
 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗ 
 

Αριθ.Αποφ 25/2021 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό17/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗ 
 
 
ΘΕΜΑ  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
Στην, Ανδραβίδα σήμερα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10/12/2021 και ώρα 10.00πμ  Η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε τακτικη συνεδρίαση στο Κατάστημα 
της Κοινότητας Ανδραβίδας,  και σύμφωνα με τα οριζόμενα, δια περιφοράς συνεδρίαση 
λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης 
του κορονοϊού COVID-19 (εγκύκλιοι  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678 του 
ΥΠΕΣ),ύστερα από την με αρ. πρωτ. 16725/6-12-2021. πρόσκληση του Προέδρου του, που 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου  67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).  

                        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά ( 7 )  μελών   

                        παρευρέθηκαν   στην συνεδρίαση  εξι(6) και ονομαστικά οι: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
       1.ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  προεδρος  

       2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   

 
       3. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
         
        4    ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
        
        5. ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
      
        6. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
  
 
              

 
              ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΑ 

 

 



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καλφιώτη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος κ.Κεκατος Διονύσιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  
και   εισηγούμενος το 2ο θέμα της συνεδρίασης  ειπε τα   εξης: 
 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
Εισηγείται προς στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο αποφάσεων ,ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 
των άρθρων 79 και 82 του .ΚΔΚ  
 Ο πρόεδρος εν συνέχεια αναφέρθηκε σχετικα με το θεμα  
 
ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
Σύμφωνα με την υπ΄ αρίθ. 56/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου 
Ανδραβίδας – Κυλλήνης και αναπροσαρμογή των συντελεστών στις ήδη υπάρχουσες 
Κοινότητες. Οι συντελεστές που διαμορφώθηκαν είναι οι εξής: α) Για την Δ.Ε. Βουπρασίας 
0,07 €/τ.μ., για τους στεγασμένους χώρους και στο ήμισυ για μη στεγασμένους, β) Για τη Δ.Ε. 
Ανδραβίδας 0,10 €/τ.μ. για τους στεγασμένους χώρους και στο ήμισυ για μη στεγασμένους, γ) 
για τη Δ.Ε. Κάστρου –Κυλλήνης 0,07 €/τ.μ. για τους στεγασμένους χώρους και στο ήμισυ για 
μη στεγασμένους,  και δ) για τη Δ.Ε. Λεχαινών 0,10€/τ.μ. για την Κοινότητα Λεχαινών και 
0,07 € για τις Κοινότητες Αρετής, Μέλισσας, Μπορσίου, Αγίου Χαραλάμπους και Μυρσίνης 
για τους στεγασμένους χώρους και στο ήμισυ για μη στεγασμένους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80: Οι δήμοι και οι κοινότητες επιτρέπεται 
να επιβάλλουν υπέρ αυτών, με απόφαση του συμβουλίου τους, φόρο για κάθε στεγασμένο ή μη 
χώρο οικιακού καταναλωτού ή καταναλωτού εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης που βρίσκεται 
στην περιφέρειά τους, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ. Με την ίδια 
απόφαση ορίζεται και ο συντελεστής του φόρου σε ακέραιες μονάδες από έξι μέχρι 
εικοσιπέντε δραχμές κάθε έτος, κατά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου 
χώρου, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται (άρθρο 25 παρ. 13 Ν. 1828/89). 

 Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται μέχρι τέλους του μηνός 
Οκτωβρίου, και κοινοποιείται στην ΔΕΗ μέχρι και της 30ης Νοεμβρίου κάθε έτους, οι δε 
οριζόμενοι σε αυτήν συντελεστές φόρου, ισχύουν από της 1ης του μηνός Ιανουαρίου του 
επομένου έτους και μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της αποφάσεως. Οι καθοριζόμενοι 
συντελεστές που τροποποιούνται, δεν εφαρμόζονται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 
κατά τη διάρκεια του οποίου ελήφθη η σχετική απόφαση. (άρθρο 10 παρ.2 του Ν.1080/80) 
Προκειμένου περί μη στεγασμένου χώρου ο συντελεστής του φόρου ορίζεται κατά 
τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφανείας, στο μισό του συντελεστή που ορίζεται για τους 
στεγασμένους χώρους. (άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80) Ο συντελεστής αυτός μπορεί να 
αυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μέχρι 20% για κάθε 
οικονομικό έτος. (άρθρο 25 παρ. 13 Ν. 1828/89) Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν. 
1080/80) 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. (άρθρου 113 παρ. 6 Ν. 1892/90) Ο δήμος ή η κοινότητα γνωστοποιεί στην ΔΕΗ 
ένα μόνο συντελεστή για το φόρο, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος επί το εμβαδόν, αποδίδει 



ποσό ίσο προς το προκύπτον εκ του γινομένου του πραγματικού εμβαδού επί τον κατά 
κατηγορία συντελεστή. Ο φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωμή του επ' ονόματι του 
εκδιδόμενου λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται μαζί 
με αυτόν ενιαίως από τη Δ.Ε.Η., σε δόσεις ίσες προς τον αριθμό των εκδιδόμενων κάθε χρόνο 
λογαριασμών. (άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80) Το ποσό του φόρου προκύπτει με τον 
πολλαπλασιασμό των ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ τετραγωνικών 
μέτρων επιφανείας του χώρου, επί τον συντελεστή του φόρου. 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. 

Επίσης, ο συντελεστής αυτός μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος καθώς και ότι προκειμένου περί 
μη στεγασμένου χώρου ο συντελεστής του φόρου ορίζεται κατά τετραγωνικό μέτρο 
φωτιζόμενης επιφάνειας στο ήμισυ του συντελεστή από ορίζεται για τους στεγασμένους 
χώρους (Ν.1080/80 και Ν.1828/89). 

Επειδή υπάρχει διαφοροποίηση στους συντελεστές και άνιση μεταχείριση των δημοτών 
– καταναλωτών, προτείνεται η αναπροσαρμογή φόρου στις Δ.Ε. Βουπρασίας, Κάστρου – 
Κυλλήνης και των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Λεχαινών: Αρετής, Μέλισσας, Μπορσίου, Αγίου 
Χαραλάμπους και Μυρσίνης  κατά 20%. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την αναπροσαρμογή δημοτικού φόρου 
για το έτος 2022 ως εξής:  

α) Για τη Δ.Ε. Ανδραβίδας συντελεστής 0,10 € ανά τ.μ. για τους στεγασμένους χώρους 
και στο ήμισυ για μη στεγασμένους, 

 β) για τη Δ.Ε. Βουπρασίας συντελεστής 0,08 € ανά τ.μ. για τους στεγασμένους χώρους 
και στο ήμισυ για μη στεγασμένους, 

 γ) για τη Δ.Ε. Κάστρου - Κυλλήνης συντελεστής 0,08 € ανά τ.μ. για τους 
στεγασμένους χώρους και στο ήμισυ για μη στεγασμένους και 

 δ) για τη Δ.Ε. Λεχαινών: 0,10 € ανά τ.μ. για την Κοινότητα Λεχαινών και 0,08 ανά τ.μ. 
για τις υπόλοιπες κοινότητες: Αρετής, Μέλισσας, Μπορσίου, Αγίου Χαραλάμπους και 
Μυρσίνης.   

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 συνεχεία ο πρόεδρος ειπε προς την Επιτροπή :Σας καλώ να Αποφασίσουμε  σχετικα με  το 
θεμα της σημερινής συνεδρίασης. 
Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά και μετα από διαλογική συζήτηση 
 

 

 

 

                                            Αποφασίζει ομόφωνα,  



Εισηγείται προς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλληνης συμφωνα με 
ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ “Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ”. 
 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
                                       Ακριβές απόσπασμα 
                                      
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                         ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 
 
 
 


