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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 366 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 28 από 28-11-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 27/40644/23-11-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«Καθορισµός Συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων χώρων,   για το έτος 2012» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ 

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης,              

Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης,                       
Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,  

Α. ∆ηµητσάνου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος,               
Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, 

Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης,                         
∆. Σακαλόγλου,  ∆. Θωµαΐδου 

 
∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                      
Ν. Ιωαννίδης, Γ. Αναστασιάδου, Π. Βλασσάς. 
 
Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, επειδή 
απουσιάζει η Γραµµατέας του Σώµατος κ. Γεωργία Αναστασιάδου, αναθέτει τα 
καθήκοντα του Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην ∆ηµοτική Σύµβουλο                       
κ. Φιλίππα Αθυµαρίτου. 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. 
Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                       
κ.κ. Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. ∆ακουτρός, Ν. Κουκουλάρης, 
∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου και Α. Χατζησαββίδης. 

ΑΔΑ: 4562ΩΚΥ-ΤΓΜ



Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.40603/23-11-
2011 εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 

 

«Από τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών,   κατετέθη η υπ΄ αριθµ. 
39816/17.11.2011 εισήγηση προς την Οικονοµική Επιτροπή, στην οποία αναφέρονται τα εξής:    

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη  της : 

1) Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Νόµου 1080/80,το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να επιβάλλει 
φόρο για κάθε στεγασµένο η µη χώρο καταναλωτή οικιακής  ή βιοµηχανικής χρήσης.  

2) Το άρθρο 72 παρ. ζ του  Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική  Επιτροπή 
εισηγείται στο συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 

3) Επίσης µε το Νόµο 1828/1989 άρθρο 25 παρ.13, ο συντελεστής φόρου 
Ηλεκτροδοτούµενων χώρων µπορεί να αυξάνεται, µε Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µέχρι 20% για κάθε Οικονοµικό έτος. Σύµφωνα µε το άρθ. 113 παρ.6 εδαφ. Β 
του Ν.1892/90, ο φόρος των ηλεκτροδοτούµενων χώρων, όπως διαµορφώνεται εκάστοτε, 
µπορεί να προσαυξάνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περαιτέρω µέχρι 25%, 
προκειµένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των 
κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και της συντήρησης των Σχολείων. 

4) Σύµφωνα µε την 31/31-1-2011  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν υπήρξε αύξηση 
στους συντελεστές του φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων για το έτος 2011 και 
παρέµειναν οι ίδιοι που είχαν καθοριστεί για το έτος 2010: α)  για τους στεγασµένους 
χώρους συντελεστής 0,27 € ανά τετραγωνικό µέτρο και β)για τους µη στεγασµένους 
χώρους καθορίστηκε συντελεστής 0,10 ανά τετραγωνικό µέτρο.  

Μετά τα  παραπάνω η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Νέας Ιωνίας θα πρέπει να εισηγηθεί στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό της αύξησης ή µη του συντελεστή φόρου των 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων  για  το Οικονοµικό έτος 2012. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά τη συνεδρίασή 
της στις 22 Νοεµβρίου 2011, (σχετική η υπ’ αριθµ. 385/22-11-2011 πράξη της), εισηγείται 
κατά πλειοψηφία (επί παρόντων 7 µελών και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) µε 
ψήφους 6 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ (ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μ. Καναβός), στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο,  τα ακόλουθα: 

Να ισχύσουν για το έτος 2012,  οι ίδιοι συντελεστές φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων που 
ίσχυαν και το έτος 2011,  δηλαδή: 

α)  για τους στεγασµένους χώρους συντελεστής 0,27 € ανά τετραγωνικό µέτρο   
β)  για τους µη στεγασµένους χώρους , συντελεστής 0,10 ανά τετραγωνικό µέτρο». 

 

Ακολούθως δίνεται ο λόγος στον ∆ήµαρχο κ. Ηρακλή Γκότση, ο οποίος, αφού τοποθετείται 
διεξοδικά επί του θέµατος, προτείνει να παραµείνουν οι ίδιοι συντελεστές το 2012 µε 
αυτούς του 2011. 
Ακολούθως τοποθετούνται:  

� ο εκπρόσωπος της παράταξης «Νέα Ιωνία για Ανθρώπινη Πόλη» κ. Π. 
Μανούρης, ο οποίος διατύπωσε την πρόταση «να µειωθούν οι συντελεστές για 
το 2012 κατά 5% σε σχέση µε τους αντίστοιχους ισχύοντες», 

� ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Π. Τσουκαλάς, ο 
οποίος διατύπωσε την πρόταση «να παραµείνουν καταρχήν οι ίδιοι 
συντελεστές το 2012 µε αυτούς του 2011, αλλά να συµπεριληφθούν στις 
ρυθµίσεις για τις µειώσεις των συντελεστών του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους 
για τις ευπαθείς οµάδες, οι τρίτεκνες οικογένειες, οι µονογονεϊκές οικογένειες, 
οι έχοντες αναπηρία 67% και άνω, οι έχοντες κοινωνικά τιµολόγια, και τέλος να 
µειωθεί το ποσόν των 20000 €, που τίθεται ως πλαφόν, διότι δεν είναι 
αντιπροσωπευτικό. 

 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 
2. Αφού έλαβε υπόψη: 

� την υπ’ αριθµ. 40603/23-11-2011 εισήγηση. 

� την υπ΄ αριθµ. 385/22-11-2011 πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής. 

� τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1080/1980, του άρθρου 25 παρ. 13 του Ν. 
1828/1989 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(επί παρόντων –30- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού,     
µετά την αποχώρηση  των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,                      
Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. ∆ακουτρού, Ν. Κουκουλάρη, ∆. Κουκουλάρη, Γ. Τσοµπανίδου, 

∆. Σακαλόγλου, Α. Χατζησαββίδη  και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

 
µε ψήφους 21 ΥΠΕΡ,  4 ΚΑΤΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, 
Ι. Λαζαρίδης, ∆. Θωµαΐδου) και  5 ΛΕΥΚΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ν. Μπράτιµος, 

Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος)                                                              
 

 

Την διατήρηση των ιδίων συντελεστών Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων για το 
έτος 2012 µε αυτούς του 2011, δηλαδή: 

1. για τους στεγασµένους χώρους, συντελεστής 0,27 € ανά τετραγωνικό µέτρο, και 

2. για τους µη στεγασµένους χώρους,  συντελεστής 0,10 ανά τετραγωνικό µέτρο. 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
Φ. Αθυµαρίτου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                 
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, 

Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης,                      
Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης,                         

Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος,               
Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,                  

Α. ∆ηµητσάνου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός,                            
Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, 

Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, ∆. Θωµαΐδου 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος  Μπουρδούκος  
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