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                                                       ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ                            

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        (ζηηο 20/12/2011)              
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ  
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  24/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  349/2011 
 
    «Πεξί ζπγθξνηήζεωο επηηξνπήο γηα ηελ επηινγή ηνπ ηξόπνπ εκβαδνκέηξεζεο ηωλ 
αθηλήηωλ πνπ ππόθεηληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαη 
ινηπώλ θόξωλ θαη ηειώλ». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 28 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα 
θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα 
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, 
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 24/24-11-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 
(ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο  
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2. Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 3. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
4. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 4. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο   
5. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
6. Κνιιηάθνο Ισάλλεο   
7. Λύξαο Υαξάιακπνο   
8. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
9. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
11. νπξιάο Ισάλλεο   
12. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
13. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
14. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
15. Μηραιόπνπινο Μηραήι   
16. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
18. Σζάθνο Πέηξνο   
19. Υαξακήο Αληώληνο   
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
21. Κξππσηόο Παλαγηώηεο   
22. Μέληεο Γεώξγηνο   
23.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 

  Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο 
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. 
Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ,  
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Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. 
Παθίσλ, Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Ο θ. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο πξνζήιζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο θαη ν θ. 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο. 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
 Τπάξρνπλ αηηήζεηο δεκνηώλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ εκβαδνύ ησλ αθηλήησλ ηνπο, ιόγσ θαη ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ ηέινπο ησλ αθηλήησλ θαη ησλ ινηπώλ θόξσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί 
ε αιήζεηα θαη λα θνξνινγνύληαη νη δεκόηεο ζύκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά εκβαδά, πξέπεη ν Γήκνο 
λα πξνβεί ζε εκβαδνκέηξεζε ησλ αθηλήησλ ζε όιεο ηηο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ. Άιισζηε 
ζύκθσλα κε εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ, νη Γήκνη ζα πξέπεη λα δώζνπλ πξαγκαηηθά ζηνηρεία γηα 
ηα εκβαδά ησλ αθηλήησλ.    

Ο θ. Υξηζηάθνο είπε όηη είρε γίλεη εκβαδνκέηξεζε ζε θάπνηεο Κνηλόηεηεο θαη είρε απμεζεί ην 
εκβαδό παιηόηεξσλ νηθηώλ. Πξέπεη λα γίλεη εκβαδνκέηξεζε θαη λα βνεζήζνπλ νη ηνπηθνί 
ζύκβνπινη, ίζσο αλαηεζεί ζε ηδηώηε ή κε ηε κέζνδν από δνξπθόξν.    

Ο θ. Μέληεο ζπκθσλεί κε ηελ εκβαδνκέηξεζε θαη ε επηθείκελε εγθύθιηνο ζα ιύλεη ην ζέκα 
κε ηελ ππεύζπλε δήισζε. Δθηόο από ηνπο θύξηνπο ρώξνπο, ππάξρνπλ θαη νη βνεζεηηθνί πνπ 
ειεθηξνδνηνύληαη από ην ίδην ξνιόη, αιιά ε ΓΔΗ δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηνπο μερσξίζεη θαη 
ζα πξνθύςεη πξόβιεκα όηαλ ην λέν ηέινο, πνπ ζηελ νπζία πξόθεηηαη γηα ραξάηζη, ζα γίλεη 
κόληκν. Να κελ ρξεσζεί ν θόζκνο θάηη πνπ ν λόκνο δελ ην πξνβιέπεη αιιά δελ κπνξεί λα ην 
μερσξίζεη ην ινγηζκηθό ηεο ΓΔΗ.  

Ο θ. Νηθνιηλάθνο είπε όηη πηζαλόλ λα έρνπκε εληππσζηαθέο απμήζεηο ζηα εκβαδά, όκσο 
έζησ θαη κία κηθξή επηβάξπλζε ζηα λνηθνθπξηά ζα επηθέξεη επηπιένλ νξγή. Να ζπζηαζεί ε 
επηηξνπή γηα λα εμεηάζεη ηηο πεξηπηώζεηο όζσλ πνιηηώλ έρνπλ πξόβιεκα. Σε ζπγθεθξηκέλε 
ζηηγκή ίζσο δελ είλαη ε θαηάιιειε επνρή, ν θόζκνο βνκβαξδίδεηαη κε πνιιά θαη κνινλόηη ε 
επηβάξπλζε πηζαλόλ λα είλαη κηθξή ή κεδακηλή κπνξεί λα έρνπκε αξλεηηθά ζρόιηα.    

Ο θ. Κνιιηάθνο είπε όηη ην 2007 αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ιόγσ ησλ δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ 
ζην δήκν Μνιάσλ θπξίσο κε ηνπο επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο εθηόο νηθηζκνύ. Έγηλε ηόηε έιεγρνο 
ησλ η.κ. κε δηζθέηα από ηε ΓΔΗ θαη κε ηνπο πδξαπιηθνύο. Μπνξνύκε άκεζα λα αξρίζνπκε ηνλ 
έιεγρν κέζσ ηεο δηζθέηαο, βέβαηα είλαη έλαο όγθνο δνπιεηάο. Τπάξρεη θαη ην ζέκα ηεο δήισζεο 
ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ, αιιά ίζσο λα κελ είλαη ε ζσζηόο ρξόλνο. Δίλαη θαη αδηθία θάπνηνη λα κε 
πιεξώλνπλ θαζόινπ, επεηδή δε δειώλνπλ η.κ.  

Ο θ. νπξιάο ζπκθσλεί λα νξηζηεί ε επηηξνπή θαη όπνπ ππάξρνπλ αδηθίεο λα γίλεη 
δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο, λα κελ γίλεη γεληθή εκβαδνκέηξεζε θαη δεκηνπξγεζεί αλαηαξαρή.   

Ο θ. Γεκεηξόπνπινο είπε όηη είλαη εθηόο αξκνδηόηεηαο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο ην ζέκα, πνπ 
είλαη θαζαξά ζέκα Πνιενδνκίαο. Αλαγθαδόκαζηε λα ην εμεηάζνπκε ηώξα δηόηη έρεη ζπλδεζεί ην 
εκβαδόλ ηεο νηθίαο κε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ηνπ πνιίηε πνπ όκσο κπνξεί λα είλαη 
αληηζηξόθσο αλάινγε, δειαδή ζπγθπξηαθά κπνξεί λα έρεη κεγάιν ζπίηη αιιά πνιύ ρακειόηεξε 
νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα. Μεο ζην θιίκα όπνπ ε θεληξηθή εμνπζία ςάρλεη από νπνπδήπνηε έζνδα, 
δειαδή λα ιηώζεη ηνλ θόζκν, αλ ζπκκεηέρνπκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη πνιύ 
παξαθηλδπλεπκέλν. Μέρξη ηώξα ηα έζνδα ηνπ δήκνπ είλαη βάζεη ησλ η.κ. αιιά απηό είλαη 
γεληθόηεξε αληίιεςε ηνπ πσο αληηκεησπίδεηαη ν πνιίηεο θαη γηα απηό δελ πξέπεη λα ην ηξαβάκε 
πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. Γειαδή ςάρλνπκε ηώξα αλ θάπνηνο έρεη 5 η.κ. παξαπάλσ, λα ηα 
πηζηνπνηήζνπκε γηα λα δώζεη έλα ραξάηζη ή πξνο ζε εκάο ή πξνο ην θξάηνο, ζεσξώ όηη δελ 
πξέπεη θαλ λα αζρνιεζνύκε.   

Ο θ. Πξόεδξνο είπε όηη απηό ην δεκνηηθό ηέινο επηβιήζεθε κε ην Ν. 429/1976 θαη κε ην Ν. 
1828/1989 όπνπ ελνπνηήζεθαλ ησλ ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ άξρηζε ε είζπξαμή ηνπο 
από ηελ ΓΔΗ θαη ηα η.κ. νξίζηεθαλ κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο 
δειώζεθαλ ηα κηζά ή θαη ιηγόηεξα η.κ. Γελ είλαη κόλν γηα ηελ δηαπίζησζε απηώλ πνπ είραλ 
θξύςεη η.κ., είλαη γηα λα επέιζεη δηθαηνζύλε θαη ηζνξξνπία ζε απηνύο πνπ έρνπλ δειώζεη 
παξαπάλσ. Να ζπζηαζεί ε επηηξνπή θαη ζε θξαπγαιέεο πεξηπηώζεηο λα γίλεηαη απηνςία θαη λα 
επαλνξζώλεηαη, όηαλ θάπνηνο δειώλεη όηη ηνπ έρνπλ δειώζεη 200 η.κ. ελώ ε νηθία ηνπ είλαη 100 
η.κ. Να κελ πάκε ζε γεληθή εκβαδνκέηξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη αξγόηεξα πνπ ζα θέξεη 
ζεακαηηθά απνηειέζκαηα δηόηη όλησο ζηηο παιηέο νηθίεο ρσξίο άδεηα νηθνδνκήο απηό έρεη γίλεη 
θαηά θαλόλα κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην αίζζεκα αδηθίαο θπξίσο ζηα κηθξά ρσξηά.  
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Ο θ. Λύξαο είπε όηη ζα πξέπεη ζε απηή ηελ ρώξα λα επηβξαβεύζνπκε ηνπο ζπλεπείο, όλησο 
ε θαηάζηαζε είλαη δύζθνιε αιιά ε αλαβνιή ηέηνησλ απνθάζεσλ είλαη ε παξάηαζε ελόο 
άξξσζηνπ θαζεζηώηνο θαη ζα εμαθνινπζήζεη απηνί πνπ θξύβνπλ λα πιεξώλνπλ ιηγόηεξα θαη 
απηνί πνπ δελ θξύβνπλ λα πιεξώλνπλ πεξηζζόηεξα.  

Ο θ. Π. Σζάθνο είπε όηη απηνί πνπ δελ θξύβνπλ πιεξώλνπλ ηα λόκηκα, όρη πεξηζζόηεξα. 
Η θπξία Πξηθηάθε είπε όηη όια ηα ζπίηηα κηθξά κεγάια, εθηόο απηώλ κε λόκηκε άδεηα, ζηελ 

Ρεηρηά έρνπλ δεισζεί κε 100 η.κ. Μπνξνύλ νη ηδηνθηήηεο κε ππεύζπλε δήισζε θαη κε 
ηνπνγξαθηθό ζεκείσκα ππνγεγξακκέλν από ην δήκν λα αιιάμνπλ ηα η.κ. Η εηζήγεζε είλαη γηα 
ηελ επηινγή ηνπ ηξόπνπ εκβαδνκέηξεζεο, έρνπκε ζην Κππαξίζζη 10 άδεηεο πνπ δεηνύλ λα 
κεησζνύλ ηα η.κ. λόκηκα δηόηη είλαη ειεθηξνδνηνύκελνη θύξηνη ρώξνη, όρη ε ζθάια, όρη ε απνζήθε, 
όρη ην ππόγεην, εδώ δελ έρνπκε απαληήζεηο. Η ΓΔΗ απαληά «ό,ηη λνκίδεη ν δήκνο», ν δήκνο ιέεη 
«κα κέρξη ρζεο εηζέπξαηηα βάζεη ηεο πξόζζεζεο ζηα η.κ. πνπ κνπ δειώζαηε βάζεη ηεο άδεηαο», 
επνκέλσο ν δήκνο θαη ε ΓΔΗ έρνπλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θαη δελ ππάξρεη θαλείο λόκνο πνπ λα 
αλαθέξεη, κπαίλεη ζπλνιηθά ζηελ άδεηα; Μπαίλνπλ κόλν νη θύξηνη ρώξνη θαηνηθίαο;  

Ο θ. Μηραιόπνπινο είπε όηη ε επηηξνπή πξέπεη λα ζπζηαζεί θαη ελόςεη ηνπ μεθαζαξίζκαηνο 
πνπ αλέθεξε ε θπξία Πξηθηάθε θαη γηα ηνπο πνιίηεο πνπ θαηαγγέιινπλ όηη θαηάθσξα έρνπλ 
αδηθεζεί.   

Ο θ. Υαξακήο είπε όηη αλ κπνξέζνπκε θαη πηάζνπκε απηνύο πνπ δειώλνπλ ιηγόηεξα η.κ. 
δελ ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη γηα 5-7 έηε αύμεζε ζηα δεκνηηθά ηέιε, ζα έρνπκε κεγάιε κείσζε ζηα 
δεκνηηθά ηέιε. ηηο Βνηέο έγηλε εκβαδνκέηξεζε 2 θνξέο γηα ην Δ9 θαη ην ΣΑΠ θαη εηζπξάρηεθαλ 
επηπιένλ δεκνηηθά ηέιε ηεο ηάμεσο ηνπ 20-30% από ό,ηη πξνεγνπκέλσο ρσξίο λα γίλεη θακία 
αλαηαξαρή.  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. δεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο αλσηέξσ ηνπνζεηήζεηο ησλ κειώλ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ 
πγθξνηεί επηηξνπή γηα ηελ επηινγή ηνπ ηξόπνπ εκβαδνκέηξεζεο ησλ αθηλήησλ πνπ 

ππόθεηληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαη ινηπώλ θόξσλ θαη ηειώλ, 
απνηεινύκελε από ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο: Μαπξνκηράιε Κσλ/λν, Λύξα Υαξάιακπν, 
Υαξακή Αληώλην θαη Υξηζηάθν ηαύξν θαη έλα ππάιιειν ηνπ δήκνπ πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ 
θύξην δήκαξρν.  

Μεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Γεκεηξόπνπινπ, ν νπνίνο δηαθσλεί λα αζρνιεζεί ν Γήκνο κε απηό 
ην ζέκα. 

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  349/2011. 
    

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 

       Ο Πξόεδξνο                           Ο Γξακκαηέαο                      Σα Μέιε 
 Αβδνύινο πύξνο  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 
Παπαδάθε Δπγελία 

   Μέληεο Γεώξγηνο Αιεηθέξε Παλαγηώηα 

Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 

Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 

Λύξαο Υαξάιακπνο 

Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 

Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ισάλλεο 

ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 

ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 

Μηραιόπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 

Παπαδάθεο Γεώξγηνο 

Σζάθνο Πέηξνο 
Υαξακήο Αληώληνο 

Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Κξππσηόο Παλαγηώηεο 

Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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