
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ                     
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
από ην πξαθηηθό ηεο  10/12-06-2018 έθηαθηεο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ 
 
 
 
ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 114/ 2018                     
 
 

 
 
 
ηε Μύθovo θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηεv  12ε  ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ 

έηνπο 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 13:00΄ κ.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβoύιηo, ιόγσ  έθδνζεο ηνπ ΠΓ 31/2018 θαη γηα ιόγνπο 
αζθαιείαο ησλ ινπνκέλσλ, κεηά ηελ από απζεκεξόλ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. 
Μηιηηάδε Αηδακόγινπ, ε νπνία λόκηκα επηδόζεθε ζε θάζε Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ έλαξμε, επί 
ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ, ήηαλ παξόληα ηα δεθαέμη (16) κέιε, σο θάησζη:  
 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ:         
 
Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ θ. Κσλζηαληίλνο  Π.Κνπθάο 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Μηιηηάδεο Αηδακόγινπ 
 
 
Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: 
 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 

1. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ      
2. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 
3. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 
4. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 
5. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ 
6. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΖ  
7. ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                
8. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΗΧΡΓΟ 
9. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ 
10. ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
11. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  
12. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ  
13. ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 

14. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΖ  
15. ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

16. ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ 

 

 

ΠΔΡΗΛΖΨΖ: «Πεξί κείσζεο αληηθεηκεληθώλ 
αμηώλ ζε αθίλεηα κε νηθνδνκήζηκα ή 
πεξηνξηζκέλεο δόκεζεο ζηελ Μύθνλν» 
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ΑΠΟΝΣΔ: 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
1. ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ (δηθαηνι.απώλ) 
2. ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (δηθαηνι.απώλ) 
3. ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ (δηθαηνινγ.απώλ)  
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
4. ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ (δηθαηνινγ.απώλ) 
5. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ (δηθαηνι.απώλ) 
6. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ (δηθαηνινγ.απώλ) 
7. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ (δηθαηνι.απνύζα) 
8. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ (δηθαηνινγ. απώλ) 
9. ΑΗΓΗΝΗΣΖ ΖΛΗΑ (δηθαηνι.απώλ) 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ Κ.Δ.ΠΟ.Μ.  

10. ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ (δηθαηνι.απνύζα) 
11. ΝΑΕΟ ΑΠΟΣΟΛΟ (δηθαηνι.απώλ)  

 
 
 
Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Μπθόλνπ, θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, θαη ηνπ  Πξνέδξνπ 

ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπθνλίσλ θ. Γεκεηξίνπ Λαδαξίδε, ελώ δελ πξνζήιζε ν Πξόεδξνο 
ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Άλσ Μεξάο, αλ θαη θιήζεθε λόκηκα.  
  
 
Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε ηελ απαξηία, θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γ.. όπσο εγθξίλνπλ ην 
έθηαθην ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο, ιόγσ ηεο αλαγθαηόηεηαο ηεο άκεζεο εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 
31/2018, πνπ απαηηεί ηελ άκεζε αλακόξθσζε ηνπ Π/Τ έηνπο 2018 πξνθεηκέλνπ λα 
ζπκκνξθσζνύκε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ αζθάιεηα ησλ 
ινπνκέλσλ θαη ην επίπεδν ηνπ ηνπξηζηηθνύ καο πξντόληνο. 
Μεηά ηα παξαπάλσ ην Γ.. κεηά από ζπδήηεζε θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα όζα αλέθεξε ν 
Πξόεδξνο, 
 

Αποθαζίζει ομόθωνα, 
 

Δγκπίνει ηο καηεπείγον ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλέθεξε ν 
Πξόεδξνο. 
 
 
 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο, πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ θάησζη 
ζεκάησλ: 
 

1. «Πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θηινμελίαο νκάδαο ηηαιώλ επηζηεκόλσλ πνπ ζα εξγαζηνύλ 
ζηελ Γήιν- Ρήλεηα θαη δηάζεζε ζρεηηθήο πίζησζεο» 

2. «Πεξί κείσζεο αληηθεηκεληθώλ αμηώλ ζε αθίλεηα κε νηθνδνκήζηκα ή πεξηνξηζκέλεο 
δόκεζεο ζηελ Μύθνλν» 

3. «Πεξί ζπγθξόηεζεο ηξηκεινύο επηηξνπήο – νξηζκόο κέινπο θαηά ην άξζξν 5, παξ.4 
ηνπ Ν. 3345/2005» 

 
 
Σν Γ.. κεηά από ζπδήηεζε θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, 
 
 

Αποθαζίζει ομόθωνα, 
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Δγκπίνει ηην ζυζήηηζη ησλ αλσηέξσ ηξηώλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
 
 
 
Μεηά ηα παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν 
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ  ηην υπ’ απιθ. 
5472/12-06-2018  ειζήγηζη Γημάπχου, ε νπνία έρεη σο θάησζη: 
 
  
ΘΕΜΑ: «Ειζήγεζε για μείωζε ανηικειμενικών αξιών ζε ακίνεηα με οικοδομήζιμα ή 
πεπιοπιζμένερ δόμεζερ ζηε Μύκονο». 
 
 
 
Κύξηε Πξόεδξε, 
 
 

Δλ όςεη ηεο ζπδήηεζεο ζηε Βνπιή ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ, ζην νπνίν κεηαμύ άιισλ 

πξνβιέπεηαη θαη αύμεζε ησλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ, ζαο εηζεγνύκαη εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο απηό ην 

ππόκλεκα, θαη παξαθαιώ, όπσο ην ζπδεηήζεηε εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 12
εο

 

Ηνπλίνπ 2018,  πξνθεηκέλνπ λα ζαο παξνπζηάζσ ηελ θαηάθσξε αδηθία πνπ ζπληειείηαη εηο βάξνο 

εθαηνληάδσλ θνξνινγνύκελσλ ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ ζηε Μύθνλν. 

Σπγθεθξηκέλα ην θαζεζηώο πνπ εδξαηώζεθε κε ηνλ θαζνξηζκό ησλ δσλώλ νηθηζηηθνύ ειέγρνπ 

Ε.Ο.Δ. ΦΔΚ 243Γ 8-3-2005, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε ηειηθά κε ηελ αξίζ. Απόθαζε 3628/2009 ηνπ 

ΣηΔ, δεκηνπξγεί ην εμήο παξάδνμν: Δθηάζεηο γεο, νη νπνίεο δελ είλαη νηθνδνκήζηκεο ή εκπνξηθά 

εθκεηαιιεύζηκεο, λα θνξνινγνύληαη, ζύκθσλα κε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο νη 

νπνίεο έρνπλ απνκείλεη από ην πξνγελέζηεξν (ηνπ ΦΔΚ 243Γ 8-3-2005)  θαζεζηώο θνξνιόγεζεο 

αθηλήησλ, κε απνηέιεζκα νη πνιίηεο – ηδηνθηήηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθηάζεσλ πνπ δελ έρνπλ 

θηίζκαηα, λα πιεξώλνπλ θόξνπο γηα ρσξάθηα, ηα νπνία ζηελ νπζία δελ έρνπλ θακκία αμία, αθόκα θαη 

αλ είλαη πιεζίνλ ηεο ζάιαζζαο. 

Πξόθεηηαη γηα αθίλεηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ θόθθηλε, θαθέ, θίηξηλε θαη αλνηρηή πξάζηλε θαη 

αλνηρηή θαθέ δώλε, ηεο Ε.Ο.Δ. Μπθόλνπ. 

 

Τα αγξνηεκάρηα πνπ επξίζθνληαη ζηελ κε ζηνηρεία ζηνηρεία [κόκκινε 2.3α.6 Φπζηθνύ θάιινπο 

(αξζξ. 3,Ε) & 2.3α.1
α
 (αξραηνινγηθόο ρώξνο) αξ(αξζξ. 3,Δ)] ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, είλαη κε 

νηθνδνκήζηκα. 

 

Τα αγξνηεκάρηα πνπ επξίζθνληαη ζηελ κε ζηνηρεία [καθέ δώνε 2.3α.8 Πξνζηαζίαο 

δηαθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ (αξζξ. 3,Θ) ] ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, ρηίδνπλ 50 

η.κ. αγξνηηθή απνζήθε αλά 10 ζηξέκκαηα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο. 

 

Τα αγξνηεκάρηα πνπ επξίζθνληαη ζηελ κε ζηνηρεία [κίηπινε 2.2ζη2 Γεσξγνθηελνηξνθηθή αξζξ. 

3,Γ] ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, ρηίδνπλ 80 η.κ. θαηνηθία ή 400 η.κ. γηα γεσξγνθηελνηξνθηθά θηίξηα 

αλά 10 ζηξέκκαηα, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν θύξηνο ηνπ αθηλήηνπ είλαη θαη’ επάγγεικα ή ζπληαμηνύρνο 

αγξόηεο. Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ κόλν ζε θαη’ επάγγεικα αγξόηε,  

 

Τα αγξνηεκάρηα πνπ επξίζθνληαη ζηελ κε ζηνηρεία [ππάζινο ανοισηό 2.2β Γεσξγηθή γε, αξζξ. 
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3,Γ] ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, ρηίδνπλ 80 η.κ. θαηνηθία ή 300 η.κ. γηα γεσξγνθηελνηξνθηθά θηίξηα 

ε γηα κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηνπηθή παξαγσγή αλά 10 ζηξέκκαηα, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ν θύξηνο ηνπ αθηλήηνπ είλαη θαη’ επάγγεικα ή ζπληαμηνύρνο αγξόηεο. Δπίζεο, 

επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ κόλν ζε θαη’ επάγγεικα αγξόηε,  

 

Τα αγξνηεκάρηα πνπ επξίζθνληαη ζηελ κε ζηνηρεία [καθέ ανοισηό 2.3α.7) πεπιοσέρ 

διαθύλαξερ ηων αξιόλογων παπαλιών , αξζξ. 3,Ζ] ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, ρηίδνπλ 120 η.κ. 

θαηνηθία - αλαςπθηήξηα – εζηηαηόξηα θαη 50 η.κ. γηα γεσξγηθέο απνζήθεο αλά 6 ζηξέκκαηα, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ηα θηίζκαηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζα απέρνπλ 100 κέηξα από ηελ γξακκή αηγηαινύ.  

Τν παξάδνμν ζηελ ΕΟΔ 2.3α.7 είλαη όηη ε νξνζέηεζε ησλ  δσλώλ ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 243Γ 

8-3-2005  είλαη 100 κέηξα από ηελ γξακκή αηγηαινύ θαζηζηώληαο όια ηα παξαζαιάζζηα αθίλεηα πνπ 

είλαη ζ΄ απηή ηε δώλε νπζηαζηηθά αδόκεηα. 

 

Δπηπιένλ 200 κέηξα από ηελ ζηάζκε ππεξρείιηζεο ησλ θξαγκάησλ ζην Μαξάζη θαη ζηελ Άλσ 

Μεξά  δελ επηηξέπεηαη θακία δόκεζε αλεμαξηήησο Ε.Ο.Δ. 

 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, είλαη παξάδνμν θαη θαηάθνξε αδηθία νη ηδηνθηήηεο ησλ αλσηέξσ 

αθηλήησλ, λα θνξνινγνύληαη ζύκθσλα κε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, νη νπνίεο 

έρνπλ απνκείλεη από ην πξνγελέζηεξν (ηνπ ΦΔΚ 243Γ 8-3-2005)  θαζεζηώο θνξνιόγεζεο αθηλήησλ.  

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο πξνηείλνληαη κεηώζεηο ζηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ηεο ηάμεο ηνπ 70% έσο 90% 

ζηηο θάησζη πεξηπηώζεηο, γηα ηηο νπνίεο είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο λα ζπδεηήζνπκε αλαιπηηθά ηελ θάζε 

πεξίπησζε μερσξηζηά:  

 

1. Μείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηων άνες κηίζμαηορ θαη κε νηθνδνκήζηκσλ  αγξνηεκαρίσλ 

ησλ δσλώλ κε ζηνηρεία [κόκκινε 2.3α.6 Φπζηθνύ θάιινπο (αξζξ. 3,Ε) & 2.3α.1α (αξζξ. 3,Δ)] 

ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 

Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ κε ΦΔΚ 243Γ/08.03.2005. 

2. Μείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηων άνες κηίζμαηορ αγξνηεκαρίσλ ησλ δσλώλ κε ζηνηρεία 

[καθέ δώνε 2.3α.8 Πξνζηαζίαο δηαθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ (αξζξ. 3,Θ) ] ηεο 

Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 

Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ κε ΦΔΚ 243Γ/08.03.2005. 

3. Μείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηων άνες κηίζμαηορ αγξνηεκαρίσλ ησλ δσλώλ κε ζηνηρεία 

[κίηπινε 2.2ζη2 Γεσξγνθηελνηξνθηθή αξζξ. 3,Γ] ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, όπσο απηέο 

έρνπλ θαζνξηζηεί κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ κε 

ΦΔΚ 243Γ/08.03.2005. 

4. Μείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηων άνες κηίζμαηορ αγξνηεκαρίσλ ησλ δσλώλ κε ζηνηρεία 

[ππάζινο ανοισηό 2.2β Γεσξγηθή γή, αξζξ. 3,Γ] ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, όπσο απηέο 

έρνπλ θαζνξηζηεί κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ κε 

ΦΔΚ 243Γ/08.03.2005. 

5. Μείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ άνες κηίζμαηορ αγξνηεκαρίσλ ησλ δσλώλ κε 

ζηνηρεία[θαθέ αλνηρηό 2.3α.7) πεξηνρέο δηαθύιαμεο ησλ αμηόινγσλ παξαιηώλ, αξζξ. 3,Ζ] ηεο 
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Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 

Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ κε ΦΔΚ 243Γ/08.03.2005. 

6. Μείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ άνες κηίζμαηορ αγξνηεκαρίσλ αλεμαξηήησο Ε.Ο.Δ. πνπ 

γηα νπνηνδήπνηε ιόγσ δελ είλαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα εμαηηίαο ησλ δσλώλ νηθηζηηθνύ ειέγρνπ 

Ε.Ο.Δ. πνπ θαζνξίζηεθαλ κε ην ΦΔΚ 243Γ 8-3-2005 

 

7. Να εηζαρζεί πεδίν, θαηά ηε δήισζή ησλ αλσηέξσ (1-6) αθηλήησλ ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή 

δήισζεο αθηλήησλ Δ9 (Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα Πεξηνπζηνινγίνπ) ηεο ΑΑΓΔ 

(www.gsis.gr), εηδηθήο θαηεγνξίαο αθηλήησλ, αλάινγεο απηήο πνπ πθίζηαηαη ζηελ εθαξκνγή γηα 

ηηο πεξηνρέο «….κε ηα ζηνηρεία 2.3α.6 πεξίπησζε Ε, (2.3α.6)5. (όξνο Κνύλνππαο Αλαηνιηθά 

ηνπ Αεξνδξνκίνπ, (2.3α.6)1. (όξνο Πξνθήηε Ζιία) πνπ θαζνξίδνληαη κε ην Πξνεδξηθό 

Γηάηαγκα Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ κε ΦΔΚ 243Γ/08.03.2005 θαη 

αλήθνπλ ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Γ.Γ. Μπθνλίσλ». Με ηελ αλσηέξσ πξόβιεςε ζα δίδεηαη 

δπλαηόηεηα γεσγξαθηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ησλ αγξνηεκαρίσλ ώζηε ε θνξνινγηθή αξρή λα 

εληάζζεη ηα αγξνηεκάρηα ζηελ αλάινγε θιίκαθα κείσζεο ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο θη νη 

θνξνινγνύκελνη λα ηπγράλνπλ δηθαηόηεξεο θνξνιόγεζεο. 

 

 

Παξαθαιώ όπσο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην απνθαζίζεη ηελ πηνζέηεζε ηνπ αλσηέξσ 

ππνκλήκαηνο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζε όινπο ηνπο αξκνδίνπο θνξείο, ελ όςεη θαη ηεο ςήθηζεο ηνπ 

πνιπλνκνζρεδίνπ. 

 
 

Ο Δήμαπσορ Μςκόνος 
 

Κωνζηανηίνορ Π. Κοςκάρ 

 

 
 
 
 
Μεηά από ηα πην πάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.  
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ, 
θαζώο θαη: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 

 Σα όζα εηπώζεθαλ θαη θαηαγξαθήθαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ Γ.. 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθωνα,  
 
 
Α.    Δγκπίνει  ην ππόκλεκα ηνπ Γεκάξρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο θαη 
πξνηείλεη ηε κείσζε ζηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ηνπιάρηζηνλ 90% ζηηο θάησζη πεξηπηώζεηο : 
 

1. Μείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ άλεπ θηίζκαηνο θαη κε νηθνδνκήζηκσλ  

αγξνηεκαρίσλ ησλ δσλώλ κε ζηνηρεία [θόθθηλε 2.3α.6 Φπζηθνύ θάιινπο (αξζξ. 3,Ε) & 

http://www.gsis.gr/
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2.3α.1α (αξζξ. 3,Δ)] ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί κε 

ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ κε ΦΔΚ 

243Γ/08.03.2005. 

2. Μείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ άλεπ θηίζκαηνο αγξνηεκαρίσλ ησλ δσλώλ κε 

ζηνηρεία [θαθέ δώλε 2.3α.8 Πξνζηαζίαο δηαθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ 

(αξζξ. 3,Θ) ] ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ην 

Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ κε ΦΔΚ 

243Γ/08.03.2005. 

3. Μείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ άλεπ θηίζκαηνο αγξνηεκαρίσλ ησλ δσλώλ κε 

ζηνηρεία [θίηξηλε 2.2ζη2 Γεσξγνθηελνηξνθηθή αξζξ. 3,Γ] ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Μπθόλνπ, όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ 

(ΕΟΔ) ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ κε ΦΔΚ 243Γ/08.03.2005. 

4. Μείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ άλεπ θηίζκαηνο αγξνηεκαρίσλ ησλ δσλώλ κε 

ζηνηρεία [πξάζηλν αλνηρηό 2.2β Γεσξγηθή γή, αξζξ. 3,Γ] ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, 

όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ηνπ 

Γήκνπ Μπθόλνπ κε ΦΔΚ 243Γ/08.03.2005. 

5. Μείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ άλεπ θηίζκαηνο αγξνηεκαρίσλ ησλ δσλώλ κε 

ζηνηρεία[θαθέ αλνηρηό 2.3α.7) πεξηνρέο δηαθύιαμεο ησλ αμηόινγσλ παξαιηώλ, αξζξ. 

3,Ζ] ηεο Ε.Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ην Πξνεδξηθό 

Γηάηαγκα Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ κε ΦΔΚ 243Γ/08.03.2005. 

6. Μείσζε ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ησλ άλεπ θηίζκαηνο αγξνηεκαρίσλ αλεμαξηήησο Ε.Ο.Δ. 

πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγσ δελ είλαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα εμαηηίαο ησλ δσλώλ 

νηθηζηηθνύ ειέγρνπ Ε.Ο.Δ. πνπ θαζνξίζηεθαλ κε ην ΦΔΚ 243Γ 8-3-2005 

 

7. Να εηζαρζεί πεδίν, θαηά ηε δήισζή ησλ αλσηέξσ (1-6) αθηλήησλ ζηελ ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή δήισζεο αθηλήησλ Δ9 (Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα 

Πεξηνπζηνινγίνπ) ηεο ΑΑΓΔ (www.gsis.gr), εηδηθήο θαηεγνξίαο αθηλήησλ, αλάινγεο 

απηήο πνπ πθίζηαηαη ζηελ εθαξκνγή γηα ηηο πεξηνρέο «….κε ηα ζηνηρεία 2.3α.6 

πεξίπησζε Ε, (2.3α.6)5. (όξνο Κνύλνππαο Αλαηνιηθά ηνπ Αεξνδξνκίνπ, (2.3α.6)1. 

(όξνο Πξνθήηε Ζιία) πνπ θαζνξίδνληαη κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ 

(ΕΟΔ) ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ κε ΦΔΚ 243Γ/08.03.2005 θαη αλήθνπλ ζηελ θηεκαηηθή 

πεξηθέξεηα Γ.Γ. Μπθνλίσλ». Με ηελ αλσηέξσ πξόβιεςε ζα δίδεηαη δπλαηόηεηα 

γεσγξαθηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ησλ αγξνηεκαρίσλ ώζηε ε θνξνινγηθή αξρή λα εληάζζεη 

ηα αγξνηεκάρηα ζηελ αλάινγε θιίκαθα κείσζεο ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο θη νη 

θνξνινγνύκελνη λα ηπγράλνπλ δηθαηόηεξεο θνξνιόγεζεο. 

 
 
Β.   Δξουζιοδοηεί  ηνλ θ. Γήκαξρν Μπθόλνπ γηα ηηο δηθέο ηνπ λόκηκεο ελέξγεηεο. 
 

http://www.gsis.gr/
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Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 114/2018. 
Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                     Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ                                                  (απνύζα) 

ΣΑ ΜΔΛΖ 
      ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

      ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 

      ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 

      ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ 

      ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ 

ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 

ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ 

       ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ 
       ΝΑΕΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

 
 
 
 
 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν 

         Μύθνλνο, 12/06/2018 
           Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
           
        Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
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