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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για  τον καθορισμό τιμής ζώνης στις περιοχές του Δήμου 

Δοξάτου όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας 

(στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Δοξάτου), για το έτος 2023». 

 

Σήμερα, στο Καλαμπάκι στις 16 Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη  και ώρα 18.00΄ πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, υπό την 

Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 11840/11.11.2022 

πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018), τα άρθρα 184 και 177  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), την παρ. 8 του άρθρου 

114 του Ν. 4623/2019, την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-

2020), και ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη και απόντα 12 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., Κρυωνίδης Β., 

Μουλιστάνος Α., Δολαπτσή Η., Παπαδόπουλος Π., Κιτσουκάκης Ι., Χαλκίδης Χ., 

Μιχαηλίδου Κ., Γεωργιάδης Ι. Εμμανουηλίδου επί συνόλου 27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης 11 Παπαζώτου Κυριακή 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 7 Χορόζογλου Παρθένα 12 Λουλούδης Ιωάννης 

3 Μουστάκα Μαρία 8 Δαλακάκης Δημήτριος 13 Νεραντζάκη Αγγελική 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 9 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 14 Φυρινίδης Ευστάθιος 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 10 Στάντζιος Πασχάλης 15 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 5 Μουλιστάνος Αθανάσιος 9 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 6 Δολαπτσή Ηλιάνα 10 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

3 Ιωάννου Χρήστος 7 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 11 Γεωργιάδης Ιωάννης 

4 Κρυωνίδης Βασίλειος 8 Κιτσουκάκης Ιωάννης 12 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας 

διάταξη συζήτηση.  

2. Κρυωνίδης Βασίλειος, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας 

διάταξη συζήτηση.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20/16.11.2022  

Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 150/2022 
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3. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας 

διάταξη συζήτηση.  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  

1. Στάντζιος Πασχάλης, αποχώρησε στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

2. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, αποχώρησε στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

3. Νεραντζάκη Αγγελική, αποχώρησε στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

4. Κρυωνίδης Βασίλειος, αποχώρησε στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

5. Χορόζογλου Παρθένα, αποχώρησε στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Τσεκούρας Γεώργιος, Πρόεδρος Κοινότητας Καλαμπακίου. 

2. Γεωργόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος Κοινότητας Κυργίων.  

3. Τσιλεπώνης Στυλιανός, Πρόεδρος Κοινότητας Φτελιάς. 

4. Στάθης Ιωάννης, Πρόεδρος Αγίας Παρασκευής.  

  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.   

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την 228/2022 απόφαση – 

εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως ακολούθως: 

«…Περίληψη 

 «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επικαιροποίηση της αριθμ. 

148/2021 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό τιμής ζώνης στις 

περιοχές του Δήμου Δοξάτου όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού 

προσδιορισμού αξίας (στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Δοξάτου), για το 

έτος 2023». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 31η του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11.00΄ 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά 

από την αριθμ. 11100/27-10-2022 γραπτή πρόσκληση που δόθηκε στους Δημοτικούς 

Συμβούλους που είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Αν και κλήθηκε νόμιμα 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: 

Παπαδόπουλος Παρασκευάς στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
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Παρουσία της Καραγιαννίδου Παρασκευής, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου 

για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

  

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με 

την περίληψη του θέματος, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 

αριθμ.πρωτ. 10985/24-10-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την 

οποία ζητείται η επικαιροποίηση της 147/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

περί καθορισμού τιμής ζώνης στις περιοχές του Δήμου Δοξάτου όπου δεν ισχύει το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας (στις εκτός σχεδίου περιοχές του 

Δήμου Δοξάτου)για το έτος 2023 , η οποία έχει ως εξής:  

«…Παρακαλούμε να συμπεριληφθούν στην επόμενη ημερήσια διάταξη της Ο.Ε. του 

Δήμου Δοξάτου τα κάτωθι θέματα για την λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης 

φορολογικών αποφάσεων τελών και δικαιωμάτων :  

(…..) 

στ) Καθορισμός τιμής ζώνης στις περιοχές του Δήμου Δοξάτου όπου δεν ισχύει το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας (στις εκτός σχεδίου περιοχές του 

Δήμου Δοξάτου), αριθμός απόφασης Δ.Σ. 148/2021. .…» 

 Ακολούθως θέτει υπόψη την 148/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

σύμφωνα με την οποία το Σώμα αποφάσισε: 

«…Α. Την επικαιροποίηση της 173/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

Β) Τον καθορισμό τιμής ζώνης στις περιοχές του Δήμου Δοξάτου όπου δεν ισχύει το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας (στις εκτός σχεδίου περιοχές του 

Δήμου Δοξάτου), για το έτος 2022 και εφεξής, ως εξής: 

 

 

1. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας με αντικειμενικά κριτήρια - 

κτισμάτων κατοικίας, μονοκατοικίας, επαγγελματικής στέγης που βρίσκονται σε 

περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (εκτός σχεδίου 

πόλεως) εφαρμόζονται τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής ανά 

τετραγωνικό μέτρο οικοδομής και η αξία των οποίων καθορίζεται ανά περιοχή και 

χωριστά για κάθε είδος κτιρίου με τα έντυπα υπολογισμού Κ1, Κ2 και Κ3 

εφαρμόζονται τιμές εκκίνησης ελάχιστου κόστους: ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ (€) /Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ των κτισμάτων. 

Σε όλους τους οικισμούς του Δήμου υπάρχουν καθορισμένες τιμές εκκίνησης 

ελαχίστου κόστους οικοδομής για τον υπολογισμό με αντικειμενικό τρόπο της αξίας 

ακινήτου, ανάλογα με το είδος του, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

 
 
ΝΟΜΟΣ: ΔΡΑΜΑΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ (€) / T.M. 

KATOΙΚΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΤΕΓΗΣ Κ1 Κ2 Κ

3 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ    

1.  Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου 310 430 26

0 
2.  Δ.Δ. Δοξάτου 310 430 26

0 3.  Δ.Δ. Κεφαλαρίου 310 430 26

0 4.  Δ.Δ. Μεγάλου Αλεξάνδρου  310 430 26

0 5. Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής 310 430 26

0 6. Δ.Δ. Καλαμπακίου 310 430 26

0 7. Δ.Δ. Καλαμώνος 310 430 26

0 8. Δ.Δ. Νεροφράκτου 310 430 26

0 9. Δ.Δ. Φτελιάς 310 430 26

0 
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2. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, με αντικειμενικά κριτήρια, των 

υπολοίπων κατηγοριών κτισμάτων, ενιαία για όλες τις περιοχές της χώρας, είτε αυτές 

βρίσκονται εντός είτε εκτός αντικειμενικού συστήματος, ανάλογα με το είδος του 

κτιρίου (έντυπα υπολογισμού Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9), εφαρμόζονται αντίστοιχες 

τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
 

Κατηγορία κτίσματος Τιμή σε €/τ.μ. Έντυπο 

Σταθμοί αυτοκινήτων, Βιομηχανικά και  
βιοτεχνικά κτίρια 360€/τ.μ. Κ4 

Γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια - αποθήκες 
200€/τ.μ. Κ5 

Ξενοδοχεία και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις, 

Νοσηλευτήρια και ευαγή ιδρύματα 850€/τ.μ. Κ6 

Εκπαιδευτήρια 570€/τ.μ. Κ7 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 570€/τ.μ. Κ8 

Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες των 

εντύπων 1 έως 8 720€/ τ.μ. Κ9 

  

3. Σε ότι αφορά την τιμή ζώνης οικοπέδου, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η <<τιμή 

οικοπέδου αρχική>>, όπως αυτή προκύπτει από τους πίνακες προσδιορισμού της 

Αξίας Γης  2008 (εκτός σχεδίου Πόλεως και Οικισμών), όπως φαίνονται στους 

συνημμένους πίνακες. 

Επίσης για τον προσδιορισμό της αξίας της παραπάνω γης (αγροτεμάχια τα οποία 

υπάρχει κτίσμα) σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού, προτείνεται ο καθορισμός του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου 

(ΣΑΟ) και ο Συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) ενιαία για όλη την επικράτεια του Δήμου 

Δοξάτου ως εξής: 

Σ.Α.Ο. = 0,80 

Σ.Ο. = 0,25 

Ο συντελεστής του ΤΑΠ, όπως αυτός ισχύει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 

Δοξάτου. 

Και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 8752/22-02-1994 για τα 

εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, η αξία τους περιλαμβάνει την αξία των κτισμάτων 

πλέον της αξίας της διπλάσιας οικοπεδικής έκτασης που τα κτίσματα καταλαμβάνουν 

και εφόσον υφίσταται πλεονάζον οικόπεδο. Στις περιπτώσεις αυτών των ακινήτων σε 

εκτός σχεδίου πόλεως  περιοχές, όταν η χρέωση του ΤΑΠ γίνεται μέσω των 

λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, δίδεται από τον δήμο πλασματικό εμβαδόν για το 

ακίνητο το οποίο συνίσταται στο πηλίκο του αθροίσματος της αξίας του κτίσματος 

και της αξίας της γης (οικοπέδου) δια της τιμής ζώνης του κτίσματος...…» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

Ο κος Δαλακάκης στην τοποθέτησή του επί του θέματος δήλωσε ότι ψηφίζει 

κατά της εισήγησης.  

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 

και ισχύει. 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

3. Την αριθμ. 148/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019).  

5. Την 8752/1994 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών/ 

6. Την υπ’ αριθμ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ/27-2-2007 ΠΟΛ 1033 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 268/Β/28-2-2007). 

7. Την αριθμ. 117/90814/19-12-2020 εγκύκλιο του Τμήματος Εσόδων της 

Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.  

  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Με ψήφους 5 υπέρ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά τον καθορισμό τιμής ζώνης 

στις περιοχές του Δήμου Δοξάτου όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού 

προσδιορισμού αξίας (στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Δοξάτου) για το έτος 

2023,  

Α. Την επικαιροποίηση της 148/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

Β) Τον καθορισμό τιμής ζώνης στις περιοχές του Δήμου Δοξάτου όπου δεν ισχύει το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας (στις εκτός σχεδίου περιοχές του 

Δήμου Δοξάτου), για το έτος 2023 και εφεξής, ως εξής: 

 

 

 

1. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας με αντικειμενικά κριτήρια - 

κτισμάτων κατοικίας, μονοκατοικίας, επαγγελματικής στέγης που βρίσκονται σε 

περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (εκτός σχεδίου 

πόλεως) εφαρμόζονται τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής ανά 

τετραγωνικό μέτρο οικοδομής και η αξία των οποίων καθορίζεται ανά περιοχή και 

χωριστά για κάθε είδος κτιρίου με τα έντυπα υπολογισμού Κ1, Κ2 και Κ3 

εφαρμόζονται τιμές εκκίνησης ελάχιστου κόστους: ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ (€) /Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ των κτισμάτων. 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

 
 
ΝΟΜΟΣ: ΔΡΑΜΑΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ (€) / T.M. 

KATOΙΚΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΤΕΓΗΣ Κ1 Κ2 Κ

3 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ    

1.  Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου 310 430 26

0 
2.  Δ.Δ. Δοξάτου 310 430 26

0 3.  Δ.Δ. Κεφαλαρίου 310 430 26

0 4.  Δ.Δ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 310 430 26

0 5. Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής 310 430 26

0 6. Δ.Δ. Καλαμπακίου 310 430 26

0 7. Δ.Δ. Καλαμώνος 310 430 26

0 8. Δ.Δ. Νεροφράκτου 310 430 26

0 9. Δ.Δ. Φτελιάς 310 430 26

0 
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Σε όλους τους οικισμούς του Δήμου υπάρχουν καθορισμένες τιμές εκκίνησης 

ελαχίστου κόστους οικοδομής για τον υπολογισμό με αντικειμενικό τρόπο της αξίας 

ακινήτου, ανάλογα με το είδος του, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

2. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, με αντικειμενικά κριτήρια, των 

υπολοίπων κατηγοριών κτισμάτων, ενιαία για όλες τις περιοχές της χώρας, είτε αυτές 

βρίσκονται εντός είτε εκτός αντικειμενικού συστήματος, ανάλογα με το είδος του 

κτιρίου (έντυπα υπολογισμού Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9), εφαρμόζονται αντίστοιχες  

τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Κατηγορία κτίσματος Τιμή σε €/τ.μ. Έντυπο 

Σταθμοί αυτοκινήτων, Βιομηχανικά και  
βιοτεχνικά κτίρια 360€/τ.μ. Κ4 

Γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια - αποθήκες 
200€/τ.μ. Κ5 

Ξενοδοχεία και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις, 

Νοσηλευτήρια και ευαγή ιδρύματα 850€/τ.μ. Κ6 

Εκπαιδευτήρια 570€/τ.μ. Κ7 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 570€/τ.μ. Κ8 

Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες των 

εντύπων 1 έως 8 720€/ τ.μ. Κ9 

 

3.Σε ότι αφορά την τιμή ζώνης οικοπέδου, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η <<τιμή 

οικοπέδου αρχική>>, όπως αυτή προκύπτει από τους πίνακες προσδιορισμού της 

Αξίας Γης  2008 (εκτός σχεδίου Πόλεως και Οικισμών), όπως φαίνονται στους 

συνημμένους πίνακες. 

Επίσης για τον προσδιορισμό της αξίας της παραπάνω γης (αγροτεμάχια τα οποία 

υπάρχει κτίσμα) σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού, προτείνεται ο καθορισμός του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου 

(ΣΑΟ) και ο Συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) ενιαία για όλη την επικράτεια του Δήμου 

Δοξάτου ως εξής: 

Σ.Α.Ο. = 0,80 

Σ.Ο. = 0,25 

Ο συντελεστής του ΤΑΠ, όπως αυτός ισχύει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 

Δοξάτου. 

 

Και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 8752/22-02-1994 για τα 

εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, η αξία τους περιλαμβάνει την αξία των κτισμάτων 

πλέον της αξίας της διπλάσιας οικοπεδικής έκτασης που τα κτίσματα καταλαμβάνουν 

και εφόσον υφίσταται πλεονάζον οικόπεδο. Στις περιπτώσεις αυτών των ακινήτων σε 

εκτός σχεδίου πόλεως  περιοχές, όταν η χρέωση του ΤΑΠ γίνεται μέσω των 

λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, δίδεται από τον δήμο πλασματικό εμβαδόν για το 

ακίνητο το οποίο συνίσταται στο πηλίκο του αθροίσματος της αξίας του κτίσματος 

και της αξίας της γης (οικοπέδου) δια της τιμής ζώνης του κτίσματος. 

 

Έγκυρη ψήφος θεωρείται ψήφος υπέρ συγκεκριμένης πρότασης.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 228/31-10-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΔΑ: 9Υ7ΡΩ95-ΜΟΣ
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Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

….». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ.375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  

4. Την ανωτέρω απόφαση - εισήγηση. 

5. Την αριθμ. 148/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019).  

7. Την 8752/1994 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών/ 

8. Την υπ’ αριθμ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ/27-2-2007 ΠΟΛ 1033 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 268/Β/28-2-2007). 

9. Την αριθμ. 117/90814/19-12-2020 εγκύκλιο του Τμήματος Εσόδων της 

Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών. 

10. Τις τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Με ψήφους 14 υπέρ 

Εγκρίνει:  

Α. Την επικαιροποίηση της 148/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

Β) Τον καθορισμό τιμής ζώνης στις περιοχές του Δήμου Δοξάτου όπου δεν ισχύει το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας (στις εκτός σχεδίου περιοχές του 

Δήμου Δοξάτου), για το έτος 2023 και εφεξής, ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9Υ7ΡΩ95-ΜΟΣ



 8 

 

 

 

1. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας με αντικειμενικά κριτήρια - 

κτισμάτων κατοικίας, μονοκατοικίας, επαγγελματικής στέγης που βρίσκονται σε 

περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (εκτός σχεδίου 

πόλεως) εφαρμόζονται τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής ανά 

τετραγωνικό μέτρο οικοδομής και η αξία των οποίων καθορίζεται ανά περιοχή και 

χωριστά για κάθε είδος κτιρίου με τα έντυπα υπολογισμού Κ1, Κ2 και Κ3 

εφαρμόζονται τιμές εκκίνησης ελάχιστου κόστους: ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ (€) /Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ των κτισμάτων. 

Σε όλους τους οικισμούς του Δήμου υπάρχουν καθορισμένες τιμές εκκίνησης 

ελαχίστου κόστους οικοδομής για τον υπολογισμό με αντικειμενικό τρόπο της αξίας 

ακινήτου, ανάλογα με το είδος του, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

2. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, με αντικειμενικά κριτήρια, των 

υπολοίπων κατηγοριών κτισμάτων, ενιαία για όλες τις περιοχές της χώρας, είτε αυτές 

βρίσκονται εντός είτε εκτός αντικειμενικού συστήματος, ανάλογα με το είδος του 

κτιρίου (έντυπα υπολογισμού Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9), εφαρμόζονται αντίστοιχες  

τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Κατηγορία κτίσματος Τιμή σε €/τ.μ. Έντυπο 

Σταθμοί αυτοκινήτων, Βιομηχανικά και  
βιοτεχνικά κτίρια 360€/τ.μ. Κ4 

Γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια - αποθήκες 
200€/τ.μ. Κ5 

Ξενοδοχεία και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις, 

Νοσηλευτήρια και ευαγή ιδρύματα 850€/τ.μ. Κ6 

Εκπαιδευτήρια 570€/τ.μ. Κ7 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 570€/τ.μ. Κ8 

Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες των 

εντύπων 1 έως 8 720€/ τ.μ. Κ9 

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

 
 
ΝΟΜΟΣ: ΔΡΑΜΑΣ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ (€) / T.M. 

KATOΙΚΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΤΕΓΗΣ Κ1 Κ2 Κ

3 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ    

1.  Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου 310 430 26

0 
2.  Δ.Δ. Δοξάτου 310 430 26

0 3.  Δ.Δ. Κεφαλαρίου 310 430 26

0 4.  Δ.Δ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 310 430 26

0 5. Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής 310 430 26

0 6. Δ.Δ. Καλαμπακίου 310 430 26

0 7. Δ.Δ. Καλαμώνος 310 430 26

0 8. Δ.Δ. Νεροφράκτου 310 430 26

0 9. Δ.Δ. Φτελιάς 310 430 26

0 
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3.Σε ότι αφορά την τιμή ζώνης οικοπέδου, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η <<τιμή 

οικοπέδου αρχική>>, όπως αυτή προκύπτει από τους πίνακες προσδιορισμού της 

Αξίας Γης  2008 (εκτός σχεδίου Πόλεως και Οικισμών), όπως φαίνονται στους 

συνημμένους πίνακες. 

Επίσης για τον προσδιορισμό της αξίας της παραπάνω γης (αγροτεμάχια τα οποία 

υπάρχει κτίσμα) σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού, προτείνεται ο καθορισμός του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου 

(ΣΑΟ) και ο Συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) ενιαία για όλη την επικράτεια του Δήμου 

Δοξάτου ως εξής: 

Σ.Α.Ο. = 0,80 

Σ.Ο. = 0,25 

Ο συντελεστής του ΤΑΠ, όπως αυτός ισχύει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 

Δοξάτου. 

 

Και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 8752/22-02-1994 για τα 

εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, η αξία τους περιλαμβάνει την αξία των κτισμάτων 

πλέον της αξίας της διπλάσιας οικοπεδικής έκτασης που τα κτίσματα καταλαμβάνουν 

και εφόσον υφίσταται πλεονάζον οικόπεδο. Στις περιπτώσεις αυτών των ακινήτων σε 

εκτός σχεδίου πόλεως  περιοχές, όταν η χρέωση του ΤΑΠ γίνεται μέσω των 

λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, δίδεται από τον δήμο πλασματικό εμβαδόν για το 

ακίνητο το οποίο συνίσταται στο πηλίκο του αθροίσματος της αξίας του κτίσματος 

και της αξίας της γης (οικοπέδου) δια της τιμής ζώνης του κτίσματος. 

 

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Δαλακάκης, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, Μιχαηλίδου (4).   

Οι ανωτέρω ψήφοι που αντιτίθενται μεν στην εν λόγω μοναδική πρόταση χωρίς όμως 

να τοποθετούνται υπέρ κάποιας άλλης εναλλακτικής πρότασης συνοδευόμενης από 

εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, θεωρούνται, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ 

όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση, 

σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 150/16.11.2022 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 

 

 

ΑΔΑ: 9Υ7ΡΩ95-ΜΟΣ
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