
 

Μέγαξα, 20 Ινπλίνπ 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εγγραφη διαμαρτυρία του Δημάρχου Μεγαρζων 
κ. Γρηγόρη Σταμοφλη ςτον Υπουργό Οικονομικών 

κ. Ευκλείδη Τςακαλώτο, 
για την αφξηςη των αντικειμενικών αξιών, 

ςε Μζγαρα και Νζα Πζραμο 
 

       Γεκνζηεύζεθαλ ζε ΦΔΚ ηεο εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, νη 

αληηθεηκεληθέο αμίεο ησλ αθηλήησλ, πνπ ζα ηζρύζνπλ εθέηνο ζε Μέγαρα 

θαη Νέα Πέραμο, όπνπ δηαπηζηώζεθαλ απμήζεηο αληί κεηώζεσλ. 

         Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ άκεζα έζηεηιε έγγξαθε δηακαξηπξία πξνο 

ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο θ. Εσκλείδη Τζακαλώηο, ηελ νπνία 

θνηλνπνίεζε θαη ζηνπο Βνπιεπηέο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη δεηεί  λα 

κελ ηζρύζνπλ νη απμεκέλεο ηηκέο θαη λα δηνξζσζνύλ  κε κεηώζεηο όπσο 

ηζρύνπλ θαη γηα ην Γήκν Μάνδρας – Ειδσλλείας αθνύ θαη ν Γήκνο 

Μεγαξέσλ επιήγε από ηηο πιεκκύξεο  ηεο 15
εο

 Ννεκβξίνπ 2017. 

          Σν πιήξεο θείκελν ηνπ εγγξάθνπ πνπ ππνγξάθεη ν Γήκαξρνο θ. 

Γρηγόρης Σηαμούλης έρεη σο εμήο: 

« Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ,  

  Σελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα δεκνζηεύηεθε ζε θύιιν ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ε ιίζηα κε ηηο λέεο αληηθεηκεληθέο αμίεο 

όπνπ πξνβιέπνληαη αλαπξνζαξκνγέο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

θνξνινγεηέαο  αμίαο αθηλήησλ.  

  Δθεί, κε ηεξάζηηα έθπιεμε δηαπηζηώζακε πσο ζηνλ Γήκν καο 

ππάξρνπλ απμήζεηο ζηηο ηηκέο απηέο ζε πνζνζηά από ηα κεγαιύηεξα ζε 

νξηζκέλα ηκήκαηά ηνπ. πγθεθξηκέλα πέξαλ ησλ απμήζεσλ ζε όιε ηελ 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεγαξέσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 8%, πξνζδηνξίδεηαη θαη 

αύμεζε ηεο ηάμεσο  κέρξη θαη 23% (!!!) ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Νέαο 

Πεξάκνπ.  

 

 



           ε θάζε πεξίπησζε κηα ηέηνηα «ηδηαίηεξε» αληηκεηώπηζε 

εθπιήζζεη θαη πξνβιεκαηίδεη. ΠΟΟ ΜΑΛΛΟΝ δε όηαλ ζπκβαίλεη 

ιίγνπο κήλεο κεηά ηηο θαηαζηξνθηθέο θαη θνληθέο πιεκκύξεο πνπ έπιεμαλ 

ηνλ Γήκν καο θαη ΚΤΡΙΩ ηελ Νέα Πέξακν.  

               Παξαηεξήζακε ινηπόλ πσο αληί λα γίλεη ην δίθαην, αλζξώπηλν 

θαη θνηλσληθά νξζό, δειαδή κείσζε ζηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο όπσο ζηνλ 

επίζεο πιεγέληα Γήκν Μάλδξαο – Δηδπιιείαο (κείσζε 8%), ζπλέβε ην 

εληειώο αληίζεην θαη κάιηζηα ζε βαζκό πνπ ραξαθηεξίζζεθε από ην 

ζύλνιν ησλ πνιηηώλ σο πξνθιεηηθό ή ηνπιάρηζηνλ άζηνρν! 

  Δπειπηζηώληαο ζηελ άκεζε αληαπόθξηζή ζαο, ζηελ θνηλσληθή 

ζαο επαηζζεζία θαη θπξίσο ζην αίζζεκα επζύλεο θαη δηθαηνζύλεο πνπ ζαο 

ραξαθηεξίδεη, ζαο θαινύκε λα δηνξζώζεηε ηελ απόθαζε πνπ αθνξά ζηηο 

απμήζεηο ζην Γήκν καο θαη κάιηζηα λα καο αληηκεησπίζεηε ζην ζέκα 

απηό όπσο πνιύ νξζά πξάμαηε κε ηηο κεηώζεηο ζηνλ Γήκν Μάλδξαο – 

Δηδπιιείαο.  

             Η έιιεηςε ππνδνκώλ, ε απνπζία έξγσλ αληηπιεκκπξηθνύ 

ραξαθηήξα θαη νη ζαλάζηκεο ζπλέπεηεο εμαηηίαο απηώλ ησλ ειιείςεσλ δελ 

είλαη δπλαηόλ λα αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά θαη κάιηζηα εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηα ζε δύν παξόκνηεο πεξηπηώζεηο.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 


