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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό 32/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

    Σήμερα, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ 
Φ.69/126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις 
στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το 
με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων», η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12843/30-11-

2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ εκτός ημερήσιας διάταξης:  “Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για 
τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.)” 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
3. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

4. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
5.   Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  

Απόντες 

1. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Ασημάκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 

     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

Για το ανωτέρω θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε 
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υπόψη της Ο.Ε. την Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος :  
    

ΘΕΜΑ εκτός ημερησίας:   

«Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό του 
συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.)» 

Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος, τίθεται εκτός ημερησίας, λόγω του 
ότι -εκ παραδρομής- δεν αποστάλθηκε εγκαίρως η εισήγηση και 
επίκειται συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/12/2020, όπου είναι 
απαραίτητη η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν.2130/93 ορίζεται 
ότι: 

i. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων τέλος, το 
οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που 
βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις 
ακόλουθες διακρίσεις: 

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή 
εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. 
β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός 
ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. 
ii. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25‰), μέχρι μηδέν 
τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική 
τους περιφέρεια. 

iii. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό του 
συντελεστής λαμβάνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου 
έτους και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και μέχρι 
να τροποποιηθεί ή καταργηθεί η απόφαση αυτή. Η απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου κοινοποιείται στη ΔΕΗ μέχρι 30 Νοεμβρίου. Σε 
διαφορετική περίπτωση η απόφαση θα επιστραφεί στο Δήμο, ως 
ανεκτέλεστη.   

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.20 του Ν.2130/93, όπου ορίζεται ότι τα 
έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% 
τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων 
ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και το υπόλοιπο για την 
κάλυψη άλλων αναγκών.  

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν.2130/93, όπου ορίζεται ότι, από 
την επιβολή του τέλους εξαιρούνται τα ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό 
Δημόσιο, ΝΠΔΔ,ΟΤΑ, Ιεροί Ναοί, Μονές, φιλανθρωπικά ιδρύματα, Νομικά 
Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
κοινόχρηστοι χώροι, νεκροταφεία, αρχαιολογικά μνημεία και διατηρητέα 
κτίσματα. 

4. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 22307/12-5-1993, σύμφωνα με 
την οποία, η επιβολή του τέλους και ο καθορισμός του συντελεστή είναι 
υποχρεωτική για το δημοτικό συμβούλιο.  

5. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του 
Ν.4735/20 και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/19, όπου ορίζεται ότι η 
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οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια 
κανονιστικών αποφάσεων, μεταξύ των οποίων και οι σχετικές με την επιβολή 
τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών 
απαιτείται η εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι με την υπ’ αριθμόν 143/2019 
απόφαση του δημοτικού   συμβουλίου είχε καθοριστεί ο συντελεστής του 
ΤΑΠ για το Δήμο μας: 

Ενιαίος συντελεστής Τ.Α.Π. 0,035‰ σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες 
του Δήμου Δωρίδος 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας 
εισήγησης παρακαλούμε να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 
λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους 
ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, 
που θα ισχύει από 01 / 01 / 2021 να παραμείνει ως έχει, ήτοι: 

Ενιαίος συντελεστής Τ.Α.Π. 0,035‰ σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες 
του Δήμου Δωρίδος 

 

                             Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη  
1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 

 

2.Την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό του Ενιαίου 
συντελεστή Τ.Α.Π., σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου 
Δωρίδος, για το Οικονομικό Έτος 2021, να παραμείνει ως έχει, ήτοι: 
0,035‰ , όπως ορίζεται στην Απόφαση 146 / 2019, από το Πρακτικό 
13/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος. 

   Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  217/2020. 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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