
 

 
           
Γραφείο Επικοινωνίασ & Δθμοςίων Σχζςεων 
Τθλ: 22963 20106 
Email: pr.megara@gmail.com     
 
                                                                                                                Μέγαρα 11 Δεκεμβρίου 2019 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο Δθμαρχοσ Μεγαρέων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, ζητεί με έγγραφό του 
ςτον Υπουργό Οικονομικών,  την μείωςη των αντικειμενικών αξιών 

τησ Κινέτασ 
  
                         Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ με ζγγραφό του (αρικμ. Πρωτ: 
23987/10.12.19) προσ τον Υπουργό Οικονομικϊν κ. Χρθςτο Σταϊκοφρα με κοινοποίθςθ ςε 
όλουσ τουσ Βουλευτζσ Περιφζρειασ Αττικισ,  ηθτεί άμεςα να γίνει ότι χρειάηεται για τθν 
μείωςθ των αντικειμενικϊν αξιϊν τθσ Κινζτασ. 
Στο ζγγραφο αυτό ο κ. Σταμοφλησ αναφζρει: 
 « Σασ γνωρίηουμε, ότι θ πρόςφατθ πλθμμφρα τθσ 25θσ Νοεμβρίου 2019, που ζπλθξε 
τθν   περιοχι τθσ Κοινότθτασ Κινζττασ, προξζνθςε τεράςτιεσ ηθμιζσ και καταςτροφζσ  
            ςε υποδομζσ, πρωτεφουςεσ και δευτερεφουςεσ κατοικίεσ. Τεράςτιεσ όμωσ ηθμιζσ 
υπζςτθ και θ Γθ, είτε αυτι ιταν αγροτικι, είτε ιταν δομιςιμα οικόπεδα εντόσ  ςχεδίου, 
ανεξάρτθτα αν είχαν ελαιόδεντρα ι άλλθσ φφςεωσ επικείμενα. 
 Η περιοχι τθσ Κινζτασ δεν είναι πρϊτθ φορά που πλιττεται από ακραία   φυςικά 
φαινόμενα. Τόςο θ πυρκαγιά τθσ 23θσ Ιουλίου 2018, όςο και τα   μετζπειτα πλθμμυρικά 
φαινόμενα ςτισ 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018 επζφεραν τεράςτιεσ ηθμίεσ ςτουσ  κατόχουσ 
γθσ ςτθν ωσ άνω περιοχι, αφοφ θ  εμπορικι άξια τθσ περιοχισ επλιγθ ανεπανόρκωτα. 
 Και αυτό διότι για τα  προςεχι δφο χρόνια τουλάχιςτον δεν αναμζνεται εκδιλωςθ 
εμπορικοφ   ενδιαφζροντοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι.  
Μεςίτεσ τθσ περιοχισ ιςχυρίηονται  πωσ για να επανζλκουν αγοραςτζσ κα πρζπει να 
περάςουν ίςωσ και πζντε χρόνια. 
 Κατόπιν των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν οικονομικι ηθμιά για  τουσ 
ιδιοκτιτεσ γθσ, ςε μια περίοδο οικονομικισ κρίςθσ, παρακαλοφμε πολφ  για τθν μείωςθ 
κατά 40% τουλάχιςτον των αντικειμενικϊν αξιϊν ςε όλθ τθν  πλθγείςα περιοχι τθσ 
ΚΙΝΕΤΤΑΣ για δφο τουλάχιςτον χρόνια.  
           Δθλαδι ηθτάμε  τθν μείωςθ του  ΕΝΦΙΑ κυρίωσ, αλλά και να μθν υπολογίηεται  θ αξία 
τθσ περιουςίασ με τισ προ κεομθνιϊν τιμζσ που μοιραία επθρεάηει  και άλλεσ 
επιχορθγιςεισ, που εξαρτϊνται από τθν αξία τθσ περιουςίασ.  
           ΑΥΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ για τθν πολλάκισ πλθγείςα περιοχι όλθσ τθσ Κινζττασ,   λόγω 
"εξαφάνιςθσ", για αρκετά χρόνια τθσ εμπορευςιμότθτασ ςε αυτι τθν περιοχι.  
 Ευελπιςτϊντασ ςτθν κετικι ςασ ανταπόκριςθ ςτο αίτθμά μασ, ςασ  
           ευχαριςτοφμε εκ  των προτζρων.» 
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