
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Βέροια  30-11-2020                 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                            
ΤΜΗΜΑ  Β/1                                                                 
                                                                                        Προς                      

                                                           Την  Οικονομική  Επιτροπή                                                                                                                                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας                                       

             Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1080/80 και του άρθρο 25 
του N. 1828/89 επιτρέπεται  στους Δήμους να επιβάλλουν, με απόφαση Δημοτικού 
συμβουλίου τους, φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται 
ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος, ανά μετρητή παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.
            Ο συντελεστής του φόρου αυτού ορίζεται από 6 μέχρι 25 δρχ. / τ.μ.( από 0,02 
€ έως 0,07 €) και μπορεί να αυξάνεται μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
            Η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται  μέχρι τέλους του μήνα Οκτωβρίου 
και να κοινοποιείται στη ΔΕΗ μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, οι καθοριζόμενοι δε 
συντελεστές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των 
νόμων 25/1975 (Α΄74), 429/1976 (Α΄235), 1080/1980 (Α΄246), 2130/1993 (Α΄62) και 
στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α΄94) αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προμηθευτής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4623/2019: 
«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 συγκεντρώνει 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». 

Με την αρ. 750/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η  μη 
αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας για το έτος 2020, 
οι οποίοι παρέμειναν ως είχαν και όπως είχαν διαμορφωθεί με την αριθμ. 723/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με χρέωση ως εξής:
1) Στο ποσό των 0,084 €/τ.μ. για τους στεγασμένους χώρους.
2) Στο ποσό των 0,042 €/τ.μ. για τους μη στεγασμένους χώρους.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Βέροιας να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή ή μη του 
συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας  για το έτος 2021. 
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