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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 24ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.26275/22.9.2017 πρόσκληση του
κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, 6. Καλούδης
Κων/νος, 7. Κουρής Μιχαήλ, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης
Αναστάσιος, 2. Αντύπας Γεώργιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης και 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη,
δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών
στη συνεδρίαση είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 295/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 2018
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 10ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.25547/2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, το οποίο έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80:
Οι δήμοι και οι κοινότητες επιτρέπεται να επιβάλλουν υπέρ αυτών, με απόφαση του συμβουλίου τους, φόρο
για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακού καταναλωτού ή καταναλωτού εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης που
βρίσκεται στην περιφέρειά τους, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο συντελεστής του φόρου σε ακέραιες μονάδες ανά τετραγωνικό μέτρο
φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται. (άρθρο 25 παρ.
13 Ν. 1828/89)
Ο συντελεστής φόρου για τους μη στεγασμένους χώρους ορίζεται στο ήμισυ αυτού που ισχύει για τους
στεγασμένους χώρους ( άρθρα 10 παρ. 1 ν. 1080/80, 55 παρ. 5 ν. 14165/84 & 25 παρ. 13 ν.1828/89)
Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται μέχρι τέλους του μηνός Οκτωβρίου, και κοινοποιείται στην
ΔΕΗ μέχρι και της 30ης Νοεμβρίου κάθε έτους, οι δε οριζόμενοι σε αυτήν συντελεστές φόρου, ισχύουν από της
1ης του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους και μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της αποφάσεως.
Οι καθοριζόμενοι συντελεστές που τροποποιούνται, δεν εφαρμόζονται κατά την διάρκεια του οικονομικού
έτους που η σχετική απόφαση, ελήφθη. (άρθρο 10 παρ.2 του Ν.1080/80)
Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν. 1080/80) όπως διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί να
προσαυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, περαιτέρω μέχρι 25% προκειμένου το
πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και
συντήρησης των σχολείων. (άρθρου 113 παρ. 6 Ν. 1892/90) Ο δήμος ή η κοινότητα γνωστοποιεί στην ΔΕΗ
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ένα μόνο συντελεστή για το φόρο, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος επί το εμβαδόν, αποδίδει ποσό ίσο προς το
προκύπτον εκ του γινομένου του πραγματικού εμβαδού επί τον κατά κατηγορία συντελεστή.
Ο φόρος βαρύνει τον καταναλωτή του ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται

ενιαία από τη Δ.Ε.Η., σε

δόσεις ίσες προς τον αριθμό των εκδιδομένων κάθε χρόνο λογαριασμών. (άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80) Το
ποσό του φόρου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των

τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας που

ηλεκτροδοτείται, με τον συντελεστή του φόρου.
Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου, στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74),
429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94)
αναφέρεται η ΔΕΗ, νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός
προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων
για το έτος 2018, σε 0,18€ ανά τ.μ.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016 και και το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απεχούσης της κ. Πίκουλα)
1. Καθορίζει το συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018 από 0,18 ευρώ ανά τ.μ. σε
0,18 ευρώ ανά τ.μ.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 295/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 28.9.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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