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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                        
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                              

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  26θσ/ 13.12.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 120/2021 

Θζμα 3ο: Κακοριςμόσ ςυντελεςτι Σζλουσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ (ΣΑΠ) και τθσ αξίασ ακινιτων και 
τθσ ακάλυπτθσ ζκταςθσ, που βρίςκονται ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ για το ζτοσ 2022 και εφεξισ.  

 
Στθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ Σχολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 13θ του μθνόσ Δεκεμβρίου θμζρα Δευτζρα του ζτουσ 2021 και ϊρα 20.00 ςυνιλκε ςε τακτικι  
ςυνεδρίαςθ (δια ηϊςθσ - εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-2021), το Δθμοτικό Συμβοφλιο φςτερα 
από τθν με αρικ. πρωτ. 9916/09.12.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου κ. Βαςιλειου Τρωγάδθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 
άρκρο 67 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ κακϊσ και ςτο 
Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε.   
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι δυο (22) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                         1. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ                                                                        
                 2.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ., Αντιπρόεδροσ                                2. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                 
                 3.   Περρισ Νικόλαοσ, Γραμματζασ                                                           3. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 

4.    Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                 4. Καραφωτιάσ Γεώργιοσ                                                                                     
                 5.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                    5. Μπιτςάκου Αςπαςία 
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      (δεν προςήλθαν αν και 
                 8.    Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                  προςκλήθηκαν νόμιμα) 
                 9.    Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                          
                 10.    Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                              
                 11.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                                
                 12.  Δαλθβίγκασ Γεώργιοσ   
                 13.  Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                   
                 14.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ         
                 15.  Ραχανιώτθσ Νικόλαοσ 
                 16.  Πανταηισ Παναγιώτθσ    
                 17  Κατςιφώλθσ Παναγιώτθσ 
                 18. Δθμθτρίου Μαρία 
                 19. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 20. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 21. Λιάκοσ Μιχαιλ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 2

ου
 κζματοσ  τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 

                 22. Καμπίτθσ Γεώργιοσ 
 
            Στθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 

      Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

                 
 

-  Ευάγγελοσ Δαγρζσ  - Πρόεδροσ  Νεράντηασ 
-  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ - Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 
-  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ  -  Πρόεδροσ Μπολατίου 
-  Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ -  Πρόεδροσ   Κρθνϊν          
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ           Πρόεδροσ  Στιμάγκασ      2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Ταρςινων 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου             4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ        Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6. Κεχαγιάσ Περίανδροσ     Πρόεδροσ Βοχαικοφ  

        7.   Μπακιρτηισ Εμμανουιλ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Μπουγάσ Κων/νοσ         Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου   
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου  
       11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ             Πρόεδροσ Σουλθναρίου    

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 3ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Κακοριςμόσ ςυντελεςτι Σζλουσ 

Ακίνθτθσ Περιουςίασ (ΣΑΠ) και τθσ αξίασ ακινιτων και τθσ ακάλυπτθσ ζκταςθσ, που βρίςκονται 

ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ για το ζτοσ 2022 και εφεξισ» και ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. 

Σδράλθ  ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν υπϋ αρικμ. 355/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ - ΑΔΑ: 62ΜΚΩ9Π-ΞΟ7 – Ορκι Επανάλθψθ, ςφμφωνα με τθν οποία ειςθγείται προσ το 

Δθμοτικό Συμβοφλιο τον κακοριςμό του ςυντελεςτι Τζλουσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ (ΤΑΠ) και τθσ αξίασ 

των ακινιτων και τθσ ακάλυπτθσ ζκταςθσ που βρίςκονται ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ για το ζτοσ 2022 και 

εφεξισ, ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, ωσ κάτωκι : 

ΘΕΜΑ: «Καθοπιζμόρ ηος ζςνηελεζηή Τέλοςρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ (ΤΑΠ) και ηηρ αξίαρ ηων  

ακινήηων και ηηρ ακάλςπηηρ έκηαζηρ πος βπίζκονηαι ζε εκηόρ ζσεδίος πεπιοσέρ για ηο έηορ 2022 και 

εθεξήρ».  

Έρνληαο ππόςε:  

Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2130/1993 όπνπ αλαθέξεηαη όηη:  

1. «Από 1-01-1993 επηβάιιεηαη ππέξ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηέινο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαηά ηηο αθόινπζεο δηαθξίζεηο:  

α) ζηα πάζεο θύζεσο αθίλεηα (θηίζκαηα, νηθόπεδα) πνπ βξίζθνληαη εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή εληόο 

ησλ νξίσλ νηθηζκώλ πθηζηάκελσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 ή εληόο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ κε πιεζπζκό θάησ από δύν 

ρηιηάδεο (2000) θαηνίθνπο.  

β) ζηα θάζε είδνπο θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή εθηόο ησλ νξίσλ 

νηθηζκώλ πθηζηάκελσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 ή εθηόο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ κε πιεζπζκό θάησ από δύν (2000) 

ρηιηάδεο θαηνίθνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ιακβάλεηαη ππόςε, ε αμία ησλ 

θηηζκάησλ θαη ε αμία ηεο δηπιάζηαο έθηαζεο από εθείλε πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα θηίζκαηα, εθόζνλ πθίζηαηαη 

(άξζξν 24 παξ. 1 Ν.2130/93, Απόθ.Υπ.Δζση.8752/22-2-1994).  

2. Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ε θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ από κεδέλ είθνζη 

πέληε ηνηο ρηιίνηο (0,25 ν/νν) κέρξη κεδέλ ηξηάληα πέληε ηνηο ρηιίνηο (0,35 ν/νν) θαη είλαη εληαίνο γηα όιε ηε 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα».  

Ο νξηδόκελνο κε ηελ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ε θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζπληειεζηήο ηζρύεη από ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο θαη κέρξη λα ηξνπνπνηεζεί ή θαηαξγεζεί ε απόθαζε απηή. Τν πνζό ηνπ ηέινπο 

πξνθύπηεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηεο αμίαο θάζε αθηλήηνπ επί ηνλ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο (άξζξν 24 παξ.9 

Ν.2130/93).  

Σε πεξηνρέο όπνπ ηζρύεη ην ζύζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ ΤΑΠ πνπ επηβάιιεηαη ζηα θηίζκαηα, ιακβάλνληαη ππόςε ε ηηκή δώλεο θαη ν ζπληειεζηήο 

παιαηόηεηαο, όπσο θαζνξίδνληαη θαη ηζρύνπλ θάζε θνξά κε απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πνπ 

εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 ηνπ Ν. 1249/82 θαη 14 ηνπ Ν. 1473/84. Σε πεξηνρέο πνπ 

δελ έρεη γίλεη θαζνξηζκόο ηεο ηηκήο ησλ αθηλήησλ κε απνθάζεηο ηνπ ππνπξγνύ νηθνλνκηθώλ θαηά ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία, ν ππνινγηζκόο ηεο αμίαο ηνπο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ε Κνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ην 

νπνίν ιακβάλεη ππόςε θαη ηα ηεξνύκελα ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ ζηνηρεία, θαζώο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο θαη 

ρξήζηκν ζηνηρείν (από ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θ.ι.π).  

Η απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θνηλνπνηείηαη ζηε ΓΔΗ, ν δε νξηδόκελνο ζε απηή ζπληειεζηήο ηνπ 

Τέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, ηζρύεη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο θαη κέρξη ηξνπνπνηήζεσο ηεο 
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απόθαζεο (άξζξν 24 παξ.2 & 8 ηνπ Ν.2130/93). Οη δήκνη δελ κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην ζπληειεζηή ηνπ 

ηέινπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο (ΔΓΚ. ΥΠ.ΔΣ. 27186/28-6-1993).  

Σύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1113/12-6-2018 (ΦΔΚ 2192/12-6-2018 Τεύρνο Β) έγηλε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ 

εθθίλεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξ. 1067780/82/Γ0013/9-6-1994 (Β549) 

απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ κε νπνηαδήπνηε αηηία 

κεηαβηβαδνκέλσλ αθηλήησλ, πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εληόο ζρεδίνπ όιεο ηεο ρώξαο θαηά ην αληηθεηκεληθό 

ζύζηεκα.  

Σύκθσλα κε ηελ 57732 ΔΞ. 2021 (ΦΔΚ 2375/7-6-2021 Τεύρνο Β) έγηλε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ εθθίλεζεο 

ησλ πεξηνρώλ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην ζύζηεκα αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ θνξνινγεηέαο αμίαο αθηλήησλ 

θαη θαζνξηζκόο ησλ ηηκώλ εθθίλεζεο θαη ζπληειεζηώλ απμνκείσζεο ηνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε ινηπέο πεξηνρέο εληόο ζρεδίνπ ή νξίσλ νηθηζκώλ θαηά ην 

αληηθεηκεληθό ζύζηεκα.   

Με βάζε ηα αλσηέξσ, όιεο νη θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- βόραο ζπκπεξηιακβάλνληαη πιένλ ζην ζύζηεκα ησλ 

αληηθεηκεληθώλ αμηώλ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα εθδνζεί απόθαζε πξνζδηνξηζκνύ ΤΑΠ κόλν γηα ηηο πεξηνρέο 

εθηόο ζρεδίνπ.  

Δηζεγνύκαζηε:  

α) ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ην έηνο 2022, ζε 0,025%  

β) ηνλ θαζνξηζκό γηα ην 2022 θαη εθεμήο, ηεο αμίαο ησλ θηηζκάησλ θαη ηεο αθάιππηεο έθηαζεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηηο πεξηνρέο εθηόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή εθηόο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ πθηζηάκελσλ πξν ηνπ 1923 ή 

εθηόο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ κε πιεζπζκό θάησ από δύν ρηιηάδεο (2.000) θαηνίθνπο, εληαία γηα όιν ηνλ Γήκν, 

ζύκθσλα κε ηηο αμίεο ησλ θηηζκάησλ θαη ησλ αθάιππησλ εθηάζεσλ ηεο ρακειόηεξεο ζε ηηκή δώλεο πνπ ηζρύεη 

γηα ην Γήκν Βέινπ- Βόραο.  

Κάζε πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθαζε παύεη λα ηζρύεη.  

Παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

 

Ο Αλ/ηεο Πξντζη. Δζόδσλ & Γεκ. Πεξηνπζ.            Η Πξντζη. Γ/λζεο Οηθ/θώλ  

 Μαπξαγάλεο Παλαγηώηεο     Τζεθνύξα Αζαλαζία 

 

Στθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζκεςε το κζμα ςε ψθφοφορία και το Δθμοτικό Συμβοφλιο λαμβάνοντασ 
υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ όπωσ λεπτομερϊσ ςτα 
απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά αναγράφονται,  

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α. Κακορίηει τον ςυντελεςτι του Τζλουσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ για το ζτοσ 2022, ςε 0,025% . 

Β. Κακορίηει για το 2022 και εφεξισ, τθσ αξίασ των κτιςμάτων και τθσ ακάλυπτθσ ζκταςθσ που 

βρίςκονται ςτισ περιοχζσ εκτόσ του εγκεκριμζνου ςχεδίου πόλεωσ ι εκτόσ των ορίων οικιςμϊν 

υφιςτάμενων προ του 1923 ι εκτόσ των ορίων οικιςμϊν με πλθκυςμό κάτω από δφο χιλιάδεσ 

(2.000) κατοίκουσ, ενιαία για όλο τον Διμο, ςφμφωνα με τισ αξίεσ των κτιςμάτων και των 

ακάλυπτων εκτάςεων τθσ χαμθλότερθσ ςε τιμι ηϊνθσ που ιςχφει για το Διμο Βζλου- Βόχασ.  

 
Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 120/2021 

Συντάχκθκε και υπογράφεται 
O Πρόεδροσ        Τα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 

  ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΗ  
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