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Από το πρακτικό της με αριθ. 21ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως : 169 

Θέμα:  Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Έτους 

2021 
 
Σήμερα την 20η  του μήνα  Οκτωβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη με ώρα έναρξης στις 13:00 
και  ώρα λήξης στις 15:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ΄ πρωτ.: 19180/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  

την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το 

άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με 

θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 

(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, 

των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ  (8) μέλη, ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Ο κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος)   

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Μεταβολές:  

-Πριν τη συζήτηση του 1
ου

  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς 

τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας 

Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 2) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Μεταφορικών Μέσων. 
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Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – ομόφωνα– εγκρίνουν την ένταξη 

των ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους  μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων, ως 17
ο
 & 18

ο
 θέμα,  της ημερησίας  

διάταξης . (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης -ομόφωνα-θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί ως 1

ο
 

θέμα.- Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 4
ο
 σε 

1
ο
, το 1

ο
 σε 2

ο
, το 2

ο
 σε 3

ο
 & το 3

ο
 σε 4

ο
.  

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 4
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, κατόπιν  της από 15-10-2020 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης-Τμήμα Εσόδων,  

προτείνοντας την έγκρισή της, όπως παρακάτω: 

 

Με την αρ. 229/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο συντελεστής του φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων για  το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2020. Ενόψει της ολοκλήρωσης της 

περιόδου αυτής, πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία να καθορίζονται οι  

συντελεστές που θα ισχύουν από 1-1-2021 έως 31-12-2021  για στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους.  

Ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1080/1980, με τις τροποποιήσεις  και συμπληρώσεις 

του, με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του Ν.1416/1984 και τις ρυθμίσεις του άρθρου 25 παρ.13 του Ν. 

1828/1989 “Κεφάλαιο Δ-Οικονομικοί Πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, επιτρέπεται οι Δήμοι και οι Κοινότητες με 

απόφασή τους, να επιβάλλουν φόρο για λογαριασμό τους  σε βάρος κάθε στεγασμένου ή όχι χώρου οικιακού  

καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης, που βρίσκεται στην περιφέρειά τους, ανά μετρητή 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ. Ο φόρος βαρύνει αυτόν που κάνει χρήση του χώρου και σε περίπτωση που 

δεν χρησιμοποιείται τον κύριο ή νομέα. 

 Εφόσον ο συντελεστής έχει καθοριστεί εφάπαξ ή σταδιακά στο ανώτατο όριό του μπορεί περαιτέρω να 

αυξάνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι (20%) κάθε χρόνο, κατά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης 

επιφάνειας στεγασμένου χώρου. 

 Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1080/1980 δεν παρέχεται στους Δήμους έκτακτη 

οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον αυτοί δεν άσκησαν το παρεχόμενο σε αυτούς 

δικαίωμα από τις κείμενες διατάξεις επιβολής φορολογίας προς πορισμό εσόδων. 

 Τα έσοδα από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων μπορούν να διατίθενται για την κάλυψη οποιασδήποτε 

δαπάνης και περιλαμβάνονται στα τακτικά έσοδα των Ο.Τ.Α. 

 

 Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ήταν για το έτος 2020 για τους μεν στεγασμένους χώρους σε  0,20 € 

ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως , για τους δε μη στεγασμένους στο μισό δηλ. 0,10 € ανά τετραγωνικό μέτρο 

ετησίως.  

 

Εισηγούμαστε την διατήρηση των συντελεστών για το έτος 2021. 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και Ανάπτυξης-Τμήμα Εσόδων, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τα άρθρα 1 παρ1 του Ν. 25/1975 και 11 του Ν. 4623/2019 ως σήμερα ισχύουν και την 

αριθμ. 117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ακολούθως η  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων έχει ως 

εξής.  Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη)  κ.κ.  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη 

Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα και Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ 

του θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισε κατά του θέματος  

 

Συνεπώς [επί συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή, Oμόφωνα  επί των 

εγκύρως ψηφισάντων,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

Την διατήρηση των συντελεστών  του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το Έτος 2021, σύμφωνα με την εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης-Τμήμα Εσόδων, η οποία αποτυπώνεται   εξ΄ ολοκλήρου στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

                                                                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  21-10-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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