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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.:664/04.01.2023 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ        

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ              

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  

& ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  9ης/202 2  Έκτακτης - δια περιφοράς - συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

  

Αρ. αποφάσεως : 174 
 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόταση για τον καθορισμό μειωμένων αντικειμενικών αξιών στα όρια του Δήμου Χαϊδαρίου. 

 
    

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρατ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως), σήμερα την  31
η 

 του μήνα  

Δεκεμβρίου  του έτους 2022,  ημέρα της εβδομάδας  Σάββατο  με  ώρα έναρξης στις 19:30 και  ώρα λήξης στις 

21:30,  συνήλθε σε  έκτακτη δια περιφοράς- συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.:  

83741/29-11-2022  προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

στα μέλη του,  στις 29-12-2022, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό 
τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), α)  τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και του άρθρου 78 του 

Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  β) την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546/16.12.2022 (ΦΕΚ 6445/16.12.2022 

τεύχος Β’)  και την με αριθμ.375 Εγκύκλιο  (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 39167/02.06.2022 ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του 
Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην έκτακτη δια περιφοράς  
συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών 

συμμετείχαν είκοσι τέσσερα  (24) ήτοι: 

Συμμετέχοντες: 
1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ. Αλεξάκης  (δεν 

συμμετείχε) 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος   11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη  (δεν 

συμμετείχε) 

4. Ε. Μπέλα  (δεν 

συμμετείχε) 
13. Μ. Κοντογιάννη  (δεν 

συμμετείχε) 
22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς (δεν 

συμμετείχε) 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης   32. Κ. Ασπρογέρακας 

(δεν συμμετείχε) 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος   33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  (δεν 

συμμετείχε) 

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ  25. Λ. Παπαδάκος   

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα     

9. Δ. Τσατσαμπάς  (δεν 

συμμετείχε) 
18. Ν. Καραγιάννης  27. Α.Γερολυμάτος  (δεν 

συμμετείχε) 
 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-6943902-12-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-613502-12-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-6943902-12-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-613502-12-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  ενημέρωσε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τα μέλη ότι η με αριθ.  

83741/29-11-2022  πρόσκληση, εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του 

Ν. 4635/2019 και  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι τα  θέματα  που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δικαιολογούν  την κατεπείγουσα πρόσκληση- συνεδρίαση.  
 

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε το Σώμα - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- για το 2ο   θέμα της 

ημερησίας διάταξης, κατόπιν της αριθ.  84039/2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Εσόδων, στην 

οποία αναφέρονται τα εξής:  

 
Εδώ και πολλά χρόνια έχουν διατυπωθεί σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με τον υπολογισμό των αντικειμενικών 

αξιών του Υπουργείου Οικονομικών.  

Το σύστημα καθορισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων εδραιώνεται στην ελληνική πραγματικότητα με τον 

Νόμο 1249/1982, ο οποίος θεσπίστηκε για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της οικονομίας και την 

σταδιακή κατάργηση της κερδοσκοπίας 

 

Σκοπός λοιπόν του παραπάνω νόμου ήταν τόσο η αγοραία όσο κι η αντικειμενική αξία, παρά τη διαφορετική 

αφετηρία τους, να στοχεύουν αμφότερες στην προσέγγιση της πραγματικής αξίας υπό συνθήκες τέλειας αγοράς, 

ώστε οι φορολογητέες αξίες να είναι πραγματικές κι όχι πλασματικές 

 

Η αντικειμενική αξία στην Ελλάδα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το Υπουργείο 
Οικονομικών καθορίζει για όλη την ελληνική επικράτεια τιμές ζώνης (ΤΖ) , δηλαδή ενιαία τιμή αφετηρίας την οποία 

έχει κάθε ακίνητο που βρίσκεται στην ζώνη αυτή. Η φορολογητέα αξία των ακινήτων προκύπτει ύστερα από 

πολλαπλασιασμό με συντελεστές που ο νόμος θεωρεί ότι επηρεάζουν την αξία των ακινήτων. 
 

Σημαντικότεροι από αυτούς είναι: α) Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), β) Συντελεστής πρόσοψης (1,00 για 

πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, 1,05 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία και 0,80 αν 

δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο), γ) Συντελεστής εμπορικότητας και ορόφου (αν ο συντελεστής εμπορικότητας είναι 
μεγαλύτερος ή ίσος του 1,5 και μικρότερος του 3 εφαρμόζεται συντελεστής ορόφου 0,60 για το υπόγειο, 1,20 για το 

ισόγειο, 1,10 για τον 1ο όροφο, κλπ.), δ) Συντελεστής επιφάνειας κυρίων χώρων (1,10 για επιφάνεια μικρότερη ή ίση 

των 25 τ.μ., 1,05 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 25 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ, ε) Συντελεστής παλαιότητας 
(0,90 από 1 έως 5 έτη, 0,80 από 6 έως 10 έτη, κλπ.) στ) Συντελεστές ειδικών συνθηκών (0,80 για διατηρητέο κτίσμα, 

0,75 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και 0,40 για ημιτελές κτίσμα) 

 
 

Πριν την αναφορά των προβλημάτων που υπάρχουν στον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας αξίζει να αναφέρουμε 

ότι με βάση το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής, κάθε αύξηση των αντικειμενικών αξιών παρουσιάζει αύξηση στα 

παρακάτω στοιχεία: Φ.Π.Α. του κόστους κατασκευής, Φ.Π.Α. της μεταβίβασης, Φόρο Εισοδήματος, 

Συμπληρωματικό Φόρο, Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου, αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης (τεκμήριο 

διαβίωσης), Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), Φόροι Δωρεών, 

Κληρονομιών και Γονικών Παροχών, Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., Ειδικό Φόρο Ακινήτων των υπεράκτιων – offshore 

εταιρειών 

 

 
Συνεπώς είναι γεγονός ότι μετά από κάθε αύξηση των αντικειμενικών αξιών προκύπτει μια αλυσιδωτή και έμμεση 

αντίδραση που επιδρά σημαντικά στην αγορά ακινήτων 
 

 
Έχοντας ως κοινή παραδοχή ότι τα ακίνητα είναι ιδιαίτερα σύνθετα περιουσιακά στοιχεία λόγω της τεράστιας 

ποικιλομορφίας τους, ο προσδιορισμός της αξίας τους βάσει γενικών και μόνο κριτηρίων κρίνεται πολύπλοκος. 

Εξάλλου, στον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας δεν λαμβάνονται υπόψη ειδικές παράμετροι εμπορικότητας του 
ακινήτου όπως θέα, κτιριακή κατάσταση του ακινήτου, περιβαλλοντικοί παράγοντες / ενεργειακή αναβάθμιση, 

συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, πολεοδομικές αυθαιρεσίες κλπ. 

 

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα με την εφαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών είναι ότι δεν λαμβάνει άμεσα και σημαντικά 

υπόψη την μεταβλητότητα των αγορών ( οικονομικές / πολιτικές κρίσεις, τάσεις της αγοράς, γεωπολιτικές αναταραχές 

κλπ). Παράδειγμα αποτελεί η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, η κρίση χρέους της Ελλάδας το 2009, η έντονη 

πολιτική κρίση του 2015, η περίοδος της πανδημίας 2020-2021 και η εισβολή στην Ουκρανία το 2022. 
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Με απλά λόγια, ύφεση στην παγκόσμια ή ελληνική οικονομία, συνεπάγεται και ύφεση στη κτηματαγορά, στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων. Υφίσταται δηλαδή έντονα το φαινόμενο οι εμπορικές αξίες να είναι μικρότερες των 

αντικειμενικών. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα και την αποθάρρυνση των ενδιαφερομένων – αγοραστών, καθώς 

επιβαρύνονται με φορολογία (ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας) υψηλότερη, που δεν αντιστοιχεί στην πραγματική 
– συμφωνηθείσα τιμή μεταξύ αγοραστή και πωλητή. 

 

 

Τέλος ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα στον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών είναι ότι η απομείωση της 
αντικειμενικής αξίας με βάση την παλαιότητα των ακινήτων ( συντελεστής παλαιότητας) σταματάει στα 26 έτη 

(Συντελεστής 0,60). Με απλά λόγια είτε το ακίνητο είναι ηλικίας 60 ετών είτε 26 ετών, η απομείωση είναι ίδια. Αν 

συνεκτιμηθεί ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του κτιριακού αποθέματος της χώρας (πάνω από 70%) έχει 
κατασκευαστεί πριν από το 1995 είναι προφανής η στρέβλωση που δημιουργείται. 

 

Με βάση την Υ.Α. 57732 ΕΞ 2021 οι αντικειμενικές αξίες στον Δήμο Χαϊδαρίου ανά ζώνη αναφοράς, διαμορφώνονται 

ως εξής 
 

ΖΩΝΗ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ  

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 

2022 ΔΙΑΦ.ΤΙΜ. ΖΩΝ.  ΔΙΑΦΟΡΑ % 

ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 1300 1900 600,00 46,15 

ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ 1300 1750 450,00 34,62 

 ΑΝΩ ΔΑΣΟΣ 1300 1900 600,00 46,15 

ΚΕΝΤΡΟ 1150 1650 500,00 43,48 

ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1050 1650 600,00 57,14 

ΚΕΝΤΡΟ 1050 1650 600,00 57,14 

ΑΣΤΥΘΕΑ 1050 1650 600,00 57,14 

ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ 1100 1600 500,00 45,45 

ΔΑΦΝΙ 1150 1750 600,00 52,17 

ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ 1100 1550 450,00 40,91 

ΔΑΣΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ 1100 1650 550,00 50,00 

Λ.ΑΘΗΝΩΝ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1100 1650 550,00 50,00 

ΑΣΤΥΘΕΑ 1100 1650 550,00 50,00 

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ 850 1050 200,00 23,53 

ΑΦΑΙΑ 1000 1500 500,00 50,00 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ   523,33 46,93 

 

 

Η μεσοσταθμική αύξηση διαμορφώθηκε σε 46,93%. 

 

Αντιπαραθέτουμε κατωτέρω ενδεικτικά παραδείγματα πώλησης ακινήτων το 2022 ώστε να είναι συγκρίσιμες οι 

αντικειμενικές αξίες με τις πραγματικές αξίες πώλησης. 

 

 

Α/Α ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚ/ΝΙΚΗ ΤΙΜΗΜΑ 

1 2609/15.03.2022 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ 

ΟΡΟΦΟΥ-78,00 Τ.Μ.-Ο.Τ.171-ΔΑΣΟΣ 

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ-ΕΜ.ΞΑΝΘΟΥ 5-7 

77.220,22 50,000,00 

2 2630/31.03.2022 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΑΦΑΙΑ-195,20 Τ.Μ.-Ο.Τ.43-

ΝΕΦΕΛΗΣ 48 

104.227,43 36.500,00 

3 2673/27.05.2022 5/6 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 65,37 

Τ.Μ. ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 31,45 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΑ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ-113  

Ο.Τ.-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 26 (ΠΡΩΗΝ 31) 

150.964,77 100.000,00 
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Εκ των ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι υφίσταται σημαντικότατη διαφορά ( από 50%-185%) μεταξύ των 

αντικειμενικών και των εμπορικών αξιών των ακινήτων του Δήμου Χαϊδαρίου. 

Προφανώς θα υπάρξουν και περιπτώσεις που οι αντικειμενικές αξίες θα είναι ίσες ή και μικρότερες των εμπορικών, αλλά 

αποτελεί πεποίθηση ότι πρέπει να οδηγηθούμε σ’ ένα μοντέλο υπολογισμού των τιμών των ακινήτων που θα λαμβάνει 

υπόψιν του, όλες τις παραμέτρους. 

 

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αναφερόμενων προβλημάτων προτείνουμε – εισηγούμαστε την μέγιστη αύξηση των 

τιμών των αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Χαϊδαρίου στο ποσοστό του 25%, κατά μέσο όρο σε σχέση με την 

ισχύουσες τιμές του 2021 και παρακαλούμε κ. Πρόεδρε να εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την αριθ.   84039/2022  εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων -τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα:  

 
Η  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων, έχει ως εξής: ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι δημοτικοί σύμβουλοι : κ.κ.  Ε. Σάββα, Φ. Θεοδωρακόπουλος, Β. Καρατζαφέρης, Γ. 

Αργυρόπουλος, Γ. Βελέντζας, Ι. Ηλιάδης Ε. Πετούσης, Κ. Χρονοπούλου, Δ. Δούμουρα  και Π. Τσατσαρώνης  [(σύνολο (11 

) συμμετεχόντων)]  ψήφισαν Υπέρ. Ο Επικεφαλής κ. Μ. Σελέκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Λαϊκή 
Συσπείρωση) [(σύνολο(8) συμμετεχόντων)]  ψήφισαν Κατά.  Ο Επικεφαλής κ. Α. Θεοφίλης και οι δημοτικοί Σύμβουλοι 

της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) [(σύνολο(3) συμμετεχόντων)] ψήφισαν Κατά  Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. 

Ιωάννης Κέντρης, ψήφισε Υπέρ. Η  Δημοτική   Σύμβουλος  κ. Α. Βίτσα   της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) ψήφισε  Κατά  
 

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων,  

καταγράφονται πλήρως στο πρακτικό της  9η έκτακτης-Δια περιφοράς συνεδρίασης Δ.Σ.  

 
Επί συμμετεχόντων 24  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο  24  ψηφισάντων,  (12) ψήφισαν υπέρ, (12) ψήφισαν κατά,   το  

Δημοτικό Συμβούλιο, (παρ. 4, άρθρο 96 του Ν. 3463/2006) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία  

 

Προτείνει την μέγιστη αύξηση των τιμών των αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Χαϊδαρίου στο ποσοστό του 
25%, κατά μέσο όρο σε σχέση με την ισχύουσες τιμές του 2021, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας 

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ  

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι   04-01-2023 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΓΒ4ΩΗ3-27Γ


	Από το πρακτικό της  9ης/202 2  Έκτακτης - δια περιφοράς - συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
	Αρ. αποφάσεως : 174

		2023-01-05T08:33:11+0200
	Athens




