
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                         Από το πρακτικό της με αριθμ. 15/2011
                                                                      Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
                                                                      ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   76/2011
Γραφείο : Οικονομικής                               
                Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των αντικειμενικών αξιών 
των ακινήτων, για υποβολή προτάσεων στην Επιτροπή του άρθρου 41 Ν. 1249/82 
του Υπουργείου Οικονομικών.

         Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις  28 του 
μήνα  Απριλίου  έτους  2011 , ημέρα της  εβδομάδας  Πέμπτη  και  ώρα  09.00 
συνήλθε   σε   Τακτική   Συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου    Αγίου 
Δημητρίου, ύστερα  από  την αριθμ. πρωτ:11625/32/21-04-2011   έγγραφη  πρόσκληση 
του  Προέδρου  αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-
10  τεύχος  Α')  με   τίτλο  :  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών 
παρέστησαν στη συνεδρίαση  8 μέλη:

 
                          ΠΑΡΟΝΤΑ                                     ΑΠΟΝΤΑ

1 Α. Γαβαλάς  ,Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος 1 Π. Δήμου
2 Α. Βρεττού – Αθανασιάδη , Τακτικό μέλος
3 Α. Γιωτοπούλου – Ζαφειράκου , Τακτικό μέλος
4 Ε. Καντζέλη – Καρανικολάου , Τακτικό μέλος
5 Δ. Λούκος, Τακτικό μέλος
6 Ρ. Τζαμτζής ,  Τακτικό μέλος
7 Ν. Λαζαρόπουλος , Τακτικό μέλος 
8 Ε. Παπαδακάκης, Τακτικό μέλος

Ο  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κος  Γαβαλάς 
Άγγελος  ,  εισηγούμενος  το  15Ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  σχετικό  με  την 
περίληψη,  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  υπ.  αριθμ. 
11434/19-4-2011 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 41 Ν. 1294/82 του Υπουργείου 
Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο κατέθεσε τις κάτωθι έγγραφες απόψεις :  
<<Η  Ελληνική  κτηματαγορά  αναμένεται  να  προσθέσει  αρκετές  ακόμα  πληγές  το 
επόμενο διάστημα. Το ήδη στραβό κλίμα που έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση των 
συναλλαγών  αλλά  και  της  οικοδομικής  δραστηριότητας  επιβαρύνεται  ακόμη 
περισσότερο  με  αποτέλεσμα  το  φως  στην  άκρη  του  τούνελ  να  παραμένει  ακόμη 
αόρατο. Με την αύξηση των Ευρωπαϊκών επιτοκίων, την μείωση των εισοδημάτων, 
την  έκρηξη της  ανεργίας  αλλά και  τα  προωθούμενα  φορολογικά  μέτρα,  το  όνειρο 
απόκτησης στέγης γίνεται ακόμη πιο μακρινό. Ποιες είναι οι επτά πληγές.
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1. Η αύξηση των επιτοκίων ο νέος ανοδικός κύκλος που μόλις άνοιξε περιορίζει 
ακόμη  περισσότερο  την  αγοραστική  δύναμη  στην  Ελλάδα,  καθώς  όσο 
ψηλότερα  είναι  το  επιτόκιο,  τόσο  λιγότερα  χρήματα  μπορεί  να  δανειστεί  ο 
υποψήφιος αγοραστής.

2. Η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων στις οποίες πρώτη φορά θα 
αποτυπωθεί η μείωση των εισοδημάτων τόσο για τους δημοσίους όσο και για 
τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Το εκκαθαριστικό έγγραφο της εφορίας είναι το 
βασικό έγγραφο που ζητούν οι τράπεζες για να υπολογίσουν την δανειοληπτική 
ικανότητα των πελατών τους. Όσο χαμηλότερα τα εισοδήματα, τόσο μικρότερα 
και τα δάνεια. 

3. Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών που θα παρασύρει  προς  τα πάνω τους 
φόρους  και  τα  έξοδα  μεταβίβασης.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  η  κυβέρνηση 
μπορεί να συγκρατήσει μέρος της επιβάρυνσης μειώνοντας τους φορολογικούς 
συντελεστές  .  Αυτό  για  παράδειγμα  μπορεί  να  γίνει  με  τον  συντελεστή 
φορολόγησης  σε  περίπτωση  αγοράς  μεταχειρισμένων  ακινήτων  (σήμερα  ο 
συντελεστής  διαμορφώνεται  στο 10% και  είναι  ένας  από τους  υψηλότερους 
στην Ευρώπη). Δεν μπορεί όμως να γίνει για τα καινούρια ακίνητα τα οποία 
υπάγονται  στον  ΦΠΑ  23%  (με  εξαίρεση  τις  πρώτες  κατοικίες).  Επίσης 
δεδομένες  θεωρούνται  οι  επιβαρύνσεις  και  στα  έξοδα  μεταβίβασης.  Τα 
συμβολαιογραφικά,  τα  δικηγορικά,  άλλα  και  τα  έξοδα  μεταγραφής 
υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. 

4. Η κτηματαγορά ποντάριζε στα επιδοτούμενα δάνεια που χορηγούσε το Δημόσιο 
είτε  μέσω  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  είτε  μέσω  Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας. Χωρίς τα επιδοτούμενα δάνεια η κτηματαγορά στερείται 
πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ αγοραστικής δυνατότητας. 

5. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει εντάξει στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της 
περιόδου 2012 – 2015 την περικοπή των φορολογικών ελαφρύνσεων μπαίνει 
στο  στόχαστρο  και  η  έκπτωση  των  τόκων  για  στεγαστικό  δάνειο  πρώτης 
κατοικίας. 

6. Στο μικροσκόπιο  του Υπουργείου Οικονομικών  έχει  μπει  και  η  φορολογική 
απαλλαγή  για  την  αγορά  πρώτης  κατοικίας.  Με  το  ισχύον  καθεστώς  δεν 
επιβάλλεται φόρος για το τμήμα της αξίας του ακινήτου μέχρι το ύψος των 
200.000 ευρώ σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι εργένης ή στις  250.000 
ευρώ  αν  ο  αγοραστής  είναι  παντρεμένος.  Για  οικογένειες  με  ένα  παιδί  το 
αφορολόγητο  προσαυξάνεται  κατά  25.000  ευρώ  (στις  275.000)  ενώ  για 
οικογένειες  με  δυο  παιδιά  κατά  50.000  ευρώ  στις  (300.000).  Το  κυρίαρχο 
σενάριο  κάνει  λόγο  για  θέσπιση  εισοδηματικού  κριτηρίου  και  στο 
αφορολόγητο  για  αγορά  πρώτης  κατοικίας.  Αυτό  σημαίνει  ότι  όσοι  έχουν 
ετήσιο  εισόδημα  από  ένα  ύψος  και  επάνω  δεν  θα  απολαμβάνουν  το 
αφορολόγητο, κάτι που σημαίνει ότι το ακίνητο θα ακριβύνει ακόμη κατά 25-
30  χιλιάδες  ευρώ.  Αυτό  θα  συμβεί  διότι  αν  χαθεί  το  αφορολόγητο,  το 
συγκεκριμένο τμήμα της αξίας του ακινήτου θα  φορολογηθεί με συντελεστή 
10%. 

7. Το τελευταίο σενάριο αφορά το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και κάνει 
λόγο για  διεύρυνση του αριθμού των φορολογουμένων  που θα  κληθούν  να 
πληρώσουν. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα, πρώτον ότι θα πέσουν περισσότεροι 
στη  δαγκάνα του ΦΜΑΠ λόγω της  αύξησης  των αντικειμενικών αξιών  και 
δεύτερον  ότι  η  κυβέρνηση  ενδέχεται  να  εξετάσει  και  μια  μείωση  του 
αφορολόγητου  (σήμερα  διαμορφώνεται  στις  400.000  ευρώ)  έτσι  ώστε  να 
αυξηθεί ο αριθμός όσων θα πληρώσουν. 

Για  όλους  τους  ανωτέρω  λόγους  στους  οποίους  αναφερόμαστε  και  τεκμηριωμένα 
αναλύουμε, είμαστε αντίθετοι σε οιαδήποτε αύξηση των αντικειμενικών αξιών διότι θα 
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επιτείνει ακόμη περισσότερο την ύφεση στην παρούσα οικονομική κρίση. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ>>
                                                             

    Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ν'  
αποφασίσουν σχετικά.
       Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και  το υπ. αριθμ. 
11434/19-4-2011 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 41 Ν. 1294/82 του Υπουργείου 
Οικονομικών , μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Να μην γίνει ουδεμία αύξηση των αντικειμενικών αξιών διότι θα επιτείνει ακόμα 
περισσότερο  την  ύφεση  στην  παράταση  της  οικονομικής  κρίσης,  σύμφωνα  με  το 
εισηγητικό της παρούσας απόφασης που τεκμηριωμένα αναλύεται . 
2)Την υποβολή της ανωτέρω πρότασης στην Επιτροπή του άρθρου 41 Ν. 1249/82 του 
Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφασή της. 

 
Η  παρούσα  απόφαση  αφού  διαβάστηκε  στα  μέλη  της  Ο.Ε.,  πήρε  αύξοντα  αριθμό 
76/28-04-2011 και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη
Γαβαλάς Άγγελος– Πρόεδρος                               Βρεττού- Αθανασιάδη Α.

                                                                              Γιωτοπούλου- Ζαφειράκου Α.
                                                                        Καντζέλη- Καρανικολάου Ε.
                                                                        Λούκος Δ.
                                                                        Τζαμτής Ρ.
                                                                        Λαζαρόπουλος Ν.
                                                                        Παπαδακάκης Ε.

.                                                                                                                  
Ακριβές  απόσπασμα

Η υπάλληλος τήρησης πρακτικών

3


