
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΔΑ: 6Σ68Ω1Η-ΛΙΒ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:232/2021 

   

                                                                   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 32 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου  

 

ΘΕΜΑ 10ο  : «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «τέλους ακίνητης 

περιουσίας (ΤΑΠ) οικονομικού έτος 2021». 

 

Στη Σέριφο σήμερα, 01 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 4530 / 27-11-2021 πρόσκληση 

του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 

75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (6) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

2. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος 

  1. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 
 

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

4. Ράμπιας Σάββας, μέλος  

5. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

6. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

                    

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη.   

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των 

μελών για τη συζήτηση ενός (1) έκτακτου θέματος ως κάτωθι: 

1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για 

την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου». 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.  



Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της οικονομικής επιτροπής τα εξής: 

Έχοντας υπ’ όψιν, 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν.2130/93, όπου 

ορίζεται ότι: 

i. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των Δήμων τέλος, το 

οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που 

βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες 

διακρίσεις: 

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή 

εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. 

β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου 

σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή 

εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. 

ii. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25‰), μέχρι μηδέν 

τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰) και είναι ενιαίος για όλη τη 

διοικητική τους περιφέρεια. 

iii. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του 

συντελεστή λαμβάνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους 

και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και μέχρι να 

τροποποιηθεί ή καταργηθεί η απόφαση αυτή. Η απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στη ΔΕΗ μέχρι 30 Νοεμβρίου. 

Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση θα επιστραφεί στο Δήμο, ως 

ανεκτέλεστη.   

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.20 του Ν.2130/93, όπου ορίζεται ότι τα 

έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% 

τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων 

ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και το υπόλοιπο για την 

κάλυψη άλλων αναγκών. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν.2130/93, όπως ισχύει, όπου 

ορίζεται ότι από την επιβολή του τέλους εξαιρούνται τα ακίνητα που ανήκουν 

στο Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Ιεροί Ναοί, Μονές, φιλανθρωπικά 

ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γήπεδα, 

αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστοι χώροι, νεκροταφεία, αρχαιολογικά 

μνημεία και διατηρητέα κτίσματα κτλ. 

4. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 22307/12-5-1993, σύμφωνα με 

την οποία, η επιβολή του τέλους και ο καθορισμός του συντελεστή είναι 

υποχρεωτική για το Δημοτικό Συμβούλιο. 

5. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, όπως ισχύει και το άρθρο 11 του Ν.4623/19, 

σύμφωνα με τα οποία «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». 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι με την υπ’ αριθμόν 147/2020 (ΑΔΑ: 

6Δ51Ω1Η-ΩΞΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε καθοριστεί ο 

συντελεστής του ΤΑΠ για το Δήμο Σερίφου, ως ακολούθως:  

Συντελεστής ΤΑΠ 0,35‰ 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα στοιχεία της παρούσας 

εισήγησης παρακαλούμε να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη 

απόφασης σχετικά με τη διατήρηση του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης 

Περιουσίας (Τ.Α.Π) για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, που θα ισχύει από 

01/01/2022 και έως ότου τροποποιηθεί ή καταργηθεί η απόφαση αυτή, ως κάτωθι.  

 

 

Η οικονομική Επιτροπή , αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τον καθορισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) οικονομικού έτος 2022, 

σύμφωνα με την υπ΄αριθ.4522/26-11-2021 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του 

Δήμου Σερίφου ως εξής: 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 232 /2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Συντελεστής ΤΑΠ 0,35‰ 

Συντελεστής ΤΑΠ 0,35‰ 

Δημοτικός Φόρος 0,13€/τμ. 


