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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 27/11-11-2020 
Αριθ.Αποφ. 292/2020    

ΘΕΜΑ: Εισήγηση  Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού συντελεστή φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων  χώρων  του Δήμου Μονεμβασίας. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  11-11-2020  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 13547/06-11-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

   Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος   , δηλαδή:

  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος) 

    

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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        Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 19ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της  τα   εξής: 

        Τις διατάξεις του άρθρου 11  του ν.4623/2019 (Ορισμός φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών) σύμφωνα με το οποίο : Ο κατά την παράγραφο 3 του 

άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων , τελών ,δικαιωμάτων και εισφορών 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της Οικονομικής Επιτροπής  και τις τυχόν 

εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των 

παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της 

οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 

παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 

εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 

εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 

     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την από 02-11-2020 

εισήγηση της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, βάσει της οποίας προτείνετε ο καθορισμός συντελεστή φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων  χώρων στον Δήμο Μονεμβασίας και συγκεκριμένα :  

Εισήγηση  της  Ο ικονομι κής  Υπηρεσίας  σχετ ι κά  με  τ ην 

α να πρ οσαρμογή  τ ου  συ ντελεστή  φ όρου  ηλεκτρ οδοτού με νω ν 

χώρω ν.  

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 από 0,02 

ευρώ έως 0,07 ευρώ κάθε έτος, κατά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας 

στεγασμένου χώρου, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται. (άρθρο 25 παρ. 13 Ν. 

1828/89) (Εφόσον ο συντελεστής έχει καθοριστεί στο ανώτατο όριο του, μπορεί να 

αυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μέχρι 20% για κάθε 

οικονομικό έτος. (άρθρο 25 παρ. 13  Ν. 1828/89) 

Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 

25/1975, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 και το 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-25-12/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-25-12/
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τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, βαρύνουν τον υπόχρεο σε 

πληρωμή του λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και 

συνεισπράττονται από τη ΔΕΗ ή από τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, 

σε δόσεις ίσες με τον αριθμό των ετήσιων λογαριασμών. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται 

ενιαίος λογαριασμός για κάθε υπόχρεο. (άρθρο 43 παρ.1β του Ν.3979/2011) 

Το ποσό του φόρου προκύπτει με τον πολλαπλασιασμό των ανά μετρητή παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ τετραγωνικών μέτρων επιφανείας του χώρου, επί τον 

συντελεστή του φόρου. 

Για τον προσδιορισμό της επιφανείας των στεγασμένων ή μη χώρων, λαμβάνεται υπ' όψιν 

η υφισταμένη πραγματική ή πλασματική εμβαδομέτρηση για τον υπολογισμό των 

εισπραττόμενων τελών καθαριότητος και φωτισμού (ΚΑ0311), συμφώνως με τις διατάξεις 

του Ν. 25/75. 

Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αποτελεί –όπως και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας –

γνήσιο φόρο επί της περιουσίας (Γνωμ. ΝΣΚ ολ. 72/1981), τα έσοδα του οποίου μπορούν 

να διατίθενται για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης και περιλαμβάνονται στα τακτικά 

έσοδα των Δήμων. (Εγκ. Υπ Ες. 7906/30-10-1980)  

Με την υπ αριθ. 348/2011 ΑΔΣ καθορίστηκε ο συντελεστής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων στο ποσό των 0,07€/τμ. 

Πίνακας ανάλυσης Τετραγωνικών Μέτρων   

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΜ  ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΜ ΕΠΑΓ/ΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ         171.781 70.557 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  207.537 51.278 

ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ   35.587 13.962 

ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ    44.488 6.282 

ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   22.091 1.556 

ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ     44.978 8.944 

ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ    54.655 3.380 

ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ    10.661 984 

ΚΟΙΝ. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ      31.276 3.451 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-43-ρυθμίσεις-οικονομικών-θεμάτων/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/0311-τέλος-καθαριότητας-και-φωτισμού-άρθ/
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ΚΟΙΝ. ΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ  3.373 112 

ΚΟΙΝ. ΑΣΩΠΟΥ         212.702 28.356 

ΚΟΙΝ. ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ     26.793 1.259 

ΚΟΙΝ. ΒΕΛΙΩΝ         32.336 6.090 

ΚΟΙΝ. ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ      52.189 8.362 

ΚΟΙΝ. ΕΛΑΙΑΣ         53.760 9.794 

ΚΟΙΝ. ΕΛΙΚΑΣ         67.483 5.746 

ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ      17.930 1.818 

ΚΟΙΝ. ΙΕΡΑΚΟΣ        27.078 1.733 

ΚΟΙΝ. ΚΑΜΠΟΥ ΒΟΙΩΝ   41.462 7.225 

ΚΟΙΝ. ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ 6.561 434 

ΚΟΙΝ. ΚΟΥΠΙΩΝ        5.383 714 

ΚΟΙΝ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ    55.707 9.411 

ΚΟΙΝ. ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ    15.292 2.318 

ΚΟΙΝ. ΛΑΧΙΟΥ         45.730 4.196 

ΚΟΙΝ. ΛΙΡΩΝ          11.300 1.293 

ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ     13.087 5.428 

ΚΟΙΝ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ  47.914 3.741 

ΚΟΙΝ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    117.122 47.146 

ΚΟΙΝ. ΝΟΜΙΩΝ         57.036 15.597 

ΚΟΙΝ. ΠΑΚΙΩΝ         32.375 1.924 

ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ    25.295 2.039 

ΚΟΙΝ. ΠΑΠΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ  22.089 8.999 

ΚΟΙΝ. ΡΕΙΧΕΑΣ        45.727 2.256 

ΚΟΙΝ. ΣΥΚΕΑΣ         75.399 17.152 

ΚΟΙΝ. ΤΑΛΑΝΤΩΝ       13.065 1.463 

ΚΟΙΝ. ΦΑΡΑΚΛΟΥ       4.331 515 

ΚΟΙΝ. ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ      3.500 968 
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ΚΟΙΝ. ΧΑΡΑΚΟΣ        12.810 890 

ΣΥΝΟΛΑ 1.767.883,00 357.373,00 

 

Σύμφωνα με την  ΚΥΑ 46735/01-08-20 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 και 

λαμβάνοντας υπόψη τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία εσόδων,  (εισπραχθέντα 

έτους 2019, εισπραχθέντα από 1/1/19 έως 31/8/19 και εισπραχθέντα από 1/1/20 έως 

31/8/2020), ο προϋπολογισμός εσόδων για το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων   

για το έτος 2021 διαμορφώνεται ως εξής: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2021: 

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
2019                    

ΣΤΗΛΗ Α 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 

2019                        
ΣΤΗΛΗ Β 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 

2020             
ΣΤΗΛΗ Γ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ 
2021 

0511 Φόρος 
Ηλεκτ/νων 
Χώρων 

 
146.053,42 

 
94.033,70 

 
91.169,01 

 
146.053,42 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντα υπόψη την ΚΥΑ με την οποία παρέχονται οδηγίες 

σύνταξης του προϋπολογισμού για το έτος 2021, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για 

τη μη αναπροσαρμογή του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων  και την  διατήρηση 

του συντελεστή  της  348/2011 ΑΔΣ. 

   Στην συνέχεια πήρε το λόγο το τακτικό μέλος  της Ο.Ε κ. Παναρίτης Ηλίας και ανέφερε  

ότι καταψηφίζουμε το συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων  έτσι όπως τέθηκε 

σήμερα στην Ο.Ε. Για όλα αυτά όμως  θα τοποθετηθούμε διεξοδικά στην συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου που θα έρθει για συζήτηση το εν λόγω θέμα.     

    Με την άποψη του κ. Παναρίτη συμφώνησε και το αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ. 

Κόκκορης Παναγιώτης.    

  Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά . 

  Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του προέδρου,  

την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις απόψεις του κ. Παναρίτη ,τις 

διατάξεις  του άρθρου 11  του ν.4623/2019/10,και μετά από διαλογική συζήτηση 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντων των κ.κ Παναρίτη & Κόκκορη) 

           Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας τη μη 
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αναπροσαρμογή του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων  και την  διατήρηση του 

συντελεστή  όπως είχε αποφασιστεί με την  348/2011 ΑΔΣ, στον Δήμο Μονεμβασίας 

σύμφωνα με την εισήγηση της  οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

    
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                    


