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Από ηα Πρακηικά ηης 54ης/2018 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηης 6-11-2018
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ: 443/2018

ΘΔΚΑ: ΘΑΘΟΡΗΚΟ ΦΟΡΟΤ ΖΙΔΘΣΡΟΓΟΣΟΤΚΔΛΩΛ ΥΩΡΩΛ, ΔΣΟΤ 2019 ΘΑΗ ΔΠΟΚΔΛΩΛ
ην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 6 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ 2018, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:30
ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηε κε
αξηζ. πξση: 43844/2-11-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε
λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε έμη (6) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΛΣΔ:
1) Υξήζηνο Βξεηηάθνο (Πξόεδξνο-Γήκαξρνο), 2)Διέλε Καπνπζίδνγινπ (Αληηπξόεδξνο), 3) Άλλα Γθξόδνπ
(ηαθηηθό κέινο), 4) ηπιηαλή Μηράινγινπ (ηαθηηθό κέινο), 5) ηαπξνύια πξάθνπ (ηαθηηθό κέινο) θαη 6)
Κσλζηαληίλνο Κνύβαξεο (ηαθηηθό κέινο).
ΑΠΟΛΣΔ:
1) Κπξηαθή Νηέξνπ (ηαθηηθό κέινο), 2) Παλαγηώηεο Καξαγηαλλίδεο (ηαθηηθό κέινο) θαη 3) Γεώξγηνο
Καιακαξάο (ηαθηηθό κέινο).
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην 4ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Δζόδσλ
θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 1080/80, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 3
ηνπ Ν. 1828/89, έρεη επηβιεζεί θόξνο επί ησλ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ, ζηεγαζκέλσλ ή κε, αλά κεηξεηή
παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή δύλαηαη λα γίλεη κέρξη 20% θαη’ έηνο.
Δηδηθόηεξα γηα ην έηνο 2018, ηζρύεη εληαίνο ζπληειεζηήο θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ γηα νιόθιεξν ην
Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο σο εμήο:
 Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο 0,11€/η.κ.
 Γηα ηνπο αζθεπείο ζε 0,06€/η.κ.
Παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε θαη δηαβηβάζεηε ην ζέκα «Καζνξηζκόο θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ
έηνπο 2019 θαη επνκέλσλ», ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο σο παξαηίζεηαη
θάησζη:
ύκθσλα κε:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.1080/80
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ.3 ηνπ Ν.1828/89
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.δ ηνπ Ν. 3852/10
απνθαζίδεη, ν εληαίνο ζπληειεζηήο θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ έηνπο 2019 θαη επνκέλσλ ζην Γήκν
καο, λα παξακείλεη ακεηάβιεηνο ζε ζρέζε κε απηόλ ηνπ έηνπο 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα σο εμήο:
● Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο 0,11€/η.κ.
● Γηα ηνπο αζθεπείο ζε 0,06€/η.κ.
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Πξόεδξν θ. Υξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππόςε:
1.Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.1080/80
3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ.3 ηνπ Ν.1828/89
4.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. δ ηνπ Ν. 3852/10
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Πξόεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Καηόπηλ ηνύηνπ ην ώκα:
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Δγθξίλεη θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο, ν εληαίνο ζπληειεζηήο
θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ έηνπο 2019 θαη επόκελσλ ζην Γήκν καο, λα παξακείλεη ακεηάβιεηνο ζε
ζρέζε κε απηόλ ηνπ έηνπο 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα σο εμήο:
● Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο 0,11€/η.κ.
● Γηα ηνπο αζθεπείο ζε 0,06€/η.κ.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (443)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Κεξαηζίλη 7-11-2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΗΜΑΡΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
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