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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της με αρίθμ. 15/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 

Αριθμός Απόφασης :164/2019 

 

Περίληψη 

«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 106/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, 

για τον καθορισμό δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2020, 

στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων» 

 

Στον ΑΛΙΑΡΤΟ και ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σήμερα την 26η του μηνός 

Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, μετά από την αριθμ. 7953/22-11-2019 12:59πμ έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» έτσι όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) με τίτλο 

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας» 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου σε σύνολο (27) μελών ευρέθησαν παρόντες (26) ήτοι: 

Παρόντες 
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Λουκάς 
2. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα 
4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
5. ΓΚΙΖΙΩΤΗ Κωνσταντίνα  
6. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
7. ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
8. ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗΣ Ταξιάρχης 
9. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Αλέξανδρος 
10. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
11. ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος 
12. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ Δήμητρα 
13. ΜΑΛΕΣΗΣ Κωνσταντίνος  
14. ΜΑΛΕΣΗΣ Φώτιος 
15. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Λουκάς 
16. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
17. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κωνσταντίνος  

Απόντες 
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος 

 
Ο οποίος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν 
και κλήθηκε νόμιμα. 
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18. ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Γεώργιος 
19. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
20. ΝΙΑΡΟΣ Γεώργιος 
21. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
22. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Χαρίτων  
23. ΠΙΚΑΣΗ Ασημίνα  
24. ΡΑΧΟΥΤΗΣ Ιωάννης 
25. ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Γεώργιος 
26. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αναστάσιος 

 
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν οι πρόεδροι Κοινότητας Αλιάρτου κ. Τσιουγγρής Ιωάννης, ΚοινότηταςΘεσπιών 

κ. Δρίτσας Σωτήριος, Κοινότητας Μαυρομματίου κ. Δρίτσα Ανθούλα, Κοινότητας Λεονταρίου κ. Χαροκόπος 

Κωνσταντίνος, Κοινότητας Νεοχωρίου κ. Στάθης Απόστολος, Κοινότητα Πέτρας κ.Μπετχαβάς Ιωάννης, Κοινότητας 

Σωληναρίου κ. Γκρέκας Ευάγγελος, Κοινότητας Υψηλάντη κ. Αντωνίου Νικόλαος. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Κουτρουμάνη Σωτηρία. 

Παρόντος και του προσκληθέντος Δημάρχου κ. Ντασιώτη Γεωργίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «έγκρισης της υπ’ αριθμ. 

106/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για τον καθορισμό δημοτικού φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2020,  στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο 

αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών – Προγραμματισμού & Διαφάνειας, κ. Γλύκο Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε τα 

εξής: Κυρίες & Κύριοι Σύμβουλοι, Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Δημοτικό 

Συμβούλιο ορίζει τους φόρους, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.  

 Το άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80:  στο οποίο προβλέπεται ότι : «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 περιφέρεια 

τους, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι ο 

συντελεστής του φόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε ακέραιο ποσό από 0,02 

€ μέχρι 0,07€ και μπορεί να αυξάνεται σε ποσοστό μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος (άρθρο 25 παρ. 

13 Ν.1828/89 Εγκ. Υπ. ΕΣ. 3958/20-1-89).  

 Ότι δεν είναι δυνατό να καθοριστεί διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορία καταναλωτών ηλεκτρικού 

ρεύματος. Να οριστεί δηλαδή ένας συντελεστής για τις κατοικίες, διαφορετικός συντελεστής για τα 

καταστήματα κλπ. Ωστόσο στην παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 1416/84 προβλέπεται ο καθορισμός του 

συντελεστή ανάλογα με την περιοχή, όπου βρίσκεται το ακίνητο. 

 Ο δήμος γνωστοποιεί στην Δ.Ε.Η. ένα μόνο συντελεστή για το φόρο(δεν μπορεί να είναι διαφορετικός κατά 

κατηγορίες, άλλος για κατοικίες και άλλος για καταστήματα), ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος επί το εμβαδόν, 

αποδίδει ποσό ίσο προς το προκύπτον εκ του γινομένου του πραγματικού εμβαδού επί τον κατά κατηγορία 

συντελεστή.                

 Ότι όπως προκύπτει σαφώς από το Ν. 1829/90, οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν τη διακριτική ευχέρεια να 

επιβάλλουν ή όχι τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή εφ΄ όσον τον έχουν επιβάλλει, να ανακαλέσουν 
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οποτεδήποτε τη σχετική απόφαση. Δηλαδή, η επιβολή του φόρου είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική για 

τους δήμους και τις κοινότητες (Γνωμ. Νομ. Δ/νσης Υπ. Εσωτ. 462/1986). 

 Τη νομική δέσμευση ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται μέχρι τέλους του μηνός 

Οκτωβρίου και κοινοποιείται στη ΔΕΗ μέχρι και της 30ης Νοεμβρίου κάθε έτους, οι δε οριζόμενοι σε αυτή 

συντελεστές φόρου, ισχύουν από της 1ης του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους και μέχρι 

τροποποιήσεως ή καταργήσεως της αποφάσεως.  

 Ο φόρος συνεισπράττεται όπως και τα Δ.Τ. μέσω της Δ.Ε.Η. και είναι φόρος κατά την κύρια αυτού 

δημοσιονομική έννοια και επιβάλλεται πέρα πάσης ανταπόδοσης. 

 Την πρόβλεψη ότι οι καθοριζόμενοι συντελεστές που τροποποιούνται, δεν εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια 

του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου ελήφθη η σχετική απόφαση (άρθρο 10 παρ.2 του 

Ν.1080/80). 

Προκειμένου δε περί μη στεγασμένου χώρου ο συντελεστής του φόρου ορίζεται κατά τετραγωνικό μέτρο 

φωτιζόμενης επιφανείας, στο μισό του συντελεστή που ορίζεται για τους στεγασμένους χώρους  (άρθρο 10 

παρ.1 του Ν.1080/80).  

 Την παραδοχή ότι ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αποτελεί, όπως και το τέλος ακίνητης περιουσίας, 

γνήσιο φόρο επί της περιουσίας τα έσοδα του οποίου μπορούν να διατίθενται για την κάλυψη 

οποιασδήποτε δαπάνης και περιλαμβάνονται στα τακτικά έσοδα των δήμων και των κοινοτήτων. Ο δε 

φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωμή του επ' ονόματι του εκδιδόμενου λογαριασμού καταναλισκόμενου 

ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται μαζί με αυτόν ενιαίος από τη Δ.Ε.Η., σε δόσεις ίσες προς τον 

αριθμό των εκδιδόμενων κάθε χρόνο λογαριασμών(άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80).  

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

από τη Δ.Ε.Η. τετραγωνικών μέτρων επιφανείας του χώρου, επί τον συντελεστή του φόρου 

 Το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των Nόμων 25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 

1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του N. 3854/2010 (Α' 94) όπου αναφέρεται η ΔΕΗ 

νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προμηθευτής 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αποτελεί 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.Εσωτ.79061/30-10-1980). 

 

Με βάση τα παραπάνω προτεινόμενα και σύμφωνα με τα στοιχεία για τις επιφάνειες των ηλεκτροδοτούμενων 

ακινήτων, όπως αυτά μας κοινοποιήθηκαν από το Δ.Ε.Η., τα αναμενόμενα έσοδα από το Δημοτικό φόρο για το 

2020 θα ανέλθουν σε:  

 

 

ΑΔΑ: 6Σ8ΦΩΨ4-Ξ1Ι



 

4 

Δημοτική Ενότητα 
Συντελεστής Δημοτικού 

Φόρου 

Επιφάνειες 

υποκείμενες σε 

Δημοτικό φόρο 

Αναμενόμενο έσοδο 

Αλιάρτου  0,12 €/ m2 231.411,50 m2 27.648,96 € 

Θεσπιέων  0,12 €/ m2 207.527,92 m2 21.559,53 € 

 

Χαρακτήρας του τέλους: Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την επιβολή του φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων έχει κανονιστικό χαρακτήρα (σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 121/2001 απόφαση του 

Σ.τ.Ε.), εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, βάσει της παραγράφου 1ζ’ του άρθρου 72 

του Ν. 3852/10 και του υπ’ αριθμόν πρωτοκ. 7661/9-5-2012 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και ισχύει 

μέχρι να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί με νεότερη απόφαση. Ως κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση 

δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 66 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 ενώ με τις διατάξεις των 

άρθρων 2 και 10 του Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/2010) αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο. 

Τέλος, το συμβούλιο δεν μπορεί να προβεί σε προοδευτική κλιμάκωση του συντελεστή, ανάλογα με την 

έκταση της επιφάνειας κάθε φορολογούμενου ακινήτου. 

 1) Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορίες καταναλωτών ηλεκτρικού 

ρεύματος. Να ορισθεί δηλαδή ένας συντελεστής για τις οικίες, διαφορετικός συντελεστής για καταστήματα 

κ.λπ.  

2) Δεν μπορεί να καθοριστεί διαφορετικός συντελεστής κατά περιοχές και ζώνες της διοικητικής 

περιφέρειας του Δήμου, ούτε είναι δυνατή η επιβολή του φόρου μόνο για στεγασμένους ή μόνο για μη 

στεγασμένους (εξαίρεση ενός εκ των δύο). 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19:"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." 

 

Προτείνεται: 

 Η επιβολή φόρου για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακού καταναλωτού ή καταναλωτού εμπορικής 

ή βιομηχανικής χρήσης που βρίσκεται στην περιφέρειά τους, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού 
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ρεύματος της ΔΕΗ (ή του εκάστοτε εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας), σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παρ.1,2,3 του Ν.1080/80.  

 

 Η αναπροσαρμογή του συντελεστή δημοτικού φόρου για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα για τους 

στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους ως εξής: 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ :  

Για τα εντός σχεδίου οικισμού ακίνητα:  

Για στεγασμένους χώρους 0,12 € ανά τ.μ. 

Για τα εκτός σχεδίου οικισμού ακίνητα:  

Για στεγασμένους χώρους 0,12 € ανά τ.μ. 

και για τους μη στεγασμένους χώρουςστο μισό του παραπάνω συντελεστή. 

 

 Για τις υπό ανέγερση οικοδομές ο φόρος επιβάλλεται, με χρήση του συντελεστή που προβλέπεται από 

το άρθρο 10, παρ. 1 του ν. 1080 για τους μη στεγασμένους χώρους (δηλαδή στο ήμισυ αυτών που ισχύει 

για τους στεγασμένους χώρους) (ΥΠ.ΕΣ. 7699/16.03.2012). 

 

 Για τον καθορισμό σε τετραγωνικά μέτρα της επιφανείας των κατοικιών που βρίσκονται σε αγροτικές 

περιοχές, δε θα λαμβάνονται υπ' όψιν οι χώροι σταυλισμού και οι εκτός της κυρίας κατοικίας λοιποί 

χώροι οι οποίοι δεν προορίζονται για κατοικία.  

 

Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψιν ότι: 

Ο φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωμή του επ’ ονόματι του εκδιδόμενου λογαριασμού καταναλισκόμενου 

ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται μαζί με αυτόν ενιαίος από το Δ.Ε.Η. ή από τους λοιπούς παρόχους, σε 

δόσεις ίσες προς τον αριθμό των εκδιδόμενων κάθε χρόνο λογαριασμών. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη σχετική νομολογία τα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να είναι 

αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. 

Επίσης πρέπει να τηρείται αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και η αύξηση των τελών να είναι 

ανάλογη με την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», κος Μπούτσικος 

Γεώργιος, ανέφερε ότι η παράταξη του διαφωνεί με την επιβολή τελών και φόρων στους δημότες και γι’ αυτό το 

λόγο καταψηφίζει. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία  επί των είκοσι έξι (26) παρόντων δημοτικών συμβούλων 

οι δεκατέσσερις (14) ψήφισαν υπέρ και οι δώδεκα (12) κατά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του  

α)τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010)  

β) την υπ’ αρ. 106/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε βάσει του άρθρου 72 παρ.1 περίπτ. 

ζ΄ του Ν. 3852/10 και αναφέρεται παραπάνω, καθώς και τις εισηγήσεις-τοποθετήσεις που διατυπώθηκαν σε αυτό, 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α) Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 106/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, περί 

επιβολής δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2020,  στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, η οποία 

αποτελεί εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Β) Την αναπροσαρμογή των συντελεστών του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτος 2020, στο 

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην υπ’ αριθμ. 106/2019 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων: 

 

1. Επιβολή κοινού συντελεστή για όλες τις Δημοτικής Ενότητες ως εξής: 

Για τα εντός σχεδίου οικισμού ακίνητα:  

Για στεγασμένους χώρους 0,12 € ανά τ.μ. 

Για τα εκτός σχεδίου οικισμού ακίνητα:  

Για στεγασμένους χώρους 0,12 € ανά τ.μ. 

και για τους μη στεγασμένους χώρουςστο μισό του παραπάνω συντελεστή. 

2. Στις υπό ανέγερση υπό ανέγερση οικοδομές ο φόρος επιβάλλεται, με χρήση του συντελεστή που 

προβλέπεται από το άρθρο 10, παρ. 1 του ν. 1080 για τους μη στεγασμένους χώρους (δηλαδή στο ήμισυ 

αυτών που ισχύει για τους στεγασμένους χώρους) (ΥΠ.ΕΣ. 7699/16.03.2012). 

 

3. Για τον καθορισμό σε τετραγωνικά μέτρα της επιφανείας των κατοικιών που βρίσκονται σε αγροτικές 

περιοχές, δε θα λαμβάνονται υπ' όψιν οι χώροι σταυλισμού και οι εκτός της κυρίας κατοικίας λοιποί χώροι 

οι οποίοι δεν προορίζονται για κατοικία.  

 

4. Ο φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωμή του επ’ ονόματι του εκδιδόμενου λογαριασμού 

καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται μαζί με αυτόν ενιαίος από την Δ.Ε.Η. ή από 

τους λοιπούς παρόχους, σε δόσεις ίσες προς τον αριθμό των εκδιδόμενων κάθε χρόνο λογαριασμών. 

 

Β) Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας παραμένει αμετάβλητο. 

 

Γ) Η απόφαση αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη και θα ισχύει μέχρι λήψεως νεωτέρας 
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Δ) Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να δημοσιευθεί κατά τις ισχύουσες από την νομοθεσία διατάξεις. 

 

Ε) Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υποβάλλει στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής.  

 

Η παρούσα απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2019 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
Αλίαρτος 28/11/2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Λουκάς 
2. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα 
4. ΓΚΙΖΙΩΤΗ Κωνσταντίνα  
5. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
6. ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
7. ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗΣ Ταξιάρχης 
8. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Αλέξανδρος 
9. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
10. ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος 
11. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ Δήμητρα 
12. ΜΑΛΕΣΗΣ Κωνσταντίνος 
13. ΜΑΛΕΣΗΣ Φώτιος 
14. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Λουκάς 
15. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
16. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κωνσταντίνος 
17. ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Γεώργιος 
18. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
19. ΝΙΑΡΟΣ Γεώργιος 
20. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
21. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Χαρίτων  
22. ΠΙΚΑΣΗ Ασημίνα  
23. ΡΑΧΟΥΤΗΣ Ιωάννης 
24. ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Γεώργιος 
25. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αναστάσιος 
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