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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  9ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 132 

 
 ΘΕΜΑ:   Λήψη  κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Έτους 2021. 

Σήμερα την 21η  του μήνα  Οκτωβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  18:00,  συνήλθε 

σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 19181/16-10-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  16-10-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  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»] και 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. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα (32) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη  

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος Απών 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος   

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Μεταβολές:  
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του  εξής θέματος 

ως κατεπείγον  1. Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των 

εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 

74 παρ.7 ). 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 21
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Αποχωρήσεις: 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Κ. Φωτεινάκης και Ι. Κέντρης  αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 4

ου
  

θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ. Σπηλιόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

ψήφιση του 5
ου

 θέματος.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Χουδελούδης, Η. Βαρυτιμιάδης, Ε. Τοκατλίδη και Ι. Θεοτοκάς,  

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 6
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 8
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, την 

αριθμ. 169/2020 Απόφαση της Ο.Ε. με θέμα Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Έτους 2021, ως ακολούθως: 

  

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  2211
ηηςς

//22002200  ΤΤαακκττιικκήήςς  --  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς    σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..  

ΑΑρρ..  ααπποοφφάάσσεεωωςς  ::  116699  

ΘΘέέμμαα::    ΕΕιισσήήγγηησσηη  κκααννοοννιισσττιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττοονν  κκααθθοορριισσμμόό  φφόόρροουυ  ηηλλεεκκττρροοδδοοττοούύμμεεννωωνν  χχώώρρωωνν,,  ΈΈττοουυςς  22002211..  

  

ΣΣήήμμεερραα  ττηηνν  2200
ηη
    ττοουυ  μμήήνναα    ΟΟκκττωωββρρίίοουυ,,  ττοουυ  έέττοουυςς    22002200    ηημμέέρραα  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς    ΤΤρρίίττηη  μμεε  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  σσττιιςς  1133::0000  κκααιι    

ώώρραα  λλήήξξηηςς  σσττιιςς  1155::0000,,  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  τταακκττιικκήή  --  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς--  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή    ΕΕππιιττρροοππήή,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηηνν  υυππ΄́  

ππρρωωττ..::  1199118800//1166--1100--22002200  έέγγγγρρααφφηη  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ,,  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  ννόόμμιιμμαα  κκααιι  εεσσττάάλληη  μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  

ττααχχυυδδρροομμεείίοο    σστταα  μμέέλληη  ττηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς::  αα))    ττοουυ  7755  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  ((ΦΦΕΕΚΚ  8877//ΑΑ΄́//0077--0066--22001100))  ––  ««ΝΝέέαα  

ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς»»,,  όόππωωςς  

ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188  ((ΦΦΕΕΚΚ  113333//1199..0077..22001188  ττεεύύχχοοςς  ΑΑ''))  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΚΚλλεειισσθθέέννηηςς  ΙΙ»»  ββ))    ττηηνν  

ΚΚΥΥΑΑ--ΔΔ11ααΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..--6644445500--1111..1100..22002200--ΦΦΕΕΚΚ--44448844--1111..1100..22002200--ττεεύύχχοοςς--ΒΒ’’--11,,  ::  ΚΚααννόόννεεςς  ττήήρρηησσηηςς  ααπποοσσττάάσσεεωωνν  κκααιι  άάλλλλαα  

μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  ΕΕππιικκρράάττεειιααςς,,  ππρροοςς  ππεερριιοορριισσμμόό  ττηηςς  δδιιαασσπποορράάςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199,,  ττοο  άάρρθθρροο  33  

ττηηςς    ΚΚΥΥΑΑ  ΔΔ11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..5555882211((ΦΦΕΕΚΚ  BB''  44001199//2200..0099..22002200))  ττιιςς  υυππ''  ααρριιθθμμ..  ΕΕγγκκυυκκλλίίοουυςς  116633//3333228822//2299..0055..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  

««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  λλήήψψηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττωωνν  σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  σσεε  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  

υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν    κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1122  ττηηςς  ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..  ααρριιθθ..ΔΔ11αα//ΓΓΠΠ..οοιικκ..3300661122//1166--55--22002200  ((ΒΒ’’  11886699))  κκααιι  ττοουυ  

άάρρθθρροουυ  1144  ππααρρ..  33  ττηηςς  ΚΚΥΥΑΑ  ΔΔ11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..3322000099//2233--55--22002200  ((ΒΒ’’  11998888)),,  4400//2200993300//3311..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα  ::  ««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  γγιιαα  

ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  κκααννοοννιισσττιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  

λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  ττηηνν  1188331188//1133..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  ««ΣΣύύγγκκλληησσηη  σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν,,  ττωωνν  ππεερριιφφεερρεειιώώνν  

κκααιι  ττωωνν  εεπποοππττεευυόόμμεεννωωνν  ννοομμιικκώώνν  ττοουυςς  ππρροοσσώώππωωνν,,  κκααττάά  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  λλήήψψηηςς  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  ααπποοφφυυγγήήςς  κκααιι  δδιιάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  

κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199»»]]    ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν..  

  

ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  τταα  22//33  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς    ΟΟ..ΕΕ..,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  εεννννέέαα    ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττηη--δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς--  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  τταα  οοκκττώώ    ((88))  μμέέλληη,,  ήήττοοιι::  

11..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  --  ((ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΟΟ..ΕΕ))..  

22..  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΠΠεεττοούύσσηηςς  --    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))..    

33..  ΕΕλλέέννηη  ΜΜππέέλλαα    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))      

44..  ΙΙωωάάννννηηςς  ΗΗλλιιάάδδηηςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))..  

55..  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς--((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))--    

66..  ΔΔήήμμηηττρραα  ΔΔοούύμμοουυρραα  --    ((τταακκττιικκόό    μμέέλλοοςς))  

77..  ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΘΘεεοοφφίίλληηςς  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

88..  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΣΣππηηλλιιόόπποουυλλοοςς    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

  

ΔΔεενν  δδήήλλωωσσαανν  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ  σσττηη  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη::      

ΟΟ  κκ..  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΣΣεελλέέκκοοςς  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))      

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  δδιιααππίίσσττωωσσηη  ττηηςς  ααππααρρττίίααςς,,  ήήττοοιι::  σσεε  σσύύννοολλοο  ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  ((88))  μμέέλληη,,  κκήήρρυυξξεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  --δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς      ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..    

  

ΜΜεεττααββοολλέέςς::    
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--ΠΠρριινν  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  11
οουυ

    θθέέμμααττοοςς    ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  ((δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς))  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς,,  οο    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  τταα  

μμέέλληη  γγιιαα  ττηηνν  εεκκττόόςς    ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς  σσυυζζήήττηησσηη  ττωωνν  εεξξήήςς  θθεεμμάάττωωνν  ωωςς  κκααττεεππεείίγγοονντταα::  11))  ΈΈγγκκρριισσηη  33ηηςς  ΤΤρριιμμηηννιιααίίααςς  

ΈΈκκθθεεσσηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  οοιικκοονν..  ΈΈττοουυςς  22002200..  22))  ΈΈγγκκρριισσηη  έέκκδδοοσσηηςς  χχρρηημμααττιικκοούύ  εεννττάάλλμμααττοοςς  ππρροοππλληηρρωωμμήήςς  

κκααιι  οορριισσμμόόςς  υυπποολλόόγγοουυ  γγιιαα  ττιιςς  δδααππάάννεεςς  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΜΜεεττααφφοορριικκώώνν  ΜΜέέσσωωνν..  

  

ΜΜέέσσωω  μμηηννυυμμάάττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ,,  τταα  μμέέλληη  ττηηςς    ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ––  οομμόόφφωωνναα––  εεγγκκρρίίννοουυνν  ττηηνν  έέννττααξξηη  

ττωωνν  ΕΕΗΗΔΔ  θθεεμμάάττωωνν  κκααιι  ττηη  σσυυζζήήττηησσήή  ττοουυςς    μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττωωνν  εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννωωνν  θθεεμμάάττωωνν,,  ωωςς  1177
οο
  &&  1188

οο
  θθέέμμαα,,    ττηηςς  ηημμεερρηησσίίααςς    

δδιιάάττααξξηηςς  ..  ((ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρροο  7755    όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188))..  

--ΜΜεεττάά  ααππόό  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοο  44
οο
  θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς  --οομμόόφφωωνναα--θθαα  σσυυζζηηττηηθθεείί  κκααιι  θθαα  ψψηηφφιισσττεείί  ωωςς  11

οο
  

θθέέμμαα..--  ΗΗ  σσεειιρράά  σσυυζζήήττηησσηηςς  ττωωνν  θθεεμμάάττωωνν  ττηηςς  ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκεε  ωωςς  εεξξήήςς::    ττοο  44
οο
  σσεε  11

οο
,,  

ττοο  11
οο
  σσεε  22

οο
,,  ττοο  22

οο
  σσεε  33

οο
  &&  ττοο  33

οο
  σσεε  44

οο
..    

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΟΟ..ΕΕ..    κκ..  ΓΓ..  ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  τταα  μμέέλληη  γγιιαα  ττοο  44
οο
  ((ππλλέέοονν))  θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς  

δδιιάάττααξξηηςς,,  κκααττόόππιινν    ττηηςς  ααππόό  1155--1100--22002200  εειισσήήγγηησσηηςς  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς--ΤΤμμήήμμαα  ΕΕσσόόδδωωνν,,    

ππρροοττεείίννοοννττααςς  ττηηνν  έέγγκκρριισσήή  ττηηςς,,  όόππωωςς  ππααρραακκάάττωω::  

  

ΜΜεε  ττηηνν  ααρρ..  222299//22001199  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  κκααθθοορρίίσσττηηκκεε  οο  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  ττοουυ  φφόόρροουυ  ηηλλεεκκττρροοδδοοττοούύμμεεννωωνν  

χχώώρρωωνν  γγιιαα    ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ααππόό  11--11--22002200  έέωωςς  3311--1122--22002200..  ΕΕννόόψψεειι  ττηηςς  οολλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  ααυυττήήςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  

λληηφφθθεείί  ααππόόφφαασσηη  ααππόό  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  νναα  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  οοιι    σσυυννττεελλεεσσττέέςς  πποουυ  θθαα  ιισσχχύύοουυνν  ααππόό  11--11--22002211  

έέωωςς  3311--1122--22002211    γγιιαα  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  κκααιι  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς..    

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100  ττοουυ  ΝΝ..  11008800//11998800,,  μμεε  ττιιςς  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς    κκααιι  σσυυμμππλληηρρώώσσεειιςς  ττοουυ,,  μμεε  

ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  5544  ππααρρ..  55  ττοουυ  ΝΝ..11441166//11998844  κκααιι  ττιιςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2255  ππααρρ..1133  ττοουυ  ΝΝ..  11882288//11998899  

““ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΔΔ--ΟΟιικκοοννοομμιικκοοίί  ΠΠόόρροοιι  ττηηςς  ΤΤοοππιικκήήςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς””,,  εεππιιττρρέέππεεττααιι  οοιι  ΔΔήήμμοοιι  κκααιι  οοιι  ΚΚοοιιννόόττηηττεεςς  μμεε  ααππόόφφαασσήή  ττοουυςς,,  

νναα  εεππιιββάάλλλλοουυνν  φφόόρροο  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  ττοουυςς    σσεε  ββάάρροοςς  κκάάθθεε  σσττεεγγαασσμμέέννοουυ  ήή  όόχχιι  χχώώρροουυ  οοιικκιιαακκοούύ    κκααττααννααλλωωττήή  ήή  κκααττααννααλλωωττήή  

εεμμπποορριικκήήςς  ήή  ββιιοομμηηχχααννιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς,,  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν  ππεερριιφφέέρρεειιάά  ττοουυςς,,  ααννάά  μμεεττρρηηττήή  ππααρροοχχήήςς  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς  ττηηςς  

ΔΔΕΕΗΗ..  ΟΟ  φφόόρροοςς  ββααρρύύννεειι  ααυυττόόνν  πποουυ  κκάάννεειι  χχρρήήσσηη  ττοουυ  χχώώρροουυ  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ττοονν  κκύύρριιοο  ήή  ννοομμέέαα..  

  ΕΕφφόόσσοονν  οο  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  έέχχεειι  κκααθθοορριισσττεείί  εεφφάάππααξξ  ήή  σσττααδδιιαακκάά  σσττοο  ααννώώττααττοο  όόρριιόό  ττοουυ  μμπποορρεείί  ππεερρααιιττέέρρωω  νναα  ααυυξξάάννεεττααιι  

μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  μμέέχχρριι  ((2200%%))  κκάάθθεε  χχρρόόννοο,,  κκααττάά  ττεεττρρααγγωωννιικκόό  μμέέττρροο  φφωωττιιζζόόμμεεννηηςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  

σσττεεγγαασσμμέέννοουυ  χχώώρροουυ..  

  ΕΕππίίσσηηςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2211  ττοουυ  ΝΝ..  11008800//11998800  δδεενν  ππααρρέέχχεεττααιι  σσττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς  έέκκτταακκττηη  

οοιικκοοννοομμιικκήή  εεννίίσσχχυυσσηη  ααππόό  ττοονν  κκρρααττιικκόό  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό,,  εεφφόόσσοονν  ααυυττοοίί  δδεενν  άάσσκκηησσαανν  ττοο  ππααρρεεχχόόμμεεννοο  σσεε  ααυυττοούύςς  δδιικκααίίωωμμαα  ααππόό  

ττιιςς  κκεείίμμεεννεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  εεππιιββοολλήήςς  φφοορροολλοογγίίααςς  ππρροοςς  πποορριισσμμόό  εεσσόόδδωωνν..  

  ΤΤαα  έέσσοοδδαα  ααππόό  ττοο  φφόόρροο  ηηλλεεκκττρροοδδοοττοούύμμεεννωωνν  χχώώρρωωνν  μμπποορροούύνν  νναα  δδιιααττίίθθεεννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  

δδααππάάννηηςς  κκααιι  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σστταα  τταακκττιικκάά  έέσσοοδδαα  ττωωνν  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  

  

  ΟΟ  φφόόρροοςς  ηηλλεεκκττρροοδδοοττοούύμμεεννωωνν  χχώώρρωωνν  ήήτταανν  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22002200  γγιιαα  ττοουυςς  μμεενν  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  σσεε    00,,2200  €€  

ααννάά  ττεεττρρααγγωωννιικκόό  μμέέττρροο  εεττηησσίίωωςς  ,,  γγιιαα  ττοουυςς  δδεε  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  σσττοο  μμιισσόό  δδηηλλ..  00,,1100  €€  ααννάά  ττεεττρρααγγωωννιικκόό  μμέέττρροο  

εεττηησσίίωωςς..    

  

ΕΕιισσηηγγοούύμμαασσττεε  ττηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  ττωωνν  σσυυννττεελλεεσσττώώνν  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22002211..  

  

ΗΗ    ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  εεννηημμεερρώώθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκααιι  έέλλααββεε  υυππόόψψηη  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  

ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς--ΤΤμμήήμμαα  ΕΕσσόόδδωωνν,,  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ    άάρρθθρροουυ  7722  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  

άάρρθθρροο  4400  ττοουυ  ΝΝ..  44773355//22002200,,  τταα  άάρρθθρραα  11  ππααρρ11  ττοουυ  ΝΝ..  2255//11997755  κκααιι  1111  ττοουυ  ΝΝ..  44662233//22001199  ωωςς  σσήήμμεερραα  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  ττηηνν  ααρριιθθμμ..  

111177//9900881144//1199..1122..22001199  ΕΕγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν..  

ΑΑκκοολλοούύθθωωςς  ηη    ψψηηφφοοφφοορρίίαα  εεππίί  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς,,  κκααττόόππιινν  ττωωνν  λληηφφθθέέννττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν      ––    ααππααννττήήσσεεωωνν  έέχχεειι  ωωςς  

εεξξήήςς..    ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκ..  ΓΓ..  ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  κκααιι  οοιι  ΔΔηημμοοττιικκοοίί  ΣΣύύμμββοουυλλοοιι  ((  τταακκττιικκάά  μμέέλληη))    κκ..κκ..    ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΠΠεεττοούύσσηηςς,,  ΕΕλλέέννηη  

ΜΜππέέλλαα,,    ΙΙωωάάννννηηςς  ΗΗλλιιάάδδηηςς,,  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  ,,  ΔΔήήμμηηττρραα  ΔΔοούύμμοουυρραα  κκααιι  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΣΣππηηλλιιόόπποουυλλοοςς,,  ψψήήφφιισσαανν  υυππέέρρ  

ττοουυ  θθέέμμααττοοςς..  ΟΟ  δδηημμοοττιικκόόςς  σσύύμμββοουυλλοοςς  κκ..  ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΘΘεεοοφφίίλληηςς,,  ψψήήφφιισσεε  κκααττάά  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς    

  

ΣΣυυννεεππώώςς  [[εεππίί  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  ((88))  μμεελλώώνν,,  σσεε  σσύύννοολλοο  ((88))  ψψηηφφιισσάάννττωωνν]]  ηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή,,  OOμμόόφφωωνναα    εεππίί  ττωωνν  

εεγγκκύύρρωωςς  ψψηηφφιισσάάννττωωνν,,    

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ      
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ΕΕιισσηηγγεείίττααιι  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο::  

ΤΤηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  ττωωνν  σσυυννττεελλεεσσττώώνν    ττοουυ  φφόόρροουυ  ηηλλεεκκττρροοδδοοττοούύμμεεννωωνν  χχώώρρωωνν  γγιιαα  ττοο  ΈΈττοοςς  22002211,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  

ΔΔ//ννσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς--ΤΤμμήήμμαα  ΕΕσσόόδδωωνν,,  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοττυυππώώννεεττααιι      εεξξ΄́  οολλοοκκλλήήρροουυ  σσττοο  εειισσηηγγηηττιικκόό  

μμέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς..  

  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο αρχικά στον κ. Γ. Αργυρόπουλο  Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών 

Υπηρεσιών- Πρόεδρο Ο.Ε, ο οποίος ανέπτυξε συνολικά (προφορικά)  τους συντελεστές των δημοτικών τελών για το 

Έτος 2021, προτείνοντας τη λήψη σχετικής απόφασης. Στο σημείο αυτό τέθηκαν  ερωτήματα από τα μέλη του σώματος 

και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γ. 

Αργυρόπουλο.  

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, 

καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι: «…  προτείνουμε την μείωση 

όλων των δημοτικών τελών κατά 10%  για το έτος 2021 και  την  μη επιβολή τέλους  για την τέλεση των πολιτικών 

γάμων…». Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά ) κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι: «….προτείνουμε την  

μείωση όλων των δημοτικών τελών κατά 10%  για το έτος 2021 και  την ανάκληση επιβολής τέλους  για την τέλεση των 

πολιτικών γάμων…..»  Επίσης η δημοτική  σύμβουλος  της δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση» κ. Α. Βίτσα, δήλωσε 

ότι:  «…...προτείνουμε και εμείς την  μείωση όλων των δημοτικών τελών κατά 10%  για το έτος 2021 και  την  μη επιβολή 

τέλους  για την τέλεση των πολιτικών γάμων…..». 

Σ΄ αυτό το σημείο τίθεται ενιαία πρόταση: [την μείωση όλων των δημοτικών τελών κατά 10%  για το έτος 2021 και  

την  μη επιβολή τέλους  για την τέλεση των πολιτικών γάμων] από τις δημοτικές παρατάξεις:  «Λαϊκή Συσπείρωση 

Χαϊδαρίου»,  « Χαϊδάρι Ψηλά» και «Πολίτες σε Δράση».  

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 

την υπ΄αριθμ 169/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το αποδεικτικό τοιχοκόλλησής της,  τις διατάξεις του  

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου  65 του 

Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και  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,  

την εισήγηση του Αντιδημάρχου  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γ. Αργυρόπουλου,  

τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων δημοτικών συμβούλων. 

 

Επί συμμετεχόντων (25) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (25) ψηφισάντων,(16) ψήφισαν Υπέρ και (9) ψήφισαν Κατά, 

συνεπώς  το Δημοτικό Συμβούλιο, Oμόφωνα,  επί των εγκύρως ψηφισάντων,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 

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, σύμφωνα με την αριθμ 169/2020 απόφαση της Ο.Ε, η 

οποία εμφανίζεται εξ΄ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ  από 01-01-2021 έως 31-12-2021. 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 66 του Β. Δ. 24/9-20/10/1958. 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  23-10-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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