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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 26/13-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 345/2018 
Περί καθορισµού φόρου ηλεκτροδοτούµενων 

χώρων για το έτος 2019. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 13 Νοεµβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21409/9-11-2018 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζάλης Αθανάσιος -
Αντιπρόεδρος 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ελένη0 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Παπαπανούσης Νικόλαος Καστάνη Αικατερίνη Κοσµόπουλος Ελευθεριος 
∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Φωτίου Σταύρος του Κων 
Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης Μπερδελής Γεώργιος 
Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ---------------- 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 
  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Περάµου 
   
          Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
         Προσκληθείς παρίστανται ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος 
καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. 
Μουσταϊρας Ηλίας. 
         Στο τέλος της υπ’ αριθ. 344/2018 αποφάσεως ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Λέλης Μελέτιος. 
        Στο τέλος της υπ’ αριθ. 353/2018 αποφάσεως ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 5ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 391/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
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∆ήµου µας  «Περί καθορισµού φόρου ηλεκτροδοτουµένων χώρων για το έτος 
2019», η οποία έχει ως εξής: 

Συνεχιζοµένης  της συνεδριάσεως και µετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και 
∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 2ο θέµα     της  ηµερησίας 
∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου, και θέτει υπ’οψη των µελών, την εισήγηση της 
πρ/µένης ∆/νσης κ.Ελένης Τρύπου Μπότση, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2019» 
 
 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , η 
Οικονοµική Επιτροπή «εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών  (περιπτ. ζ’ παρ.1 του ως άνω άρθρου). 
    Οι ισχύουσες τιµές του φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων, για το έτος 2018, 
έχουν καθορισθεί µε την υπ’ αριθµ. 278/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Μεγαρέων. 

Με το άρθρο 20 του Ν. 4566/2018 (ΦΕΚ 175/8-10-2018 τεύχος Α’) και την υπ’ 
αριθµ. 34/55699/11-10-2018 εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τ.Α., προστίθεται διάταξη στο άρθρο 82 του Β..∆ 24/1958 (Α’ 
171)  και συγκεκριµένα παρ. 7,  σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται απαλλαγή των 
υπόχρεων που κατοικούν σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί αρµοδίως σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών (σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές) από την 
υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού 
(άρθρο 1 του Ν. 25/1975), του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ άρθρο 24 του Ν. 
2130/1993)  και του φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 του Ν. 1080/1980), 
όπου αυτός επιβάλλεται. Η εν λόγω απαλλαγή από τις συγκεκριµένες οικονοµικές 
υποχρεώσεις αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δήµων 
οι οποίοι έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν είτε καταστραφεί 
ολοσχερώς είτε υποστεί σοβαρές λειτουργικές ζηµιές που τα καθιστούν µη κατοικήσιµα  
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση των κτισµάτων που έχουν οριστεί αρµοδίως ως µη 
κατοικήσιµα έως ότου πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και 
αποκατάστασης, οι ανωτέρω απαλλαγές ισχύουν, όπως άλλωστε αναφέρεται ρητά στην 
εν θέµατι διάταξη, για όσο χρονικό διάστηµα αυτά συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται 
ως µη κατοικήσιµα. Είναι αυτονόητο, εν προκειµένω, ότι ο αποχαρακτηρισµός τους, 
από τις αρµόδιες προς τούτο υπηρεσίες, ως «µη κατοικήσιµα» συνεπάγεται την άµεση 
παύση της υπαγωγής τους στις σχετικές ευεργετικές προβλέψεις. 
Με ρητή πρόβλεψη στην παρ. 2 του άρθρου 20, η ισχύς της εν λόγω διάταξης και η 
εφαρµογή των σχετικών ευεργετικών προνοιών της, ανατρέχει στις 23-7-2018 
συµπεριλαµβάνοντας ό\πως είναι αυτονόητο και τους υπόχρεους που επλήγησαν από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες, παρακαλούµε 
να εισηγηθείτε  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  σχετικά  µε  τα παρακάτω : 
 
Α) Για την περιοχή των Μεγάρων, για το έτος 2019, προτείνουµε να παραµείνουν οι 
τιµές του    
     Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων ως έχουν. 

Α/Α ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Ισχύουσες τιµές έτους 
2018 σε ευρώ 

Προτεινόµενες 
τιµές για το έτος 
2019 σε ευρώ 

1. Για κατοικίες ,επαγγελµατικούς χώρους 
(καταστήµατα-επιχειρήσεις -βιοµηχανίες 
κλπ) ανά τ.µ. ετησίως  

0,23 € 0,23 €  

2. Για µη στεγασµένες επιφάνειες επιχειρήσεων 
κλπ. ανά τ.µ. ετησίως 

0,11 € 0,11 € 
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Β)  Ο ∆ήµος Μεγαρέων λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την 
23η Ιουλίου 2018 στην περιοχή της Κινέττας, στα πλαίσια της δίκαιης Κοινωνικής 
Πολιτικής που επιθυµεί να εφαρµόσει, θεωρεί επιτακτική ανάγκη να µειώσει τις τιµές 
του Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων.  
Η πρότασή µας για το έτος 2019, είναι η µείωση των τιµών του Φόρου 
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων,  για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις, όπως αυτές 
αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα. 

 
  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ 
  

Α/Α ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Ισχύουσες τιµές 
έτους 2018 σε 
ευρώ 

Προτεινόµενες τιµές για
το έτος 2019 σε ευρώ. 

1. Για κατοικίες ,επαγγελµατικούς χώρους
(καταστήµατα-επιχειρήσεις -βιοµηχανίες κλπ) ανά
τ.µ. ετησίως  

0,23 € 0,20 € 

2. Για µη στεγασµένες επιφάνειες επιχειρήσεων κλπ
ανά τ.µ. ετησίως 

0,11 € 0,10 € 

 
Γ) Την απαλλαγή 100% από το Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων  στους πληγέντες 
από φυσικά φαινόµενα, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείµενη 
νοµοθεσία (παρ. 7 του άρθρου 82 β.δ. 24 όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 του 
Ν. 4566/2018 (ΦΕΚ 175/8-10-2018 τεύχος Α’) και την υπ’ αριθµ. 34/55699/11-10-2018 
εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τ.Α.  
    Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση των κτισµάτων που έχουν οριστεί αρµοδίως ως µη 
κατοικήσιµα έως ότου πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και 
αποκατάστασης, οι ανωτέρω απαλλαγές ισχύουν, όπως άλλωστε αναφέρεται ρητά στην 
εν θέµατι διάταξη, για όσο χρονικό διάστηµα αυτά συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται 
ως µη κατοικήσιµα. Είναι αυτονόητο, εν προκειµένω, ότι ο αποχαρακτηρισµός τους, 
από τις αρµόδιες προς τούτο υπηρεσίες, ως «µη κατοικήσιµα» συνεπάγεται την άµεση 
παύση της υπαγωγής τους στις σχετικές ευεργετικές προβλέψεις. 
Τέλος σηµειώνεται ότι µε ρητή πρόβλεψη στην παρ. 2 του άρθρου η ισχύς της εν λόγω 
διάταξης και η εφαρµογή των σχετικών ευεργετικών προνοιών της, ανατρέχει στις 23-7-
2018 συµπεριλαµβάνοντας όπως είναι αυτονόητο και τους υπόχρεους που επλήγησαν 
από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 
 Προϋπόθεση  για την ανωτέρω απαλλαγή, θα αποτελεί η υποβολή αίτησης από τους 
πληγέντες, συνοδευόµενη από σχετική βεβαίωση του τοµέα Αποκατάστασης 
Σεισµοπλήκτων (ΤΑΣ) Νοµού Αττικής, ή από βεβαίωση της ∆/νσης Πρόνοιας, ή αντίγραφο 
Απόφασης ∆ηµάρχου, µε την οποία ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος αποζηµίωσης ή και 
Οικονοµικής  Ενίσχυσης Πληµµυροπαθών καθώς και αντιγράφου του εντύπου 
φορολογικής δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2018 (µόνο για κατοικίες) και  για τους 
πυρόπληκτους,  βεβαίωση συµβάντος από την πυροσβεστική υπηρεσία, το δελτίο 
επανελέγχου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. – Γ.Γ.∆.Ε. –Υ.Α.Σ., βεβαίωση διακοπής της παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας από το αρµόδιο ∆.Ε.∆.∆Η.Ε., για ακίνητα τα οποία έχουν 
αποδεδειγµένα  καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζηµιές που τα καθιστούν 
µη κατοικήσιµα. 

  
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & 

αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις ∆/ξεις των άρθρων µε τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-
2010 τεύχος Α’)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο: 
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 Για την περιοχή των Μεγάρων, για το έτος 2019, να παραµείνουν οι τιµές του Φόρου 
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων ως έχουν. 
 
Α/Α ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Προτεινόµενες 

τιµές για το έτος 
2019 σε ευρώ 

2. Για κατοικίες ,επαγγελµατικούς χώρους (καταστήµατα-
επιχειρήσεις -βιοµηχανίες κλπ) ανά τ.µ. ετησίως  

0,23 €  

2. Για µη στεγασµένες επιφάνειες επιχειρήσεων κλπ. ανά τ.µ. 
ετησίως 

0,11 € 

 
Ο ∆ήµος Μεγαρέων λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την 23η 
Ιουλίου 2018 στην περιοχή της Κινέττας, στα πλαίσια της δίκαιης Κοινωνικής Πολιτικής 
που επιθυµεί να εφαρµόσει, θεωρεί επιτακτική ανάγκη να µειώσει τις τιµές του Φόρου 
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων.  

Επίσης την µείωση των τιµών του Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων,  για τις 
κατοικίες και τις επιχειρήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα. 

 
  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ 
  

Α/Α ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ  Προτεινόµενες 
τιµές για το έτος 
2019 σε ευρώ. 

2. Για κατοικίες ,επαγγελµατικούς χώρους 
(καταστήµατα-επιχειρήσεις -βιοµηχανίες κλπ) ανά 
τ.µ. ετησίως  

 0,20 € 

2. Για µη στεγασµένες επιφάνειες επιχειρήσεων κλπ. 
ανά τ.µ. ετησίως 

 0,10 € 

Την απαλλαγή 100% από το Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων  στους πληγέντες από 
φυσικά φαινόµενα, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείµενη 
νοµοθεσία (παρ. 7 του άρθρου 82 β.δ. 24 όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 του 
Ν. 4566/2018 (ΦΕΚ 175/8-10-2018 τεύχος Α’) και την υπ’ αριθµ. 34/55699/11-10-2018 
εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τ.Α.  
    Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση των κτισµάτων που έχουν οριστεί αρµοδίως ως µη 
κατοικήσιµα έως ότου πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και 
αποκατάστασης, οι ανωτέρω απαλλαγές ισχύουν, όπως άλλωστε αναφέρεται ρητά στην 
εν θέµατι διάταξη, για όσο χρονικό διάστηµα αυτά συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται 
ως µη κατοικήσιµα. Είναι αυτονόητο, εν προκειµένω, ότι ο αποχαρακτηρισµός τους, 
από τις αρµόδιες προς τούτο υπηρεσίες, ως «µη κατοικήσιµα» συνεπάγεται την άµεση 
παύση της υπαγωγής τους στις σχετικές ευεργετικές προβλέψεις. 
Τέλος σηµειώνεται ότι µε ρητή πρόβλεψη στην παρ. 2 του άρθρου η ισχύς της εν λόγω 
διάταξης και η εφαρµογή των σχετικών ευεργετικών προνοιών της, ανατρέχει στις 23-7-
2018 συµπεριλαµβάνοντας όπως είναι αυτονόητο και τους υπόχρεους που επλήγησαν 
από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 
 Προϋπόθεση  για την ανωτέρω απαλλαγή, θα αποτελεί η υποβολή αίτησης από τους 
πληγέντες, συνοδευόµενη από σχετική βεβαίωση του τοµέα Αποκατάστασης 
Σεισµοπλήκτων (ΤΑΣ) Νοµού Αττικής, ή από βεβαίωση της ∆/νσης Πρόνοιας, ή αντίγραφο 
Απόφασης ∆ηµάρχου, µε την οποία ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος αποζηµίωσης ή και 
Οικονοµικής  Ενίσχυσης Πληµµυροπαθών καθώς και αντιγράφου του εντύπου 
φορολογικής δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2018 (µόνο για κατοικίες) και  για τους 
πυρόπληκτους,  βεβαίωση συµβάντος από την πυροσβεστική υπηρεσία, το δελτίο 
επανελέγχου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. – Γ.Γ.∆.Ε. –Υ.Α.Σ., βεβαίωση διακοπής της παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας από το αρµόδιο ∆.Ε.∆.∆Η.Ε., για ακίνητα τα οποία έχουν 
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αποδεδειγµένα  καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζηµιές που τα καθιστούν 
µη κατοικήσιµα. 

Β)  Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό   391/2018 

------------------------------------- 
 

        Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την ανωτέρω υπ’ αριθ. 
391/2018 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 

        Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 82 Β. ∆/τος 24/1958, τις ∆/ξεις του άρθρου 10 
του Ν. 1080/80 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ∆/ξεων τινών της περί 
προσόδων των Ο.Τ.Α. νοµοθεσίας, αυτές του Ν. 1828/89, του άρθρου 20 του 
Ν.2362/95, του άρθρ. 267 παρ. 4 του Ν.3852/2010, του άρθρου 43 παρ. 1 του  Ν. 
3979/2011 καθώς και αυτές του άρθρου 20 Ν. 4566/2018 . 

. 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ (22)  

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
 

 Α) Εγκρίνει υπ’ αριθ. 391/2017 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου µας και καθορίζει τον φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων για το έτος 2019,  
ως κάτωθι:  

α) Για την περιοχή των Μεγάρων, θα παραµείνουν οι τιµές του Φόρου 
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων ως έχουν, ήτοι: 
 
1. Για κατοικίες ,επαγγελµατικούς χώρους 

(καταστήµατα-επιχειρήσεις -βιοµηχανίες κλπ) ανά 
τ.µ. ετησίως  

είκοσι τρία λεπτά  0,23 €  

2. Για µη στεγασµένες επιφάνειες επιχειρήσεων κλπ. 
ανά τ.µ. ετησίως 

έντεκα λεπτά  0,11 € 

 
Ο ∆ήµος Μεγαρέων λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που 

εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου 2018 στην περιοχή της Κινέττας, στα πλαίσια της 
δίκαιης Κοινωνικής Πολιτικής που επιθυµεί να εφαρµόσει, θεωρεί επιτακτική 
ανάγκη να µειώσει τις τιµές του Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων.  

Την µείωση των τιµών του Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων,  για τις 
κατοικίες και τις επιχειρήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα. 
 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ   

1 Για κατοικίες ,επαγγελµατικούς χώρους 
(καταστήµατα-επιχειρήσεις -βιοµηχανίες κλπ) 
ανά τ.µ. ετησίως  

 είκοσι λεπτά  0,20 € 

2. Για µη στεγασµένες επιφάνειες επιχειρήσεων 
κλπ. ανά τ.µ. ετησίως 

 δέκα λεπτά  0,10 € 

 
Την απαλλαγή 100% από το Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων  στους 
πληγέντες από φυσικά φαινόµενα, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα 
από την κείµενη νοµοθεσία (παρ. 7 του άρθρου 82 β.δ. 24 όπως αυτή 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 του Ν. 4566/2018 (ΦΕΚ 175/8-10-2018 τεύχος Α’) 
και την υπ’ αριθµ. 34/55699/11-10-2018 εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής 
Πολιτικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τ.Α.  
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    Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση των κτισµάτων που έχουν οριστεί αρµοδίως 
ως µη κατοικήσιµα έως ότου πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες 
επισκευής και αποκατάστασης, οι ανωτέρω απαλλαγές ισχύουν, όπως άλλωστε 
αναφέρεται ρητά στην εν θέµατι διάταξη, για όσο χρονικό διάστηµα αυτά 
συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται ως µη κατοικήσιµα. Είναι αυτονόητο, εν 
προκειµένω, ότι ο αποχαρακτηρισµός τους, από τις αρµόδιες προς τούτο 
υπηρεσίες, ως «µη κατοικήσιµα» συνεπάγεται την άµεση παύση της 
υπαγωγής τους στις σχετικές ευεργετικές προβλέψεις. 
Τέλος σηµειώνεται ότι µε ρητή πρόβλεψη στην παρ. 2 του άρθρου η ισχύς της εν 
λόγω διάταξης και η εφαρµογή των σχετικών ευεργετικών προνοιών της, ανατρέχει 
στις 23-7-2018 συµπεριλαµβάνοντας όπως είναι αυτονόητο και τους υπόχρεους 
που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου του 
τρέχοντος έτους. 
 Προϋπόθεση  για την ανωτέρω απαλλαγή, θα αποτελεί η υποβολή αίτησης 
από τους πληγέντες, συνοδευόµενη από σχετική βεβαίωση του τοµέα 
Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (ΤΑΣ) Νοµού Αττικής, ή από βεβαίωση της 
∆/νσης Πρόνοιας, ή αντίγραφο Απόφασης ∆ηµάρχου, µε την οποία ο αιτών 
κρίθηκε δικαιούχος αποζηµίωσης ή και Οικονοµικής  Ενίσχυσης Πληµµυροπαθών 
καθώς και αντιγράφου του εντύπου φορολογικής δήλωσης Ε1 για το φορολογικό 
έτος 2018 (µόνο για κατοικίες) και  για τους πυρόπληκτους,  βεβαίωση συµβάντος 
από την πυροσβεστική υπηρεσία, το δελτίο επανελέγχου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. – 
Γ.Γ.∆.Ε. –Υ.Α.Σ., βεβαίωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από το 
αρµόδιο ∆.Ε.∆.∆Η.Ε., για ακίνητα τα οποία έχουν αποδεδειγµένα  καταστραφεί 
ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζηµιές που τα καθιστούν µη κατοικήσιµα. 
        
        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης, ∆ρένης Αθανάσιος και 
Χοροζάνης Αντώνιος µειοψηφούν. 
 
        Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.   

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 345/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο Αντιπρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη 
 ∆ήµας Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Σταµούλης Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  
 Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


