
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                            Αριθ. Απόφ.:228/2022

    

                                                                   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  της 17 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου  

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του 

«Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ)» για το οικονομικό έτος 2023». 

 

Στη Σέριφο σήμερα, 06 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στο 

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

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 3730-02/12/2022 

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 (5) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

2. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

1. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

      2. Ράμπιας Σάββας, μέλος           

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

5. 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 τριών (3) εκτάκτων θεμάτων, ως κάτωθι: 

• Εξειδίκευση δαπάνης  και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την 

προμήθεια πινακίδων σήμανσης(ΚΑ 70.6699.002). 

• Εξειδίκευση δαπάνης  και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την 

προμήθεια μπαταριών 1.350,00€(ΚΑ 70.6699.002). 
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• Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 

«Προμήθεια εξοπλισμού ύδρευσης στο Δήμο Σερίφου» συνολικού 

προϋπολογισμού 249.178,74€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για 

την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» του Υπουργείου 

Εσωτερικών και την έγκριση των τεχνικών όρων της μελέτης της υπηρεσίας 

του Δήμου Σερίφου. 

 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 και του 

άρθρου 11 του Ν.4623/19, «ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν.3852/10 

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 δε 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». 

Ειδικότερα, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων επιβλήθηκε υπέρ των δήμων από 

01/01/1981 και συγκεκριμένα από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1080/1980 

«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων 

των Ο.Τ.Α νομοθεσίας κ.λπ», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις 

όμοιες του άρθρου 54 παρ. 5 του Ν.1416/1984 και του άρθρου 25 παρ. 13 του 

Ν.1828/1989 «Κεφάλαιο Δ-Οικονομικοί Πόροι της Τοπικής Αυτ/σης». Πιο 

συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν.1080/80 ορίζεται ότι 

επιτρέπεται οι Δήμοι με απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου, να επιβάλλουν 

φόρο για λογαριασμό τους, σε βάρος κάθε στεγασμένου ή όχι χώρου οικιακού 

καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης, που βρίσκεται στην 

περιφέρειά τους, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ. 

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 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 
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άρθρων 2 και 10 του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/2010) αναρτάται υποχρεωτικά και στο 

διαδίκτυο. 

Ο φόρος συνεισπράττεται, όπως και τα Δημοτικά Τέλη, μέσω του λογαριασμού 

ηλεκτρικού ρεύματος και είναι φόρος κατά την κύρια αυτού δημοσιονομική έννοια 

και επιβάλλεται πέραν πάσης ανταπόδοσης. 

Ο συντελεστής του φόρου, καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε 

ακέραιο ποσό από 0,02€ έως 0,07€ και επιβάλλεται κατά τετραγωνικό μέτρο 

φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου, ενώ για τους μη στεγασμένους χώρους 

ορίζεται στο ήμισυ αυτού που ισχύει για τους στεγασμένους χώρους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.1080/80 της παραγράφου 5 του 

άρθρου 54 του Ν.1416/84 και της παραγράφου 13 του άρθρου 25 του Ν.1828/89. 

Εφόσον ο συντελεστής έχει καθορισθεί (εφάπαξ ή σταδιακά) στο ανώτατο όριό του 

(0,07€/τ.μ.), μπορεί περαιτέρω να αυξάνεται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου σε ποσοστό μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος (άρθρο 25 παρ. 13 

του Ν.1828/89, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 3958/20-1-1989). Σύμφωνα με την παρ. 6β του 

άρθρου 113 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ 101/Α), «ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων, 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». 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο συντελεστής του φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων είχε καθοριστεί με την υπ’ αριθμόν 117-01/12/2021 

(ΑΔΑ: ΩΗΖ5Ω1Η-ΦΜ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 72/1981 της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ, την οποία 

αποδέχθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών (Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 15607/26-3-

1981), έγιναν δεκτά τα εξής: 

• Το Συμβούλιο δεν μπορεί να προβεί σε προοδευτική κλιμάκωση του 

συντελεστή, ανάλογα με την έκταση της επιφάνειας κάθε φορολογούμενου 

ακινήτου. 

• Δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορίες 

καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή να ορισθεί ένας συντελεστής για τις 

οικίες, διαφορετικός συντελεστής για καταστήματα κ.λπ. 

• 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). 

Επιπλέον, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αύξηση του φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σύμφωνα με τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη είναι 

νόμιμη, και ως κανονιστική απόφαση δε χρήζει αιτιολογίας. Για τη νόμιμη υπόστασή 

της αρκεί η δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου στο δημοτικό κατάστημα, χωρίς να 

είναι απαραίτητη η δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Η τασσόμενη προθεσμία επιβολής 

ή αναπροσαρμογής του φόρου από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.1080/80 είναι ενδεικτική 

και η υπέρβασή της για εύλογο χρονικό διάστημα δεν επάγεται ακυρότητα της 

απόφασης (ΣτΕ 3282/2001). 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1080/80&typen=4
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Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας τα ανωτέρω κρίνουμε ως επιβεβλημένη 

την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ) και τον καθορισμό του 

συντελεστή αυτού σε ακέραιο ποσό ύψους 0,07€ ετησίως, ανά τετραγωνικό μέτρο 

φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου για όλη την εδαφική περιφέρεια του 

Δήμου και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Παρακαλούμε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης να 

εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την 

επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ), που θα ισχύει από την 

01/01/2023, όπως ο κάτωθι πίνακας: 

 

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

συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τον καθαρισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ) 2023, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμόν 3736-02/12/2022 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου 

Σερίφου, ως εξής: 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 228 /2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 

Στεγασμένοι Χώροι 0,07€/ΤΜ (ετησίως) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 

Στεγασμένοι Χώροι 0,07€/ΤΜ (ετησίως) 
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