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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΠΑΛΛΖΝΖ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο
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ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΛΖΝΖ

ΑΔΑ
ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ. 304/2019
ΠΔΡΗΛΖΦΖ:
ΠΔΡΗ: Λήςε απόθαζεο πεξί θαζνξηζκνύ ζπληειεζηή
Γεκνηηθνύ Φόξνπ θαη Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο
(Σ.Α.Π.) έηνπο 2020, Γήκνπ Παιιήλεο.

ήκεξα ζηηο 21 ηνπ κελόο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη ώξα 19:00 ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο ΓΔ ΓΔΡΑΚΑ, ύζηεξα από ηελ ππ΄αξηζκ.25/1511-2019 πξόζθιεζε-θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.
3852/2010, Πξόεδξνο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΔΡΟ.
Παξόληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ Αζαλαζίνπ Ενύηζνπ, δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν όηη θαηά ηελ έλαξμε
ηεο ζπλεδξίαζεο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν κειώλ ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξεπξέζεθαλ είθνζη έμη (26) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ:
ΜΔΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ - ΑΒΑΡΚΗΧΣΖ ΦΧΣΗΟ -ΣΔΦΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ -ΜΔΡΣΕΑΝΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ -ΚΑΡΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ -ΜΟΤΡΣΕΗΑΠΖ ΓΔΧΡΓΗΟ -ΜΔΛΗΑ-ΚΟΛΛΗΑ ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΑΜΑΣΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ -ΜΠΑΞΔΒΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ -ΕΗΝΔΛΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (ΠΟΠΖ) -ΣΗΣΕΗΚΑΚΖ
ΑΠΑΗΑ -ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ - ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ - ΓΗΑΚΑΚΖ ΜΑΡΗΑ - ΚΟΤΚΟΤΒΑΟΤ
ΓΗΟΝΤΗΑ-ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ.
ΜΔΡΣΤΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ - ΓΑΚΑΛΑΚΖ-ΠΑΝΟΤΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ - ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ.
ΚΑΡΚΟΤΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΖΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ.
ΚΟΤΝΔΝΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ - ΚΟΠΣΖ - ΜΗΛΗΑ ΜΑΡΗΑ.
ΠΑΥΑΛΗΓΟΤ ΘΔΟΓΩΡΑ - ΡΗΕΑ ΓΔΧΡΓΗΟ.
ΚΟΤΣΗΚΟΤΡΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ
ΑΠΟΝΣΔ: ΜΑΚΡΖ ΡΑΥΖΛ - ΜΤΡΛΗΑΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ -.ΚΧΝΣΑΝΣΑ ΠΤΡΗΓΧΝ - ΥΡΗΣΟΦΗΛΔΑ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ- ΑΜΟΡΓΗΑΝΟΤ ΜΑΡΗΑ - ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ- ΠΔΡΓΗΚΖ ΖΛΗΑ.
Παξόληεο θαη :
Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Αλζνύζαο: ΜΑΡΚΟΤΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Γέξαθα: ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ.
Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Παιιήλεο: ΚΟΤΣΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ

Κιεζείο παξίζηαηαη θαη ν ΓΖΜΑΡΥΟ: ΕΟΤΣΟ ΑΘΑΝΑΗΟ.
Καηά ηα πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο ζέκαηα πξνζήιζαλ νη: ΑΜΟΡΓΗΑΝΟΤ ΜΑΡΗΑ - ΚΑΛΑΝΣΕΖ
ΝΔΚΣΑΡΗΟ- ΠΔΡΓΗΚΖ ΖΛΗΑ, νη νπνίνη είλαη παξόληεο .

1

ΑΔΑ: ΨΤΟ9ΩΞΚ-ΦΘ0

Δηζεγνύκελνο ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ είπε:
Α. ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ
ύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/80, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25
παξ.13 ηνπ Ν. 1828/89 θαη ην άξζξν 27 παξ.3 ηνπ Ν. 2130/93 θαζώο θαη ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν.4623/2019,
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλόηεηεο λα επηβάιινπλ θόξν ζηνπο
ειεθηξνδνηνύκελνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία ή άζθεζε
επαγγέικαηνο. Ο θόξνο βαξύλεη απηόλ πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ ρώξνπ θαη ζε πεξίπησζε κε
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηνλ θύξην ή λνκέα απηνύ. Ο ζπληειεζηήο ηνπ θόξνπ κπνξεί λα απμάλεηαη
κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ κέρξη είθνζη ηα εθαηό (20%) γηα θάζε
νηθνλνκηθό έηνο.
Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 113 παξ. 6β ηνπ Ν.1892/90, ν ζπληειεζηήο θόξνπ
ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ, όπσο δηακνξθώλεηαη θάζε θνξά, κπνξεί λα πξνζαπμάλεηαη
πεξαηηέξσ κέρξη 25% θαη ην πξόζζεην πνζό λα δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ.
Πξνηείλεηαη κεδεληθή αύμεζε γηα ην έηνο 2020, δειαδή λα ηζρύζνπλ νη ίδηνη
ζπληειεζηέο ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ, όπσο απηνί νξίζηεθαλ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 333/2018
απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ,
Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο, ήηνη 0,37 € αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θσηηδόκελεο
επηθάλεηαο εθ ησλ νπνίσλ 0,06 ζα δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ
δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ.
Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο ήηνη 0,185 € αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θσηηδόκελεο
επηθάλεηαο εθ ησλ νπνίσλ 0,02 ζα δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ
δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ.
ε ππό αλέγεξζε νηθνδνκέο πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί εξγνηαμηαθή παξνρή ξεύκαηνο,
ρξεώλεηαη δεκνηηθόο θόξνο γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επί ηεο επηθαλείαο πνπ θαηαιακβάλεη
ε ππό αλέγεξζε νηθνδνκή.
Β. ΣΔΛΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ
ύκθσλα κε ην Άξζξν 24: «Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο» ηνπ Ν. 2130/93 (ΦΔΚ
62/23.04.1993 ηεύρνο Α'):1.Από 1εο Ηαλνπαξίνπ 1993 επηβάιιεηαη ππέξ ησλ δήκσλ θαη
θνηλνηήησλ ηέινο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ βξίζθεηαη
εληόο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαηά ηηο αθόινπζεο δηαθξίζεηο:
α) ηα πάζεο θύζεσο αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή
εληόο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ πθηζηάκελσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 ή εληόο νξίσλ νηθηζκώλ
πιεζπζκνύ θάησ ησλ δπν ρηιηάδσλ (2.000) θαηνίθσλ.
β) ηα θάζε είδνπο θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή
εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ πθηζηάκελσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 ή εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ πιεζπζκνύ
θάησ ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000) θαηνίθσλ.
ηελ πεξίπησζε β' γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ιακβάλεηαη ππόςε, από ην δεκνηηθό ή
θνηλνηηθά ζπκβνύιην, ε αμία ησλ θηηζκάησλ θαη ε αμία ηεο δηπιάζηαο έθηαζεο από εθείλε πνπ
θαηαιακβάλνπλ ηα θηίζκαηα, εθ' όζνλ πθίζηαηαη.
ηηο πεξηνρέο πνπ δελ έρεη γίλεη θαζνξηζκόο ηεο ηηκήο ησλ αθηλήησλ κε απνθάζεηο ηνπ
Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, θαηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, ν ππνινγηζκόο ηεο αμίαο ηνπο γίλεηαη κε
απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν ιακβάλεη ππόςε θαη ηα ηεξνύκελα
ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ζηνηρεία. Οη Γ.Ο.Τ. ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά ζηνπο
δήκνπο θαη ηηο θνηλόηεηεο. (άξζξν 24 παξ.6 Ν.2130/93)
Πξνηείλεηαη Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Σ.A.Π.) ζε πνζνζηό 0,35‰ επί ηεο αμίαο ησλ
αθηλήησλ όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ΤΠ.Δ. 8752/22.02.1994.
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Οη ηηκέο δώλεο πνπ ιακβάλνληαη ππ’ όςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ
νξίδνληαη κε ηελ ΠΟΛ. 1113/12-6-2018 (ΦΔΚ 2192 B’/12/06/2018) ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ.
Χο ηηκή δώλεο πνπ ζα ιακβάλεηαη ππ’ όςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο ησλ
αθηλήησλ εληόο ζρεδίνπ, ζε πεξηνρέο νη νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ύζηεκα
Αληηθεηκεληθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Αμηώλ πξνηείλεηαη ίζε κε ηελ ρακειόηεξε ηηκή δώλεο πνπ αθνξά
ζηνλ Γήκν Παιιήλεο, ήηνη 900,00 € αλά ηεηξαγσληθό κέηξν.
Χο ηηκή δώλεο πνπ ζα ιακβάλεηαη ππ’ όςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο ησλ
αθηλήησλ εθηόο ζρεδίνπ, πξνηείλεηαη ίζε κε 500,00 € αλά ηεηξαγσληθό κέηξν.
ε ππό αλέγεξζε νηθνδνκέο πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί εξγνηαμηαθή παξνρή ξεύκαηνο,
ρξεώλεηαη ην αλαινγνύλ ΣΑΠ νηθνπέδνπ.
ηνπο Παξόρνπο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο λα γλσζηνπνηεζνύλ νη θάησζη ζπληειεζηέο :
Α) πληειεζηήο θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ γηα ην έηνο 2020 ζε 0,37 € αλά
ηεηξαγσληθό κέηξν θσηηδόκελεο επηθάλεηαο.
Β) πληειεζηήο Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Σ.Α.Π) 0,35‰.
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, όπσο θαίλεηαη θαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, ην
Γεκνηηθό πκβνύιην Παιιήλεο,
Ζ κνλαδηθή πξόηαζε πνπ θαηαηέζεθε από ηε δηνίθεζε έιαβε δεθαέμη ςήθνπο εθ ησλ
είθνζη νθηώ παξόλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ. Καηαςήθηζαλ ηελ πξόηαζε έληεθα
δεκνηηθνί ζύκβνπινη θαη έλαο ςήθηζε ιεπθό. Καη΄εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.
4623/2019, σο εθ ησλ αλσηέξσλ, ε πξόηαζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ζπληειεζηή
Γεκνηηθνύ Φόξνπ θαη Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Σ.Α.Π.) γηα ην έηνο 2020,
εγθξίζεθε κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η θαηά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
Α. Γηα ην Γεκνηηθό Φόξν κεδεληθή αύμεζε γηα ην έηνο 2020, ήηνη ηζρύζνπλ νη ίδηνη
ζπληειεζηέο ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ, όπσο απηνί νξίζηεθαλ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 333/2018
απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, θαη σο αθνινύζσο:
Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο, ήηνη 0,37 € αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θσηηδόκελεο
επηθάλεηαο εθ ησλ νπνίσλ 0,06 ζα δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ
δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ.
Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο ήηνη 0,185 € αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θσηηδόκελεο
επηθάλεηαο εθ ησλ νπνίσλ 0,02 ζα δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ
δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ.
ε ππό αλέγεξζε νηθνδνκέο πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί εξγνηαμηαθή παξνρή ξεύκαηνο,
ρξεώλεηαη δεκνηηθόο θόξνο γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο επί ηεο επηθαλείαο πνπ θαηαιακβάλεη
ε ππό αλέγεξζε νηθνδνκή.
Β. Γηα ην Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Σ.A.Π.) θαζνξίδεηαη πνζνζηό 0,35‰ επί ηεο
αμίαο ησλ αθηλήησλ.
Γηαθώλεζαλ νη: ΜΔΡΣΤΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ - ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ-ΠΑΝΟΤΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ
- ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ -ΠΔΡΓΗΚΖ ΖΛΗΑ- ΚΟΤΝΔΝΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ - ΑΜΟΡΓΗΑΝΟΤ ΜΑΡΗΑ - ΚΟΠΣΖ - ΜΗΛΗΑ
ΜΑΡΗΑ- ΠΑΥΑΛΗΓΟΤ ΘΔΟΓΩΡΑ - ΡΗΕΑ ΓΔΧΡΓΗΟ-. ΚΑΡΚΟΤΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ.
Λεπθό ν: ΚΟΤΣΗΚΟΤΡΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ
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(Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο ΜΖΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ απνπζίαδε θαηά ηε ςεθνθνξία)

Ζ απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκό: 304/2019.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
Ο Πξόεδξνο
Κσλ/λνο κέξνο

Σα κέιε
Έπνληαη 27 ππνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Κσλ/λνο κέξνο
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