
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ      

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2023  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 2 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μετά από 
αναβολή), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 577/27-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 
του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε 
στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.   11.   Ντόντος Γεώργιος    

2. Καραναστάσης Αθανάσιος  12.   Κρικώνης Χρ. 

3. Τόπη – Σαΐτη Ζωή  13.   Κολλάτος Κων/νος   

4. Ζαρδούκας Κων.  14.   Κοντογιάννης Ιωαν. 

5. Σίμος Βασ.  15.   Ανδρέου Νικ. 

6. Κακαγιάννης Χρ.   16.   Διψάνας Αχιλλεύς 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   17.   Αργυρίου Ιωάννης  

8. Νικολάου Γεώργιος    18.   Κωστή Μαρία   

9. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19.   Χαδουλός Κων.     

10. Βλάχος Αθαν.  20.   --- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης       5. Νταναβάρα Αργυρή 

2. Τσεργάς Κων/νος      6.  Τσούγιας Χρήστος 

3. Κυρίτσης Γεώργιος      7.  Μητσογιάννης Nικ. 

4. Σαΐτης Αστέριος     8.   Ζησάκη Ξανθή 
Αν και νόμιμα κληθέντες 

   

      Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
   Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων 
παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Όσσας, Μακρυχωρίου, Καλλιπεύκης & Κρανέας (θέμα 8ο & 9ο). 
   

 Ο  Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση  ύπαρξης  
απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  

 

ΘΕΜΑ (10ο) «Παροχή γνώμης επί Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων περιοχής Δήμου Τεμπών»  
Αριθμός   Απόφασης ( 10 ) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης 
 

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων,  με το αριθ. πρωτ. 
181692 ΕΞ 2022 /ΥΠΟΙΚ 1212//2022 έγγραφό του, μας κάνει γνωστό πως, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/82 (ΦΕΚ 226/Α/09.12.2022), ειδικά για τις τιμές 



ζώνης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων, που ισχύουν από 
01/01/2022 βάσει της απόφασης Υπ. Οικονομικών 57732ΕΞ2021 (Β’ 2375), οι Δήμοι δύναται 
από 10/12/2022 να υποβάλλουν τη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις τιμές ζώνης της 
χωρικής τους αρμοδιότητας. Οι αιτιολογημένες γνώμες κατατίθενται ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνοδεύονται από κάθε πραγματικό 
αποδεικτικό στοιχείο, που ανάγεται στο χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων, όπως ορίστηκε 
με την απόφαση 8843ΕΞ2020 (Β’ 130) του Υπουργού Οικονομικών. 

 Σύμφωνα με την απεικόνιση των ζωνών αντικειμενικού συστήματος για το Δήμο μας 
ισχύουν Μειωμένες τιμές σε όλες τις περιοχές εκτός των Αμπελακίων, Ευαγγελισμού, Ιτέας, 
Μακρυχωρίου, Όσσας, Παραποτάμου οι οποίες παραμένουν ίδιες και Αυξημένες τιμές σε 
Συκούριο & Πυργετό. 
 

 Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος είπε ότι η διαφωνία του είναι στην αύξηση των τιμών σε 
Συκούριο & Πυργετό.   Πρόταση του είναι να παραμείνουν ως έχουν οι τιμές στις περιοχές 
αυτές, καθώς μετά την οικονομική κρίση και στη συνέχεια με την πανδημία, η οικοδομική 
δραστηριότητα, αγορά κλπ  έχουν κάνει «ελεύθερη πτώση».  Γι’ αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια 
περίοδος προσαρμογής, ώστε να μπορέσει να ορθοποδήσει ο κόσμος. 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Οι Σύμβουλοι που πήραν το λόγο είπαν τα εξής: 

Κωστή: …εμείς ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ… δε νοείται μετά από τόση επιβάρυνση στα νοικοκυριά να 
υπάρξουν αυξήσεις & κατά συνέπεια να αυξηθεί ο ΕΝΦΙΑ …... 

 

 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του θέματος και  μετά από διαλογική συζήτηση [Κωστή & Χαδουλός 
ψήφισαν ΛΕΥΚΟ].   

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

[τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος, Δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών & 
αρνητικών ψήφων (παρ.10, άρθρο 74 του Ν.4555/2018)] 

 
 Παρέχει ΑΡΝΗΤΙΚΗ Γνώμη, ως προς την αύξηση των αντικειμενικών αξιών  ακινήτων 
στις περιοχές Συκουρίου & Πυργετού, καθώς η οικονομική κρίση και στη συνέχεια η πανδημία, 
έφεραν καταστροφικά αποτελέσματα, στην οικοδομική δραστηριότητα, στην αγορά κλπ. .   

Να υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής, χωρίς αυξήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να 
ορθοποδήσει ο κόσμος. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 10/2023 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος 

 
 

Μαϊμάρης Δημήτριος 


