. 
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Όπου η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία της θέσης, ακινήτων, τα οποία εντάσσονται στις ανωτέρω 
περιπτώσεις, δύναται αυτεπάγγελτα να προβαίνει σε διόρθωση των ζωνών αυτών.  

Όπως βλέπετε, υπάρχουν µειώσεις σε αρκετά ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου µας, εκτός 

των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Ξηροπηγάδου και Παραλίου Άστρους, όπου οι τιµές έχουν 

ανέβει κατά πολύ. 

Τέλος, στην εισήγηση που σας έχει µοιραστεί για τα εκτός σχεδίου η αρχική πρόταση της 

Υπηρεσίας ήταν για τη δηµιουργία δύο ζωνών. Όµως, µετά την υπ’ αριθµό 302/2018 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την πρόταση του κυρίου Καµπύλη Γιώργου για τη 

δηµιουργία τριών ζωνών, η οποία υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία µειοψηφούντος του 

κυρίου Γιοβά, ο οποίος απείχε από τη συζήτηση, οι τρεις ζώνες είναι οι εξής : 
� ∆ηµιουργία ενιαίας ζώνης για όλα τα εκτός σχεδίου ακίνητα οικισµών, ευρισκόµενα σε 

απόσταση µεγαλύτερη των 600 µέτρων από τη θάλασσα, µε τιµή ζώνης 500,00 Ευρώ. 
� ∆ηµιουργία ενιαίας ζώνης για όλα τα εκτός σχεδίου ακίνητα οικισµών, ευρισκόµενα σε 

απόσταση µεγαλύτερη των 300 µέτρων και έως 600 µέτρα από τη θάλασσα, µε τιµή 
ζώνης 650,00 Ευρώ. 

� ∆ηµιουργία ενιαίας ζώνης για όλα τα εκτός σχεδίου ακίνητα οικισµών, ευρισκόµενα σε 
απόσταση µικρότερη των 300 µέτρων από τη θάλασσα, µε τιµή ζώνης 800,00 Ευρώ. 

∆ικαίος Περικλής: Αλλάξατε και τα µέτρα; 

Κουτρουµπής Γεώργιος : Ναι, έχουν αλλάξει τα µέτρα. 

∆ικαίος Περικλής: Πέρα από αυτό, που µε βρίσκει σύµφωνο, υπάρχουν και κάποιες άλλες 

ανισότητες µε τις περιοχές. ∆ηλαδή, την περιοχή «Πόρτες» δεν µπορείς να τη βάλεις ίδια µε 

τον Ατσίγγανο ή του Μπαταρόλα. Στα 600 µέτρα που πάτε, φτάσατε στα Κάτω Βέρβενα. 

Πέραν από το ότι οι τιµές στις Πόρτες δεν είναι ίδιες µε του Ατσίγγανου ή του Μπαταρόλα, η 

ευθεία γραµµή δεν είναι όπως πάει ο δρόµος. Από του Μπαταρόλα έως του Τσιουλόγιαννη 

είναι διακόσια µέτρα. Με άλλα τετρακόσια µέτρα, έχουµε φτάσει στα Κάτω Βέρβενα. Εκεί 

πρέπει να υπάρχουν κάποιες κατηγορίες όσον αφορά το θέµα της περιοχής. ∆ηλαδή, δεν 

είναι ίδιες οι αξίες στις ίδιες περιοχές. 

Χονδρολέος Ιωάννης: Κύριε ∆ίκαιο, το σωστό θα ήταν να είναι όχι µόνο τρεις οι ζώνες, 

αλλά 23. Το θέµα είναι ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί αυτό. 

∆ικαίος Περικλής: ∆εν είπα αυτό. Είπα ότι αναλόγως τις περιοχές, οι αντικειµενικές αξίες 

δεν είναι ίδιες, όπως στις Πόρτες µε τον Μπαταρόλα ή µε τον Ατσίγγανο. 

Χονδρολέος Ιωάννης: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά σας λέω ότι είναι και πολλά άλλα 

παραδείγµατα τέτοια, τα οποία δε µου έρχονται τώρα στο µυαλό. ∆εν µπορεί να εφαρµοστεί. 

Το προσπαθήσαµε. 

∆ικαίος Περικλής: Ο λόγος; 

Χονδρολέος Ιωάννης: Γιατί όλο αυτό το διαχειρίζεται η Υπηρεσία και ο αρµόδιος 

υπάλληλος, ο οποίος είναι ένας. Πόσες ζώνες να φτιαχτούν, δηλαδή; 

∆ικαίος Περικλής: Γιατί η Εφορία έχει διαφορετικές αξίες αναλόγως µε τις περιοχές; Γιατί σε 

µία πολυκατοικία το γωνιακό διαµέρισµα έχει άλλη τιµή, το µεσαίο έχει άλλη και το κάτω έχει 

άλλη; 

∆ήµαρχος: Κύριε ∆ίκαιο, να σας περιγράψω ανάγλυφα τι κάνουµε τώρα, γιατί έχετε απόλυτο 

δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά είναι θεωρητική η συζήτηση που κάνουµε. 

Πρώτον, εµείς δίνουµε τιµές για να υπολογίσουµε το Τ.Α.Π σε κάθε ακίνητο. Εννοείται λοιπόν 

ότι τα νούµερα που δίνουµε πολλαπλασιάζονται µε αριθµούς µε πολλά δεκαδικά και µικραίνει 

πάρα πολύ. Άρα, οι διαφορές που δηµιουργούνται είναι σχεδόν ελάχιστες. 
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∆εύτερον, ξεκάθαρα στην εκτός σχεδίου περιοχή υπάρχει διαφορετική αντικειµενική όχι µόνο 

ανά περιοχή, αλλά και για κάθε ακίνητο, γιατί λαµβάνει υπόψη συντελεστές, ποιο είναι 

γωνιακό και ποιο δεν είναι. Αυτό δεν µπορεί να εφαρµοστεί για τον υπολογισµό του Τ.Α.Π, 

γιατί σε ένα τέτοιο σενάριο θα ζητούσαµε φύλλο υπολογισµού αντικειµενικής αξίας στον 

καθένα που θα ερχόταν να µας ρωτήσει πόσο είναι το Τ.Α.Π για το ακίνητό του. Όπως 

καταλαβαίνετε, η αξία του φύλλου υπολογισµού για το ακίνητό του θα ήταν πολλαπλάσια 

αυτού καθεαυτού του κόστους του ΤΑΠ. 

Ναι µεν έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά τη θεωρητική προσέγγιση, αλλά στην ουσία είναι 

ελάχιστο ποσό και δεν έχει νόηµα. 

∆ικαίος Περικλής: Αν έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε κάπως καλύτερα τη δουλειά, 

µήπως αύριο, µε κάποιο συγκριτικό στοιχείο από εµάς, θάψουµε κάποιους ανθρώπους;   

Καµπύλης Άγγελος: Σήµερα, που συζητάµε για τον υπολογισµό του Τ.Α.Π, δηλαδή για τις 

πληρωµές των δηµοτών στο ∆ήµο, σύµφωνα µε ποιο καθεστώς υπολογίζονται οι ζώνες; Σε 

αυτό που µας λέτε εδώ, µε την υπ’ αριθµό 88/2017 απόφασή µας; Όχι µε κάτι διαφορετικό; 

Χονδρολέος Ιωάννης: ∆εν έχει τεθεί σε εφαρµογή αυτή που αναφέρετε τώρα. 

Καµπύλης Άγγελος: ∆ηλαδή, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας σε ένα ακίνητο που είναι εκτός 

ζώνης, όπως για παράδειγµα στις Πόρτες; 

Χονδρολέος Ιωάννης: Με την πλησιέστερη Ζώνη για τα εντός. ∆ηλαδή, αν είναι κοντά στην 

Ε Ζώνη του Παραλίου Άστρους η οποία είναι στα 850,00 Ευρώ, έτσι θα υπολογιστεί. 

Κωνσταντίνου Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ. Παραλίου Άστρους: Παρακαλώ να διαβαστεί η 

αίτησή µου και µετά να µου δοθεί ο λόγος για να ενηµερωθούν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. 

Κουτρουµπής Γεώργιος : Είναι το ίδιο; 

Κωνσταντίνου Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ. Παραλίου Άστρους: Αφορά το θέµα. 

Κουτρουµπής Γεώργιος : «Προς το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας. Αίτηση για τη λήψη 

απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, του Νικολάου Κωνσταντίνου του Εµµανουήλ. 

Στις 15-10-2018 παρέλαβα ταχυδροµικώς µε απλή επιστολή την µε ηµεροµηνία εκτύπωσης 

2-10-2018 ατοµική ειδοποίηση του κυρίου Προϊσταµένου Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Βόρειας Κυνουρίας, µε την οποία ειδοποιήθηκα ότι βεβαιώθηκε εις βάρος µου από το ∆ήµο, 

σχετικός χρηµατικός κατάλογος, οφειλή ποσού 175,00 Ευρώ για ΤΑΠ έτους 2018 για µη 

ηλεκτροδοτούµενο ακίνητο επαγγελµατικής χρήσης, που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου και 

εκτός ορίων οικισµών περιοχής στην κτηµατική Περιφέρεια και Τοπικής Κοινότητας Κάτω 

Βερβένων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, µε ηµεροµηνία λήξης πληρωµής 30-11-2018. 

Έχοντας αµφιβολίες ως προς την ορθότητα υπολογισµού του ύψους του ποσού της 

βεβαίωσης, προσέφυγα στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου όπου και διαπίστωσα 

πράγµατι ότι ο υπολογισµός του ΤΑΠ στην περίπτωση αυτή έγινε εντελώς λανθασµένα εις 

βάρος µου, ήτοι σε ποσό διπλάσιο από αυτό που έπρεπε κατά νόµου να έχει βεβαιωθεί. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 115/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, µε θέµα «Αναπροσαρµογή των τιµών αντικειµενικού 

προσδιορισµού της αξίας ακίνητων», η οποία λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό του 

Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, η τιµή ζώνης των κτισµάτων που βρίσκονται εκτός ορίων 

οικισµού του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας καθορίστηκε στο ποσό των 600,00 Ευρώ. 

Ενώ η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας οφείλει κατά νόµο να έχει 

εφαρµόσει την παραπάνω δεσµευτική γι’ αυτήν απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Βόρειας Κυνουρίας και να προβεί στον υπολογισµό του ΤΑΠ 2018, µε βάση την τιµή των 

600,00 Ευρώ που προαναφέρθηκε, εντούτοις, εσφαλµένα και αυθαίρετα προέβη σε 

υπολογισµό του ΤΑΠ µε βάση την τιµή ζώνης ύψους 1.200,00 Ευρώ, ήτοι τιµή που δε βρίσκει 
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κανένα νόµιµο έρεισµα και η οποία, εν τέλει, µε επιβαρύνει υπέρµετρα και αδίκως, αφού κατ’ 

ουσίαν οδηγεί σε βεβαίωση µη νοµίµου διπλάσιου ποσού για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 

έτους 2018. 

Επειδή µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων προβλέπεται ότι 

κάθε είδους χρέη προς το ∆ήµο και Κοινότητες θα διαγράφονται ολόκληρα η εν µέρει όταν οι 

οφειλέτες αποβιώσουν χωρίς να αφήσουν την περιουσία, όταν οι κληρονόµοι αποποιούνται 

της κληρονοµιάς, όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της 

είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσµα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την 

οποία βεβαιώθηκαν, όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαµονής, 

εφόσον οι προσπάθειες που έγιναν επί µία τριετία για την ανεύρεση της διαµονής τους δεν 

έφερε αποτέλεσµα. 

Για τους λόγους αυτούς, όπως αναφέρεται η προηγούµενη νοµολογία, που µπορείτε να τη 

δείτε εφόσον έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο, ζητάω να εισαχθεί άµεσα στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας το θέµα της εσφαλµένης βεβαίωσης ΤΑΠ έτους 

2018 που µε αφορά και να ληφθεί απόφαση για τη διαγραφή του πέραν του νοµίµου 

βεβαιωθέντος εις βάρος µου ποσού για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2018, µε βάση 

υπολογισµού τιµής ζώνης των κτισµάτων που βρίσκονται εκτός ορίων οικισµού ∆ήµου 

Βόρειας Κυνουρίας η οποία έχει προβλεφτεί και έχει καθοριστεί στο ποσό των 600,00 

Ευρώ». 

Κύριε Κωνσταντίνου, η διαδικασία είναι υπηρεσιακή. 

Κωνσταντίνου Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ. Παραλίου Άστρους: Έκανα την προσφυγή 

αυτή όχι για να συζητηθεί σήµερα. ∆εν ξέρω αν θέλετε να αποφασίσετε σήµερα ή σε άλλο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Πήγα στον κύριο Σούρσο στην Υπηρεσία, τον οποίο ρώτησα πώς 

έβγαλε το ποσό αυτό και µου είπε: «Με την τιµή των 1.200,00 Ευρώ». Του είπα ότι έχει πάρει 

απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εδώ και ένα χρόνο σχεδόν, τον ρώτησα αν την έχουν 

στείλει στη ∆ΕΗ για υπολογίζει το ΤΑΠ µε την τιµή των 600,00 Ευρώ και µου είπε όχι. Τον 

ρώτησα γιατί και µου είπε: «Γιατί είχες κάνει προσφυγή». 

Είχα κάνει προσφυγή στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, που µπορεί να έχουν περάσει τρία – 

τέσσερα χρόνια, όσον αφορά τις αντικειµενικές αξίες και αφορούσε την τιµή των 1.200,00 

Ευρώ. Μάλιστα, είχε βγει και παράνοµη η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ζητούσε η 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση να εφαρµόσετε την ΠΟΛ που αναφέρει τις αντικειµενικές αξίες στα 

εκτός σχεδίου, γιατί υπήρχαν πάντα οι αντικειµενικές αξίες στα εκτός σχεδίου, αν και κάποιοι 

τις αµφισβητούσαν, όπως υπάρχουν και τώρα οι καινούριες. 

Χονδρολέος Ιωάννης: Ήταν τιµές εκκίνησης. 

Κωνσταντίνου Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ. Παραλίου Άστρους: Αν ήταν τιµές εκκίνησης, 

δε θα έβγαινε παράνοµη η απόφαση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. 

Πήρατε µία απόφαση µε τα 600,00 Ευρώ, αλλά δεν την εφαρµόσατε ποτέ και συνεχίζετε να 

εισπράττετε µε 1.200,00 Ευρώ για τα εκτός σχεδίου. 

Ρώτησα τον κύριο Σούρσο γιατί δεν εφαρµόζετε την απόφαση των 600,00 Ευρώ και µου 

είπε: «Γιατί είχες κάνει προσφυγή και δεν µπορεί να εφαρµοστεί», πράγµα που σηµαίνει ότι 

και η δεύτερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου των 600,00 Ευρώ ήταν εκτός των 

αντικειµενικών αξιών που είχε ορίσει το Υπουργείο Οικονοµικών και ήταν και αυτή παράνοµη. 

Γι’ αυτό δεν την εφαρµόζετε. 

Σε µία άλλη επίσκεψη που έκανα µετά από λίγες µέρες, όπου ήταν και ο κύριος Γαλάνης, του 

έδωσα τον αναλυτικό ΕΝΦΙΑ µε όλα τα ακίνητα που διαθέτω στο Παράλιο και στα Κάτω 
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Βέρβενα. Ο κύριος Σούρσος µου έδειξε στο κοµπιούτερ την τιµή στα Κάτω Βέρβενα, η οποία 

είναι 1.050,00 Ευρώ, που δε βγάζω άκρη στον πίνακα που έχετε δώσει. 

Κουτρουµπής Γεώργιος: Κύριε Κωνσταντίνου, επί του θέµατος. Εσείς µας αναλύετε την 

προσωπική σας υπόθεση. 

Κωνσταντίνου Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ. Παραλίου Άστρους: Να πάω στο δια ταύτα. Η 

απόφαση που θα πάρετε σήµερα θα βγει µη νόµιµη στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και θα 

συνεχίσετε να εισπράττετε πάλι λεφτά τα οποία δεν πρέπει. Αυτή είναι η άποψή µου. 

∆ήµαρχος: Όσον αφορά την αναφορά του κυρίου Κωνσταντίνου, δεν έχει καµία σχέση µε το 

θέµα.  ∆εύτερον, εννοείται ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς για το πόσα ακίνητα διαθέτει ο κύριος 

Κωνσταντίνου και πού τα έχει. 

Τρίτον, ωραία µας είπε τη δική του εξήγηση και τη δική του εκτίµηση στο γιατί η πρώτη 

απόφαση, σύµφωνα µε τη δική του εκτίµηση, κρίθηκε µη νόµιµη και λήφθηκε ξανά. Όµως, δε 

µας εξήγησε γιατί η δεύτερη απόφαση, που είναι σε ισχύ και παρακαλάει την Υπηρεσία, κάνει 

έγγραφο και την εγκαλεί επειδή δεν την εφάρµοσε, δεν είναι νόµιµη. 

Εξ’ ού λοιπόν και δεν προκύπτει µε κανέναν τρόπο η απειλή που έχει εκσφενδονίσει στο 

Σώµα αυτήν τη στιγµή, ότι καλούµαστε να πάρουµε παράνοµη απόφαση. 

Επειδή είναι ξεκάθαρο ότι στηρίζεται σε ιδιοτελείς λόγους η τοποθέτησή του, θα 

παρακαλούσα τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους να µην τη λάβουν υπόψη τους. 

Κουτρουµπής Γεώργιος:  Κύριε Κωνσταντίνου, έχετε το λόγο ως Πρόεδρος επί του θέµατος 

αυστηρώς.  

Κωνσταντίνου Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ. Παραλίου Άστρους: Αυτή µπορεί να είναι µία 

προσωπική αίτηση που έκανα, αλλά αφορά όλους τους δηµότες του ∆ήµου Βόρειας 

Κυνουρίας, όσους έχουν ακίνητα εντός και εκτός σχεδίου. 

Παινέσης Γρηγόριος: Ερώτηση – απορία. Είναι στα εντός σχεδίου αυτό και θα ήθελα µία 

εξήγηση, παρόλο που δεν είναι θέµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τώρα, πώς είναι δυνατόν 

στο Άστρος να υπάρχει Α, Β, Γ Ζώνη και 950,00 Ευρώ στον Αϊ Γιάννη. 

Κουτρουµπής Γεώργιος:  Είναι παλιές τιµές.  

Παινέσης Γρηγόριος: Εφόσον δεν είναι δεσµευτικό το πεντακόσια ή το τριακόσια ή το 

τετρακόσια, γιατί τα εκτός οικισµού της πεδινής ζώνης, που άπτονται της θάλασσας ή 

κάποιας αξίας, να είναι στην ίδια τιµή µε τον ορεινό όγκο, που ίσως η αξία τους να είναι και 

µηδενική ή ελάχιστη; Τί σχέση έχει αυτό που είναι εξακόσια µέτρα έξω από τη θάλασσα, που 

έχει µία αξία, µε τον οικισµό του Αγίου Πέτρου στο Ξεροκάµπι, για παράδειγµα, ή µε έναν 

οικισµό του Καστρίου κοντά στο Ζυγό. 

Καµπύλης Άγγελος: ∆ιαβάζοντας πριν τις αντικειµενικές αξίες στο ΦΕΚ, παρατήρησα ότι οι 

τιµές που υπάρχουν σε όλα τα ακίνητα του ∆ήµου είναι υπερβολικά υψηλές. Θα αναφέρω ως 

παράδειγµα αυτό που είπε ο συνάδελφος σε σχέση µε το Ξηροκάµπι. ∆ε νοµίζω ότι έχει 

µεγαλύτερη αξία το Ξηροκάµπι µε ένα ακίνητο στη Φυλή, για παράδειγµα, που είναι µέσα 

στην Αττική και έχουν περίπου την ίδια αντικειµενική άξια. 

Επειδή είναι ΦΕΚ, είναι νόµος, δε σηµαίνει ότι εµείς πρέπει να το αποδεχτούµε. Πρέπει να 

διεκδικήσουµε τη µείωση αυτών των αντικειµενικών αξιών. Για παράδειγµα, θεωρώ 

αδιανόητο ο Αϊ Γιάννης να έχει 900,00 Ευρώ, το Άστρος το ίδιο, το Παράλιο Άστρος από 

1.250,00 Ευρώ να πάει στα 1.900,00 Ευρώ και πάει λέγοντας. Νοµίζω ότι αυτό είναι εις 

βάρος της περιοχής και πρέπει να διεκδικήσουµε τη µείωση όλων αυτών των αντικειµενικών 

αξιών. ∆ηλαδή, δεν αποδέχοµαι την εγκύκλιο που έχει δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 
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Καµπύλης Γεώργιος: Να µεταφέρουµε το τι έχει γίνει στην Οικονοµική Επιτροπή, γιατί δεν 

αποτυπώνεται στην εισήγηση, διότι µας απασχόλησε αρκετά. 

Θα συµφωνήσω µε τον κύριο Καµπύλη Άγγελο. Μας απασχόλησε κι εµάς. Μπορεί κάποιοι, 

οι περισσότεροι από εµάς, να διαφωνούν µε τις αντικειµενικές αξίες. Θέλετε να συζητήσουµε 

το θέµα κάποια άλλη στιγµή και να πούµε ότι διαµαρτυρόµαστε; Είναι άλλο αυτό. 

Το θέµα τώρα είναι ότι έρχεται ένας νόµος τον οποίο, καλώς ή κακώς, πρέπει να 

εφαρµόσουµε για τα εντός σχεδίου. Θεωρώ ότι δεν µπορούµε να µην τον αποδεχτούµε. 

Όσον αφορά τα εκτός σχεδίου, να διευκρινίσω τι συζητήθηκε, γιατί δεν πάρθηκε η απόφαση 

εύκολα. Η εισήγηση του Προέδρου ήταν να έχουµε δύο ζώνες στα εκτός σχεδίου. Η µία ζώνη 

θα είναι από µηδέν έως 500 µέτρα σε απόσταση από τη θάλασσα και άλλη µία Ζώνη από 

500 µέτρα και πάνω. 

Η παράταξή µας πιστεύει και αυτό µετέφερα στους συναδέλφους, ότι σε αυτή την 

κατηγοριοποίηση πρέπει να υπάρχει µία ενδιάµεση ζώνη. ∆ηλαδή, να µην πηγαίνουν από το 

µηδέν στα 500, αλλά να πηγαίνουν από το µηδέν στα 250 µέτρα και µετά στα 500 µέτρα. 

Καταλήξαµε λοιπόν να κάνουµε αυτή την κατηγοριοποίηση, δηλαδή από µηδέν στα 300 

µέτρα και από τα 300 µέτρα έως τα 600 µέτρα. 

Το ποσό προτάθηκε να είναι λίγο παραπάνω γι’ αυτά που είναι δίπλα στη θάλασσα και µας 

απασχόλησε το αν είναι δίπλα στη θάλασσα ή αν είναι µπροστά ή αν είναι πίσω. 

Για το υπόλοιπο κοµµάτι, για να το συνδέσω και µε αυτό που είπε ο κύριος Κωνσταντίνου, 

µία πρότασή µου προς την Υπηρεσία ήταν να πάµε στα εκτός σχεδίου σύµφωνα µε την τιµή 

Ζώνης µε την οποία υπολογίζει η Εφορία τον ΕΝΦΙΑ. Το θεώρησα το πιο δίκαιο. Ο 

υπηρεσιακός παράγοντας, ο κύριος Σούρσος, µας είπε ότι η τιµή Ζώνης που αναφέρεται στο 

εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ είναι τιµή εκκίνησης. ∆εν υπάρχει δεσµευτική αντικειµενική άξια 

στα εκτός σχεδίου. 

Χονδρολέος Ιωάννης: Είναι η τιµή εκκίνησης για να υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ. Έχει διαφορά. 

Καµπύλης Γεώργιος: Εµείς καταλήξαµε σε αυτό και είπαµε ότι αν υπάρχει µία διαφωνία, να 

επανέλθουµε και να το ξανασυζητήσουµε στην Οικονοµική Επιτροπή, αν κάποιος έχει να 

προτείνει κάτι άλλο, γιατί η απόφαση αυτή απλά πρέπει να επικυρωθεί από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. ∆ιαφορετικά, θα υπάρχει πρόβληµα µε τη νοµιµότητα. 

Κύριε Βλάχο, µου απάντησε ο υπηρεσιακός παράγοντας ότι αυτή η τιµή που αναφέρεται στο 

εκκαθαριστικό είναι η τιµή εκκίνησης και πάνω σε αυτή την τιµή προσδιορίζεται η 

αντικειµενική αξία του ακινήτου που είναι εκτός ζώνης. 

Θα συµφωνήσω µε τον κύριο Παινέση ότι πρέπει να είναι πιο δίκαιο. ∆εν µπορεί αυτός στην 

εκτός Ζώνης στην πεδιάδα να πληρώνει 500,00 Ευρώ και αυτός στον Άγιο Πέτρο να 

πληρώνει το ίδιο ποσό. Αυτό που τουλάχιστον είπα στον κύριο Σούρσο είναι ότι πρέπει να 

βρεθεί µία λύση, ώστε να γίνει όσο γίνεται πιο δίκαιο το σύστηµα. Αυτή η απόφαση που 

πάρθηκε θεωρώ ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αν µετά από κάποιους µήνες πάρουµε 

µία άλλη, να πάρουµε µία άλλη απόφαση. Αν κάποιος έχει να προτείνει κάτι άλλο, να το 

δούµε και επανερχόµαστε. 

Χονδρολέος Ιωάννης: Συµφωνείτε, δηλαδή; 

Καµπύλης Γεώργιος: Ναι. 

Χονδρολέος Ιωάννης: Ανεξάρτητα από τα όσα ειπώθηκαν από τον κύριο Κωνσταντίνου και 

όλους τους υπόλοιπους, µιλάµε για έσοδα, µιλάµε για ΤΑΠ. 

Καµπύλης Γεώργιος: Ένα νέο στοιχείο που πρόσθεσε ο κύριος Κωνσταντίνου, που δεν το 

γνώριζα, είναι δεν ισχύει η απόφαση. Είναι η άκυρη η απόφαση; ∆ηλαδή, πώς υπολογίζουµε 
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τώρα το ΤΑΠ; Με την πλησιέστερη εντός Ζώνη, προσδιορίζουµε τα εκτός. Τα εντός µε ποια 

τιµή τα προσδιορίζουµε; 

Κουτρουµπής Γεώργιος: Με αυτό που ισχύει. 

Καµπύλης Γεώργιος: ∆ηλαδή, ένα ακίνητο το οποίο είναι στην Α’ Ζώνη υπολογίζεται µε 

650,00 Ευρώ αυτήν τη στιγµή; 

Κουτρουµπής Γεώργιος: Με αυτό που φαίνεται στην πρώτη σελίδα. 

Καµπύλης Γεώργιος: Αυτό λέω. ∆ηλαδή, το πρόβληµα υπάρχει πάλι µε τα εκτός µόνο; 

Χονδρολέος Ιωάννης: Ναι. 

Γιοβάς Ιωάννης: Όταν πήρα αυτή την εισήγηση και διάβασα για τις αντικειµενικές αξίες, 

σκέφτηκα ότι προφανώς µου δίνουν κάποιες αντικειµενικές οι οποίες έχουν περάσει σε ένα 

ΦΕΚ και να προτείνουµε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις τιµές Ζώνης. Αυτό σηµαίνει λοιπόν και 

µου κάνει εντύπωση, ότι συµφωνούµε µε τις αντικειµενικές αξίες που δόθηκαν από το 

Υπουργείο. Προφανώς, δε συµφωνούµε. 

Αυτό το ζήτηµα έβαλα και το πρωί στην Οικονοµική Επιτροπή, ότι δεν µπορούµε να 

συµφωνούµε µε τις τιµές αυτές οι οποίες δίνονται από το Υπουργείο και θα πρέπει να 

στείλουµε αυτήν τη διαφωνία µας προς το αντίστοιχο Υπουργείο για αναµόρφωση αυτών των 

τιµών, διότι είναι αδιανόητο να πάρουµε απόφαση σήµερα για πάνω από 600 µέτρα από τη 

θάλασσα να είναι 500,00 Ευρώ, που 600 µέτρα από τη θάλασσα είναι κοντά στη Μελιγού και 

αυτό να έχει την ίδια αντικειµενική αξία µε ένα κτήµα στους Αγίους Ασωµάτους. Έλεος! ∆εν 

µπορούµε να το βάλουµε στην ίδια κατηγορία. 

Γι’ αυτό είπα ότι απέχω από την ψηφοφορία· διότι δεν µπορώ να νοµιµοποιήσω και να δεχτώ 

αυτό το οποίο έρχεται σαν ΦΕΚ, όπως επίσης για έναν άλλο λόγο πολύ σοβαρό. Όταν 

έχουµε µία κοινωνία η οποία πνίγεται οικονοµικά, δεν µπορούµε να ανεβάζουµε τις 

αντικειµενικές αξίες και να την υποχρεώνουµε να πληρώνει περισσότερο ΤΑΠ και 

περισσότερο ΕΝΦΙΑ. Αυτό σηµαίνει ότι δρούµε ενάντια σε αυτή την κοινωνία και ότι θέλουµε 

να την αφαιµάξουµε και να της πάρουµε αυτό που έχει. 

Χονδρολέος Ιωάννης: ∆ηλαδή, ο ∆ήµος δεν πρέπει να έχει έσοδα; 

Γιοβάς Ιωάννης: Μίλησα και για τα δύο. Η πρότασή µου είναι ότι θα πρέπει να συντάξουµε 

µία διαµαρτυρία προς το αντίστοιχο Υπουργείο για το ύψος των αντικειµενικών αξιών και να 

αντιπροτείνουµε κάποιες άλλες τιµές, οι οποίες θα είναι πολύ πιο λογικές. 

Όσον αφορά τις τιµές που εµείς ορίσαµε, θεωρώ ότι και πάλι είναι µεγάλες. Αν πάµε να 

αναπροσαρµόσουµε αυτό, να το αναπροσαρµόσουµε προς τα κάτω. Γιατί πάµε να φτιάξουµε 

στα εκτός ζώνης κάτι αντίστοιχο µε αυτό; 

∆ικαίος Περικλής: Είναι περίεργα τα πράγµατα όσον αφορά το θέµα των εκτός σχεδίου και 

είναι ένα δύσκολο κοµµάτι που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί. 

Αν µπορούµε, να δείξουµε µία ευαισθησία στα εκτός σχεδίου για κατοικίες αγροτών, 

κτηνοτρόφων. ∆ηλαδή, για τον άνθρωπο που είναι κτηνοτρόφος και αναγκάζεται να έχει 

µεγάλη έκταση για να στεγάσει τα ζώα του, αν µπορούµε, να κάνουµε κάτι ιδιαίτερο. 

Όσον αφορά τα κτίσµατα, είναι περίεργο, γιατί υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ 

περιοχών. 

Αδάµης Παναγιώτης: Μου αρέσει που λέτε ότι είναι και νόµος του κράτους. Είναι νόµος του 

κράτους, αλλά γιατί δε βάζουµε και την άλλη εκδοχή; Κράτος και ∆ήµαρχοι τα έχουν κάνει 

πλακάκια. Από τη µία µεριά οι ∆ήµαρχοι απαλλάσσονται από την κρατική χρηµατοδότηση και 

από την άλλη, το σπίτι που έχει µέσα πισίνα και ελικοδρόµιο και τέσσερα πάρκινγκ είναι ίδιο 

µε το σπιτάκι ενός ψαρά. 
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Κανένας ∆ήµος δε ζητάει, δε διαµαρτύρεται και δεν έχει πάει ούτε καν σε ένα δικαστήριο το 

κράτος για τα χρήµατα που του χρωστάει, δισεκατοµµύρια ευρώ νοµοθετηµένα. 

Τώρα είναι νόµος του κράτους, λέει, ο ψαράς να πληρώνει το ίδιο µε αυτόν που έχει βίλα και 

ο αγρότης να πληρώνει το ίδιο µε αυτόν που έχει τρία πάρκινγκ, άλλο ένα για το σκάφος του 

και την ταράτσα σαν ελικοδρόµιο δίπλα στο χωράφι του. 

Αφού οι ∆ήµαρχοι δεν τα έχουν κάνει πλακάκια µε το κράτος για όλο αυτό το κατασκεύασµα, 

γιατί δεν παίρνουν αρνητικές αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων; ∆εν µπορεί ο αγρότης, 

ο ψαράς, ο τσοπάνης και ο εργάτης να πληρώνει τα ίδια µε αυτόν που έχει πάρει τρεις 

αντιπαροχές ή πέντε διαµερίσµατα στο Παράλιο Άστρος. Γιατί δεν παίρνουµε αυτή την 

απόφαση και να τη στείλουµε; Σίγουρα θα πουν όχι. Γιατί να µην πω ότι τα έχουν πλακάκια; 

Στα εκτός είναι οι καλύτερες και οι µεγαλύτερες βίλες, µε πισίνες και ούτω καθεξής. 

Το θέµα δεν είναι αν θα πω ναι ή όχι. Το θέµα είναι τι κάνουµε όλοι µαζί και εκεί είναι η ουσία. 

Κωνσταντίνου Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ. Παραλίου Άστρους: Θα ζητούσα από όλους 

τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και γενικότερα από τους πολίτες να τυπώσουν τον αναλυτικό 

ΕΝΦΙΑ, όπου µπορούν να δουν τα ακίνητά τους, που πάνω στον ΕΝΦΙΑ γράφει την τιµή 

εκκίνησης, όπως ανέφερε ο κύριος Σούρσος και δίπλα γράφει την τιµή ζώνης. Αυτή η τιµή 

Ζώνης πρέπει να συµβαδίζει µε την τιµή που στέλνει ο ∆ήµος στη ∆ΕΗ για να εισπράττει το 

ΤΑΠ. Θα δείτε ότι οι τιµές που εισπράττει ο ∆ήµος είναι πολλαπλάσιες από αυτές που 

γράφονται στον ΕΝΦΙΑ. 

Επίσης, µε αυτή την τιµή ζώνης γίνονται οι αγοραπωλησίες των ακίνητων, που πληρώνεις 

στην εφορία και βγαίνει το ΤΑΠ στους ∆ήµους. Τα λεφτά που έχουν εισπραχτεί εδώ και 

πολλά χρόνια είναι πολλαπλάσια. 

Προσωπικά, έχω πληρώσει τουλάχιστον τεσσεράµισι χιλιάδες ευρώ παραπάνω από αυτήν τη 

διαδικασία του ∆ήµου. Το αν ο ∆ήµος έχει µόνο έναν υπάλληλο, αυτό δεν αφορά κανέναν 

πολίτη του ∆ήµου. Παρακαλώ όσο το δυνατόν γρηγορότερα να τα διορθώσετε και να 

επιστραφούν τα χρήµατα που έχετε εισπράξει παραπάνω από τις τιµές που ορίζει το 

Υπουργείο Οικονοµικών. 

Καµπύλης Γεώργιος: Καταρχάς, διευκρίνισα ότι συµφωνούµε επί της εισήγησης. 

Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Γιοβάς, δεν είναι θέµα του συγκεκριµένου και γι’ αυτό το 

αντιµετωπίσαµε. Προτείνω και στον Πρόεδρο, αν θέλετε, να φέρει µία πρόταση ο κύριος 

Γιοβάς για το πώς να προσδιορίσουµε τις αντικειµενικές αξίες και να στείλουµε µία πρόταση 

στο Υπουργείο. Όσον αφορά τα εκτός, από τη στιγµή που δεν ισχύει η απόφαση του 2016, 

όπως είπε ο κύριος Κωνσταντίνου, πρέπει να διορθωθεί η αδικία γι’ αυτόν που είναι στα 

εκτός. Αν υπάρχουν αδικίες κύριε ∆ήµαρχε, ίσως θα πρέπει να το δούµε. 

∆ήµαρχος: Είµαστε µπροστά σε κάθε αδικία. 

Καµπύλης Γεώργιος: Για µένα, αν προκύψουν καινούρια δεδοµένα, πρέπει να επανέλθει το 

θέµα και ο στόχος είναι να είναι όσο γίνεται πιο αντικειµενικό. 

Καµπύλης Άγγελος: Θέλω να πω ότι µία κυβέρνηση, ένας Υπουργός, παίρνει αποφάσεις 

και τις στέλνει. Όµως, εµείς είµαστε ένα πολιτικό όργανο, ένα κυρίαρχο όργανο στο ∆ήµο και 

έχουµε το δικαίωµα να µην αποδεχτούµε αυτές τις αντικειµενικές αξίες, που σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που έβγαλα, 15 αυξάνονται, 19 µένουν στα ίδια και 16 µειώνονται. Είναι στο χέρι 

µας. 

Έτσι κι αλλιώς, αυτό το ΦΕΚ θα το εφαρµόσετε, αλλά ως συλλογικό όργανο µπορούµε να 

στείλουµε αντιπρόταση µε την οποία θα λέµε πού είναι η διαφωνία µας και θα τεκµηριώνουµε 

το γιατί διαφωνούµε µε το ότι στον Αϊ Γιάννη και στο Ταρµίρι δεν µπούµε να έχουµε αυτές τις 

αντικειµενικές αξίες, για παράδειγµα. Αυτή είναι η άποψή µας και αυτό θέτουµε στο 
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συµβούλιο. Είµαστε συλλογικό όργανο και δε σηµαίνει πως οτιδήποτε µας στέλνει ο κάθε 

Υπουργός Οικονοµικών είµαστε υποχρεωµένοι να το αποδεχτούµε. 

Κουτρουµπής Γεώργιος: Στην πρόταση του κυρίου Καµπύλη και του κυρίου Γιοβά, αν 

επιθυµείτε, µπορείτε σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να φέρετε µία 

εισήγηση για διαµαρτυρία ως προς τις αντικειµενικές αξίες του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

Καµπύλης Άγγελος: Εσάς δε σας αφορά, δηλαδή; 

Κουτρουµπής Γεώργιος: Το θέσατε εσείς ως θέµα. Είναι πρόταση προς ψήφιση; 

Γιοβάς Ιωάννης: Βεβαίως.  

Κουτρουµπής Γεώργιος: Να το θέσετε. 

Αδάµης Παναγιώτης: Τώρα κάθονται και πολλοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και κάνουν και 

παζάρια. Αν είναι δυνατόν! Εδώ φέρνουν αντικειµενικές αξίες που κόβουν τα κεφάλια των 

πάντων και κάνουν παζάρια οι κύριοι. Αυτό που έθεσε ο κύριος Καµπύλης Άγγελος µε τον 

κύριο Γιοβά να µπει σε ψηφοφορία και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µη δεχτεί την πρόταση. Όχι 

ψήφισµα διαµαρτυρίας. Αφήστε και λίγο τα παζάρια. 

Ο κύριος Καµπύλης δεν ακούσατε πριν τι έλεγε; Πάνω σε ποια βάση βασίστηκε το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο; Ποιος πληρώνει πολλά, ποιος λίγα και ποιος καθόλου. 

∆ήµαρχος: Τώρα που τελείωσε ο χρόνος της προεκλογικής πλειοδοσίας, τώρα που κάνατε 

όλοι τους καλούς και είπατε διάφοροι ότι πρέπει ουσιαστικά ο δηµότης να µην πληρώνει 

Τ.Α.Π, τώρα που κρίνατε ότι είναι πολύ µεγάλες οι τιµές στην εκτός σχεδίου περιοχή, θα 

πρέπει να καταλάβετε ότι όλες αυτές τις αδικίες, όλες αυτές τις τιµές, όλα αυτά τα έσοδα που 

αποτελούν δηµοτικό έσοδο το οποίο χρησιµοποιούµε για να καλύψουµε τις ανάγκες µας, στο 

δικό µας ∆ήµο είναι το χαµηλότερο της Πελοποννήσου και ένα από τα χαµηλότερα της 

Ελλάδος, γιατί είναι επιλογή µας να το κάνουµε αυτό. 

Το λέω µόνο και µόνο όχι για να συµµετέχω σε αυτή την προεκλογική πλειοδοσία, αλλά για 

να στηλιτεύσω το γεγονός ότι άνθρωποι που το γνωρίζουν απλώς το λένε για να το πουν. 

Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω. 

Γιοβάς Ιωάννης: Η πρότασή µου ήταν να γίνει µία διαµαρτυρία ότι δεν αποδεχόµαστε αυτές 

τις τιµές και να έρθουµε σε συνεδρίαση για να αποφασίσουµε και να συζητήσουµε τις τιµές 

που θα µπορούµε να προτείνουµε, για δύο λόγους. Εσείς λέτε ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό 

από το Υπουργείο και ότι αφού ήρθε, θα το «φάµε». Όµως, το Υπουργείο του χρόνου θα 

ξανασυζητήσει τις αντικειµενικές αξίες και αν εµείς δεν έχουµε στείλει πρόταση, θα µας στείλει 

τις ίδιες και προφανώς, επαυξηµένες. 

Καµπύλης Γεώργιος: Επί του θέµατος τι προτείνετε; Να το αναβάλουµε; Να µην 

προσδιορίσουµε αντικειµενικές αξίες; 

Γιοβάς Ιωάννης: ∆ιαφωνώ µε την εισήγηση. 

Κολλαρετάκης Αριστείδης: Αυτήν τη στιγµή αναφέρεστε µόνο στα εκτός ή και για τα εντός; 

Γιοβάς Ιωάννης: Και για τα εντός. Να κάνουµε µία συνεδρίαση για να βγάλουµε τιµές και να 

τις στείλουµε στο Υπουργείο. 

Αδάµης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε, δε συµφωνώ ούτε µε τη δική σας εισήγηση, ούτε µε 

του κυρίου Γιοβά. 

Κουτρουµπής Γεώργιος:  Μπορείτε να καταθέσετε δική σας.  

Αδάµης Παναγιώτης: Γίνεται κατανοητό ότι η Λαϊκή Συσπείρωση λέει ότι γίνεται εξαθλίωση 

των φτωχών και λαϊκών στρωµάτων και διπλασιασµός και τριπλασιασµός του µεγάλου 

κεφαλαίου. Πάνω σε αυτήν τη θέση µένω. 
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Καµπύλης Γεώργιος: Συµφωνώ µε την εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής και όποτε 

θέλετε, να το ξανασυζητήσουµε. 

 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων Ξηροπηγάδου, Κορακοβουνίου, Μελιγούς, Πραστού, Αγίου Ανδρέα, και οι 

Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Πλατάνου, Καστάνιτσας, Πλατάνας, Νέας 

Χώρας και Στόλου, συµφωνούν µε την εισήγηση. 

 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους διαφωνεί µε την εισήγηση. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση,  

αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ τα παρακάτω : 
 

1. Αναπροσαρµόζει τις τιµές των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων εντός της 
γεωγραφικής περιοχής του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

ΠΟΛ1113/12-06-2018 (ΦΕΚ 2192/Β/2018)  «Αναπροσαρµογή των τιµών εκκίνησης που 
προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθµ. 
1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών για 
τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των µε οποιαδήποτε αιτία 
µεταβιβαζοµένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της 
Χώρας κατά το αντικειµενικό σύστηµα», όπως παρακάτω :  

 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΖΩΝΕΣ         ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ1113/12-06-2018 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  Α 
 

500 
 

ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  Α 
 

650 
 

 ΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Β 900 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ Γ 1000 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α 
 

500 

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  Α 
 

650 

ΑΣΤΡΟΥΣ  Α 900 

  Β 750 

  Γ 
 

650 

 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ 900 

 ΧΑΝΤΑΚΙΑ Ε 500 

ΒΕΡΒΕΝΑ ΑΝΩ ΒΕΡΒΕΝΑ Α 
 

500 

 ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ Β 
 

950 

∆ΟΛΙΑΝΑ    

 ΑΝΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ Α 650 

 ∆ΡΑΓΟΥΝΙ Β 550 

 ΚΑΤΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ Γ 
 

850 

 ΚΟΥΒΛΗ ∆ 550 

 ΠΡΟΣΗΛΙΑ Ε 550 

 ΡΟΥΝΕΙΚΑ Ζ 550 
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ΕΛΑΤΟΣ  Α 
 

550 

ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ  Α 
 

550 

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ  Α 
 

600 

ΚΑΣΤΡΙ  Α 
 

650 

ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ  Α 
 

650 

 ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ Β 
 

600 

ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ  Α 650 
 

 
 
 

ΑΝΩ ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ Β 
 

600 

ΜΕΛΙΓΟΥ  Α 
 

650 

 ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ Β 
 

550 

ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ  Α 
 

600 

ΝΕΑ ΧΩΡΑ  Α 
 

500 

ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο  Α 1050 

  Β 
 

850 

  Γ 
 

700 

  ∆ 
 

650 

 ΧΑΣΑΠΕΙΚΑ Ε 600 

ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ  Α 1700 

  Β 1750 

  Γ 1900 

  ∆ 
 

1550 

  Ε 
 

900 

  Ζ 
 

900 

  ΣΤ 
 

850 

ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ  Α 
 

600 

ΠΛΑΤΑΝΑ  Α 
 

550 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ  Α 
 

600 

ΠΡΑΣΤΟΣ  Α 
 

600 

 ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 

Β 600 

ΣΙΤΑΙΝΑ  Α 
 

600 
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ΣΤΟΛΟΣ  Α 
 

650 

 ΦΟΥΝΤΩΜΑ Β 650 

ΧΑΡΑ∆ΡΟΣ  Α 
 

600 

 ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ Β 600 

ΩΡΙΑ   550 

 
Εγκρίνει τη δηµιουργία των παρακάτω ζωνών αναλυτικά, για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός 
ορίων οικισµών :  

� Καθορίζει ενιαία ζώνη για όλα τα εκτός σχεδίου ακίνητα των οικισµών, που βρίσκονται 
σε απόσταση µικρότερη των 300 µέτρων από τη θάλασσα και επιβάλει τιµή ζώνης 
οκτακόσια ευρώ (800,00€).  

� Καθορίζει ενιαία ζώνη για όλα τα εκτός σχεδίου ακίνητα των οικισµών, που βρίσκονται 
σε απόσταση µεγαλύτερη των 300 µέτρων και έως 600 µέτρα από τη θάλασσα και 
επιβάλει τιµή ζώνης εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00€). 

� Καθορίζει ενιαία ζώνη για όλα τα εκτός σχεδίου ακίνητα των οικισµών, που βρίσκονται 
σε απόσταση µεγαλύτερη των 600 µέτρων από τη θάλασσα και επιβάλει τιµή ζώνης 
πεντακόσια ευρώ (500,00€). 

 
Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Γιοβά Ιωάννη, Καµπύλη Άγγελου και 
Αδάµη Παναγιώτη. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 237/2018 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Κουτρουµπής Γεώργιος  
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