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ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισµού 
ως και ∆ηµοτικού Φόρου έτους 2012 (2η επανεισαγωγή)»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήµερα στις 4.1.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα 
από την αριθµ. Πρωτ. 14799/25/28-12-2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 
25/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 12/ 2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 745/ 20.1.2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 4.1.2012 
Συνεδρίασης Νο. 1/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν ΟΛΟΙ 
παρόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                             ΟΥ∆ΕΙΣ               
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               
Μπόβος Χαράλαµπος                      
Παπανίκα Αικατερίνη                                                  
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                  
Παπαλουκά Ευτυχία 
Νικολόπουλος Φώτης              
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
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Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα  
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

• Η κα Ε.Παπαλουκά και ο κ. Λ.Γεωργαµλής προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης επί του 5ου και 9ου θέµατος της Η.∆. αντιστοίχως, ενώ οι 

κ.κ. Κ.Α.Μάλλιος και Ζ.Χωρινός αποχώρησαν από αυτή κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης επί του 11ου  και µετά το τέλος της ψηφοφορίας επί του 13ου θέµατος 

της Η.∆. αντιστοίχως. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 9ο 

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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9Ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 9Ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 79/4-1-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 1/2012 διαβιβασθείσα Απόφαση 
αυτής ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

                  ΘΕΜΑ : ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
             Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σας διαβιβάζουµε την αριθ. 1/12 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ληφθείσα κατά τη Συνεδρίαση της 3/1/2012, που αφορά : «∆ιαµόρφωση νέας 
εισήγησης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο για την αναπροσαρµογή συντελεστών 
τελών Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου έτους 2012» και 
παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 3  του Ν. 3463/06 (∆.Κώδικας) 
και του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»). 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 
                         Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
Αριθ. Απόφασης : 1/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση νέας εισήγησης προς το ∆ηµ. 
Συµβούλιο για την αναπροσαρµογή συντελεστών 
τελών Καθαριότητας και Φωτισµού ως και 
∆ηµοτικού Φόρου έτους 2012». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 3 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 
2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 1 µ.µ. συνήλθε σε  επαναληπτική Συνεδρίαση 
(λόγω µη νόµιµης επίδοσης της αριθ. πρωτ. 14683/23/23-12-2011 
πρόσκλησης και άρα ακυρότητας της αριθ. 23/27-12-2011 Συνεδρίασης) η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 14814/24/29-12-2011 νέα έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής 
κ. Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά 
και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος  4) Νικολόπουλος 
Φώτιος  5) Σιµιγδαλά Ειρήνη 6) Παπαλουκά Ευτυχία   και 7) Μαυράκη-
Φίλου Παρασκευή, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
       

1) Κόντος Σταύρος                     2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των 
ανωτέρω προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το 
αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 
 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Α. Θέτω πρώτα υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 12786/16-11-2011 αρχική 
εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
 
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισµού και 
∆ηµοτικού Φόρου. 
 
Κε Πρόεδρε, 
Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού 
που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του Β∆ 24-9/20-10- 
58 (ΦΕΚ Α 171) και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε 
ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από 
παγίως παρεχόµενες στους πολίτες δηµοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισµό του συντελεστή του τέλους και 
τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως τροποποιήθηκαν µε το ν. 
429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 .  
 
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 «Τα οφειλόµενα τέλη 
καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων και φωτισµού υπέρ των δήµων 
και κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασµένο ή µη χώρο, ανά µετρητή 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος προς φωτισµό παρά της ∆ΕΗ και εξευρίσκεται 
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δια πολλαπλασιασµού των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας του χώρου 
τούτου, επί συντελεστή οριζόµενο σε ακέραιες µονάδες δραχµών»  
 
Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου δύναται να ορίζεται 
διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων αναλόγως των 
παρερχόµενων υπηρεσιών καθαριότητος και µέχρις επτά (7) κατηγοριών, από 
τις οποίες: 
- δύο (2) για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή 
εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων του δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές  
- και πέντε (5) για στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως.  
 
Η διαφορά του συντελεστή µεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, 
ανεξαρτήτως αριθµού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν µπορεί να ορισθεί 
πέραν του πενταπλασίου. (άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 
του άρθρου 7 του Ν. 2307/95)  
Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω 
των χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ δύναται να 
ορισθεί µειωµένο εµβαδόν από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, 
λαµβανοµένων υπόψη των παρεχοµένων υπηρεσιών καθαριότητος και του 
πράγµατι εξυπηρετούµενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου.  
Για στεγασµένους χώρους µε εµβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ, ο 
συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί µεγαλύτερος του εξήκοντα επί 
τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασµένους χώρους µέχρι χιλίων 
(1.000) τ.µ.  
Για µη στεγασµένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ δε δύναται 
να ορισθεί συντελεστής µεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του 
ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά µέτρα µη στεγασµένου 
χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 
παρ.5 Ν.25/75)  
Σύµφωνα µε την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα 
που δεν χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή 
του νόµιµου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από 
βεβαίωση της ∆.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δηµοτικών τελών 
καθαριότητας για όσο χρόνο παραµένουν κλειστά.  
Σύµφωνα µε τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) 
βιοµηχανίες, κινηµατοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες 
εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και φωτισµού 
αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριµήνου. 
Χρόνος µεγαλύτερος του δεκαπενθηµέρου λογίζεται ολόκληρος µήνας. 
Σχετικά µε το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δηµοτικό ή 
κοινοτικό συµβούλιο µε απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της 
περιφέρειας έπειτα από  προηγούµενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον 
δήµο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 
 
Με την αριθ. 32/2011 απόφαση  του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου 
καθιερώθηκαν δύο (2) συντελεστές καθαριότητας και φωτισµού και 
∆ηµοτικού Φόρου και  αφού ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι στους δύο πρώην 
δήµους Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας ίσχυαν διαφορετικοί 
συντελεστές κατά το έτος 2010, διαµορφώθηκαν για το έτος 2011 ως εξής: 
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Α. Στη δηµοτική ενότητα Φιλαδέλφειας, µε µείωση περίπου σε ποσοστό 20% 
από τους ισχύοντες κατά το έτος 2010 συντελεστές: 
1. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, 

φιλανθρωπικά ιδρύµατα κ.λ.π. σε 1,55 € /µ2 ετησίως. 
2. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται ως καταστήµατα και για 

λοιπές χρήσεις σε 5,40 € /µ2. 
 
Β. Στη ∆ηµοτική ενότητα Νέας Χαλκηδόνας, µε αύξηση περίπου σε ποσοστό 
5,2 % από τους ισχύοντες κατά το έτος 2010 συντελεστές: 
3. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, 

φιλανθρωπικά ιδρύµατα κ.λ.π. σε 1,42 € /µ2 ετησίως. 
4. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται ως καταστήµατα και για 

λοιπές χρήσεις σε 4,22 € /µ2. 
 
Ο ∆ηµοτικός Φόρος για ηλεκτροδοτούµενους χώρους διαµορφώθηκε και για 
τις δυο ενότητες σε 0,25 € /µ2 ετησίως. 
 
Βάσει των συντελεστών αυτών τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη έτους 2011 
προϋπολογίσθηκαν για το δήµο µας σε 5.019.996,98 € (Κ.Α. 0311, 2111 και 
3211) και θα ανέλθουν τελικά σε αυτό το ποσόν κατά προσέγγιση, όπως 
αναλυτικά κατωτέρω εκτίθενται :  
 
α) Αποδιδόµενα από τη ∆ΕΗ µέχρι σήµερα και εισπραχθέντα µε       €   
3.938.252,07 
     καταλόγους και οίκοθεν συµπεριλαµβανοµένης και της παρα- 
     κρατηθείσας οίκοθεν από ∆ΕΗ κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύ- 
     µατος ∆ηµοτικού Φωτισµού (Κ.Α. 0311, 2111, 3211).                                   
β) Υπόλοιπο εισπρακτέο από βεβαιώσεις                                             €         
22.182,48 
γ) Υπόλοιπο προς είσπραξη από ∆ΕΗ µέχρι 31/12/2011 από εκκαθαρίσεις                  
    (όσες οι εισπράξεις 2 τελευταίων µηνών-κατά προσέγγιση)            €       
800.000,00 
                                                                                                       -----------------
--------- 
                                                                                   Σύνολο                €    
4.760.434,55 
 
 Αντίστοιχα δαπανήθηκε µέχρι σήµερα για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
καθαριότητας και φωτισµού κατά το έτος 2011 περίπου το ποσό των 
3.700.000,00 €, οι συνολικές δαπάνες δε, σύµφωνα και µε το µητρώο 
δεσµεύσεων, προβλέπεται µέχρι 31/12/2011 να ανέλθουν περίπου στο ποσόν 
των 5.100.000,00 €. 
 
Οι δαπάνες καθαριότητας και φωτισµού για το έτος 2012 στο δήµο µας, 
λαµβάνοντας υπόψη έναντι των πραγµατικών σηµερινών δαπανών που 
απαιτούνται µόνο για τη µισθοδοσία του προσωπικού (ως οι συνηµµένοι 
πίνακες), καθώς και την ελάχιστη πιθανή αύξηση των λοιπών δαπανών 
σύµφωνα µε την ετήσια αύξηση των δεικτών τιµών καταναλωτή (για το 
δωδεκάµηνο 10ος 2010 έως 9ος 2011 ανήλθε σε ποσοστό 3,1 % σύµφωνα µε 
την επίσηµη ανακοίνωση της ΕΣΥΕ), υπολογίζεται πως θα είναι περίπου 
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4.970.000,00 € και αν σε αυτές συµπεριληφθούν και οι δαπάνες που αφορούν 
πληρωµή υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονοµικά έτη θα ανέλθουν σε  
5.480.000,00 €, όπως αναλυτικά εκτίθενται στον συνηµµένο στην παρούσα 
πίνακα δαπανών. 
 
Τα έσοδα λοιπόν από τα ανταποδοτικά τέλη που θα προκύψουν για το τρέχον 
οικονοµικό έτος 2012, εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις, θα ανέρχονται 
κατά το µέγιστο ως ανωτέρω, υπάρχει δε περίπτωση να παρουσιάσουν 
και µείωση, λαµβάνοντας υπόψη το σηµερινό συνολικό εµβαδόν των οικιών 
και των επαγγελµατικών χώρων της περιφέρειας των ∆ηµοτικών µας 
ενοτήτων Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας, που χρεώνονται µε τέλη 
καθαριότητας, το οποίο παρουσιάζει µείωση όπως αυτό προκύπτει από 
πρόσφατα στοιχεία της ∆ΕΗ και από στοιχεία της υπηρεσίας µας, σε 
συνάρτηση µε τους προαναφερόµενους ισχύοντες συντελεστές, ήτοι: 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ: 
Οικίες             1.224.000 τ.µ. περίπου  Χ 1,55  €/τ.µ.     =     1.897.200,00  €    
Καταστήµατα    282.000 τ.µ. περίπου  Χ 5,40  €/τ.µ.     =     1.522.800,00  €    
                              --------------------------------------------------------------------- 
                                                                        Σύνολο:           3.420.000,00  €       
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ:                
Οικίες                  499.000 τ.µ. περίπου Χ 1,42  €/τ.µ.     =     708.580,00  €    
Καταστήµατα      168.000 τ.µ. περίπου Χ 4,22  €/τ.µ.     =     708.960,00  €    
                              -------------------------------------------------------------------- 
                                                                      Σύνολο:           1.417.540,00  €       
 
Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό ποσό εσόδου για το έτος 2012 και µε τους 
ισχύοντες συντελεστές, συµπεριλαµβανοµένων και ποσού περίπου 20.000,00 
€ που θα εισπραχθεί µε οίκοθεν βεβαιώσεις και µε καταλόγους από µη 
ηλεκτροδοτούµενους χώρους, καθώς και από βεβαιωτικούς καταλόγους 
παρελθόντων ετών προβλέπεται να ανέλθει κατά το µέγιστο σε 4.850.000,00 
€ περίπου, όσα και τα αντίστοιχα του παρελθόντος έτους και αντιστοίχως να 
δαπανηθεί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού. 
 
Από την παράθεση των πιο πάνω στοιχείων προκύπτει ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αύξηση κατά περίπτωση στους 
ισχύοντες συντελεστές τελών καθαριότητας και φωτισµού στις δυο ∆ηµοτικές 
µας ενότητες, γιατί αφενός τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώµατα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο των 
δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µη δηµιουργούνται 
ελλείµµατα σε αυτές (αριθ. πρωτ. 3966/24-1-2011 ΚΥΑ  των ΥΠ.ΕΣ. και 
Οικον.), αφετέρου γιατί πρέπει σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 74300/28-12-
2010 αριθ. 45 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., το ζήτηµα της εξοµοίωσης των 
διαφορετικών συντελεστών τελών για το ίδιο είδος χρήσης, να εξεταστεί από 
τα αρµόδια όργανα µέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισµού του έτους 
2012.  Οι συντελεστές δύναται να διαφοροποιούνται στις δηµοτικές ενότητες, 
αφού αυτό αιτιολογηθεί πλήρως, µε παράθεση συγκεκριµένων στοιχείων που 
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να αποδεικνύουν διαφορές στην έκταση, την συχνότητα και το κόστος της 
παροχής της υπηρεσίας. 
 
Β. Εν συνεχεία θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 14742/23-12-2011 νέα 
εισήγηση της ∆ιοίκησης επί του θέµατος : 
 
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισµού και 
∆ηµοτικού Φόρου. 
 
ΣΧΕΤ.: 1) Η µε αριθ. πρωτ. 12786/16-112011 εισήγηση περί 
αναπροσαρµογής  
                  συντελεστών τελών καθαριότητα και φωτισµού 
              2) Οι αριθ. 241/2011 και 247/2011 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
Κε Πρόεδρε, 

Στο άρθρο 17 του Νόµου 1080/80 προβλέπεται ότι «..Το τέλος καθαριότητος 
και αποκοµιδής απορριµµάτων θα καλύπτη υποχρεωτικώς τας εν γένει 
δαπάνας λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητος, ήτοι τας αποδοχάς του 
τακτικού και ηµεροµισθίου προσωπικού, την προµήθειαν και συντήρησιν των 
µέσων αποκοµιδής απορριµµάτων και καταβρέγµατος, ως και πάσαν ετέραν 
δαπάνην, σχέσιν έχουσαν µε την διεξαγωγήν, την λειτουργίαν και την εν γένει 
βελτίωσιν της υπηρεσίας ταύτης. Ο µη προσδιορισµός υπό του δηµοτικού 
ή κοινοτικού συµβουλίου του τέλους εις το προσήκον ύψος συνιστά 
βαρείαν παράβασιν καθήκοντος και επισύρει κατά των µελών αυτού την 
εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρων 120 και 124 του δηµοτικού και 
κοινοτικού κώδικος6» (Άρθρα Ν. 3463/2006 - ∆ηµοτικού Κώδικα  142, 143, 
144 και άρθρα Ν. 3852/2010 – Καλλικράτης 233 και 234). 

∆εδοµένου ότι µε την ανωτέρω σχετική εισήγηση της υπηρεσίας 
επισηµάνθηκε ότι σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 74300/28-12-2010 αριθ. 45 
Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., το ζήτηµα της εξοµοίωσης των διαφορετικών 
συντελεστών τελών για το ίδιο είδος χρήσης, πρέπει να εξεταστεί από τα 
αρµόδια όργανα µέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισµού του έτους 
2012.   

∆εδοµένου ότι µε τις ανωτέρω (2) σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου καταψηφίστηκαν οι εισηγήσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, η 
µεν πρώτη περί διατήρησης των συντελεστών, ως αυτοί διαµορφώθηκαν και 
ισχύουν µέχρι σήµερα µε την αριθ. 32/2011 απόφαση του ιδίου οργάνου, η δε 
δεύτερη µε εξοµοίωση των συντελεστών κατά εφαρµογή της ως άνω 
εγκυκλίου 45/2010, σε 1,50 € /µ2 στις οικίες και σε 5,00 €/µ2 στα 
καταστήµατα, έτσι ώστε οι συντελεστές και στις δύο περιπτώσεις να 
αποφέρουν έσοδα περίπου 4.830.000,00 € και να πλησιάζουν τις αντίστοιχες 
δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας. 

∆εδοµένου ότι κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου περί του καθορισµού των τελών τέθηκαν απόψεις από την 
πλευρά της αντιπολίτευσης σαφώς υπέρ της εξοµοίωσης των τελών στις δυο 
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δηµοτικές µας ενότητες και βασικός στόχος της διοίκησης του δήµου είναι να 
προσδιοριστούν οι συντελεστές µε περαιτέρω µείωση αυτών, προκειµένου να 
διαφυλαχτεί η νοµιµότητα, ακόµη και αν αυτό αποδυναµώνει την λειτουργία 
της υπηρεσίας καθαριότητας, παρακαλούµε όπως επανεισάγετε το θέµα 
προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, προκειµένου να καταρτιστεί 
στη συνέχεια και ο προϋπολογισµός του δήµου µας οικονοµικού έτους 2012. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω προτείνουµε εκ νέου όπως οι συντελεστές για το 
έτος 2012 εξοµοιωθούν στις δυο δηµοτικές µας ενότητες και 
διαµορφωθούν ως ακολούθως: 
Οικίες             1.723.000 τ.µ. περίπου  Χ 1,45  €/τ.µ.     =     2.498.350,00  €    
(Μείωση του ισχύοντος συντελεστή στην ενότητα Φιλαδέλφειας σε ποσοστό 
6,5% περίπου και αύξηση αυτού της Χαλκηδόνας σε ποσοστό 2% περίπου) 
Καταστήµατα    450.000 τ.µ. περίπου  Χ 4,70  €/τ.µ.     =     2.115.000,00  €    
(Μείωση του ισχύοντος συντελεστή στην ενότητα Φιλαδέλφειας σε ποσοστό 
13% περίπου και αύξηση αυτού της Χαλκηδόνας σε ποσοστό 11% περίπου) 
                              --------------------------------------------------------------------- 
                                                                        Σύνολο:           4.613.350,00  €       
 
Επίσης προτείνουµε, ταυτόχρονη µείωση στις δαπάνες της υπηρεσίας κατά 
216.000,00 €, προκειµένου τα έσοδα να µην αποκλίνουν των δαπανών και 
συγκεκριµένα¨ 
Στον Κ.Α. 20.6211.001 την µείωση ποσού 177.000,00 € εκ του 
ηλεκτροφωτισµού των κοινοχρήστων χώρων του δήµου, ο οποίος εφόσον 
απαιτηθεί εντός του έτους θα αναµορφωθεί µε µεταφορές πιστώσεων από 
άλλου Κ.Α. της ίδιας υπηρεσίας. 
Στον Κ.Α. 20.6234.001 (µισθώµατα µεταφορικών µέσων – σταθµός 
µεταφόρτωσης απορριµµάτων) την µείωση ποσού 39.000,00 €, όσο το 
µίσθωµα τριών µηνών, µεταφέροντας ταυτόχρονα κατά τρεις µήνες την 
έναρξη της εν λόγω µίσθωσης. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 1/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/10 και :  
 
1) Το άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89 

2) Τον Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

3) Το εγγρ. ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2077/14-1-2005 

4) Τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του Β.∆. 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και 

του άρθ. 4 του Ν.  1080/80 (ΦΕΚ Α 246) και 
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5) Τα οικονοµικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του κ. Προέδρου  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 
 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 
 
Α) Την εξοµοίωση και στις δύο δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος των συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισµού ως και 
∆ηµοτικού Φόρου για το έτος 2012, έτσι ώστε αυτοί να διαµορφωθούν, ως 
ακολούθως: 
 
  Οικίες             1.723.000 τ.µ. περίπου  Χ 1,45  €/τ.µ.     =     2.498.350,00  €    
(Μείωση του ισχύοντος συντελεστή στην ενότητα Φιλαδέλφειας σε ποσοστό 
6,5% περίπου και αύξηση αυτού της Χαλκηδόνας σε ποσοστό 2% περίπου) 
Καταστήµατα    450.000 τ.µ. περίπου  Χ 4,70  €/τ.µ.     =     2.115.000,00  €    
(Μείωση του ισχύοντος συντελεστή στην ενότητα Φιλαδέλφειας σε ποσοστό 
13% περίπου και αύξηση αυτού της Χαλκηδόνας σε ποσοστό 11% περίπου) 
                              --------------------------------------------------------------------- 
                                                                        Σύνολο:           4.613.350,00  €       
 
Εισηγείται επίσης ταυτόχρονη µείωση στις δαπάνες της υπηρεσίας κατά 
216.000,00 €, προκειµένου τα έσοδα να µην αποκλίνουν των δαπανών και 
συγκεκριµένα¨ 
Στον Κ.Α. 20.6211.001 την µείωση ποσού 177.000,00 € εκ του 
ηλεκτροφωτισµού των κοινοχρήστων χώρων του δήµου, ο οποίος εφόσον 
απαιτηθεί εντός του έτους θα αναµορφωθεί µε µεταφορές πιστώσεων από 
άλλου Κ.Α. της ίδιας υπηρεσίας. 
Στον Κ.Α. 20.6234.001 (µισθώµατα µεταφορικών µέσων – σταθµός 
µεταφόρτωσης απορριµµάτων) την µείωση ποσού 39.000,00 €, όσο το 
µίσθωµα τριών µηνών, µεταφέροντας ταυτόχρονα κατά τρεις µήνες την 
έναρξη της εν λόγω µίσθωσης. 
 

 
 
Β. Την διαµόρφωση του ∆ηµοτικού Φόρου (άρθρο 10 Ν. 1080/80 ΦΕΚ 246 
Α’/1980) σε ενιαίο και για τις δύο ∆ηµοτικές µας ενότητες, σε 0,26 € /µ2. 
(αύξηση 2%). 
 
Γ. Οι ανωτέρω συντελεστές θα ισχύσουν και για τους µη ηλεκτροδοτούµενους, 
χρησιµοποιούµενους χώρους και για τα εκτός σχεδίου πόλεως σπίτια και 
καταστήµατα στα οποία έχει επεκταθεί η Υπηρεσία καθαριότητας για την 
αποκοµιδή απορριµµάτων από ιδρύσεως του ∆ήµου λόγω οριστικής 
διαµορφώσεως των εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων. Για τους 
χρησιµοποιούµενους µη στεγασµένους χώρους θα ισχύει το τέλος επί του 1/3 
του συνολικού εµβαδού αυτών. 
 
Εισπράξεις που θα προκύψουν εντός του έτους µε οίκοθεν βεβαιώσεις και 
από καταλόγους για την επιβολή τελών σε µη ηλεκτροδοτούµενους χώρους, 
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καθώς και τις εισπράξεις από παρελθούσες χρήσεις που συνολικά µπορούν 
να ανέλθουν σε 60.000,00 € περίπου. 
 
 ∆. Επίσης σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός Κώδικας), µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των 
µελών του, είναι δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι το 50%, ή 
η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες και 
πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία. 
    Στα πλαίσια λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής που εφαρµόζει η ∆ηµοτική 
Αρχή για όλους τους κατοίκους της πόλης µας, προτείνουµε την απαλλαγή 
στους καταλόγους της ∆ΕΗ των ∆ηµοτικών Τελών και ∆ηµοτικού Φόρου σε 
όλους τους κατοίκους (∆ηµότες ή µη) που είναι άτοµα µε αναπηρίες, 
πολύτεκνοι, άποροι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη 
νοµοθεσία, ήτοι η ιδιότητα των πολυτέκνων και ατόµων µε αναπηρία 1910/44 
της Υπουργικής Απόφασης 21/2361 (ΦΕΚ 819 Β /1993), της ΚΥΑ 225/161 
(ΦΕΚ 108/Β/1988) αντίστοιχα. και οι άποροι σύµφωνα µε τα κριτήρια που θα 
θεσπίζει κάθε φορά η επιτροπή απόρων του δήµου. 
    Επίσης προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να τυγχάνουν της απαλλαγής θα 
πρέπει να καταθέτουν σχετική αίτηση στο τµήµα προσόδων του δήµου και να 
προσκοµίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, β) ένα πρόσφατο 
λογαριασµό της ∆ΕΗ, γ) φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, δ) 
πιστοποιητικό αναπηρίας από 67% και άνω, ε) απαραίτητα δικαιολογητικά 
που δηλώνουν την πιστοποίηση της απορίας, στ) βεβαίωση της επιτροπής 
απορίας του δήµου, ζ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η 
ενδιαφερόµενος/η για την απαλλαγή των τελών είναι «UU 
Ιδιοκτήτης/ενοικιαστής του ακινήτου και κύριος υπόχρεος/η στην καταβολή 
των τελών καθ/τας και φωτισµού». 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) : 
 

1) Ο κ. Ε.Πλάτανος, θεωρώντας ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των 
ανταποδοτικών, προτείνοντας µείωση αυτών και στις δύο δηµοτικές 
ενότητες κατά 10% και σε περίπτωση ενιαίου συντελεστή 1,30 €/τ.µ. 
για τις οικίες και 4,00 €/τ.µ. για τα καταστήµατα. 

2) Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη, η οποία εµµένει στην πρότασή της για 
ισόποση µείωση των τελών κατά 10% και στις δύο δηµοτικές ενότητες, 
χωρίς ενιαίο συντελεστή, ανέφερε ∆ήµους που έχουν λάβει σχετικές 
εγκεκριµένες αποφάσεις µε διαφορετικούς συντελεστές και κατέθεσε 
συνολική πρόταση που επισυνάπτεται ολόκληρη στην παρούσα. 

3) Η κα Ε.Παπαλουκά που συµφώνησε µε τις ανωτέρω παρατηρήσεις της 
κας Π.Φίλου-Μαυράκη, προσθέτοντας ότι θεωρεί απαράδεκτο να 
προτείνονται αυξήσεις των τελών σε περίοδο κρίσης. 

 

• Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος υπερψήφισε την εισήγηση επί 
του θέµατος, θεωρώντας την πρόταση της ∆ιοίκησης πολύ κοντά στις 
θέσεις της παράταξης και προσθέτοντας ότι θεωρεί τον ενιαίο 
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συντελεστή ως την µόνη νόµιµη οδό που θα δώσει τέλος στις συνεχείς 
αναβολές λήψεως των σχετικών αποφάσεων. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  1/2012 
 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Χ.Μπόβος εισηγήθηκε το θέµα, 
προτείνοντας ενιαίο συντελεστή για τις δύο δηµοτικές ενότητες, ως η απόφαση της 
Οικ. Επιτροπής. Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν υπάρχει πλεόνασµα χρηµάτων, παρέθεσε 
στοιχεία για έσοδα-έξοδα της 31ης/12/2011. 
Ο κ. Ν.Παπανικολάου έθεσε συγκεκριµένα ερωτήµατα, αναφέρθηκε στο ιστορικό των 
εισηγήσεων, σε αποφάσεις ∆.Σ. άλλων ∆ήµων και τάχθηκε υπέρ της 
διαφορετικότητας των συντελεστών. 
Ο κ. Ε.Πλάτανος αναφέρθηκε στην αύξηση των τελών στη Ν.Χαλκηδόνα και στα 
στοιχεία εσόδων-εξόδων.  
Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου αναφέρθηκε στις περυσινές εισηγήσεις που πρόβλεπαν 
αυξήσεις, στο ιστορικό των απορρίψεων στο ∆.Σ. των τελών, στη «ζωνοποίηση» 
περιοχών, στην κατηγοριοποίηση των τελών και δήλωσε ότι προσχωρούν, ως 
παράταξη, στην πρόταση της ∆ιοίκησης, δίνοντας έτσι προτεραιότητα στη λειτουργία 
του ∆ήµου.  
Η κα Ε.Παπαλουκά µίλησε για έλλειψη σοβαρότητας, αναφέρθηκε σε στοιχεία που 
παρέθεσαν άλλα µέλη του Σώµατος.  
Ο κ. Σ.Κόντος αναφέρθηκε στην µεγάλη δυσπιστία που παρατηρείται στο Σώµα, για 
στην εγκ.αριθ. 45, στην ανάγκη γνωµοδότησης από την Νοµ. Υπηρεσία, στην ανάγκη 
ύπαρξης µελέτης για διαφορετική παροχή υπηρεσιών, στην υποβάθµιση του 
εξοπλισµού της Υπηρεσίας Καθ/τας και πρότεινε την υποβολή ερωτήµατος στην 
Περιφ. Αττικής. 
Ο κ. Β.Βαλασσάς ρώτησε για τις ενέργειες της ∆ιοίκησης ως προς τα παρακρατηθέντα 
έσοδα, τάχθηκε υπέρ δραστικών µειώσεων των τελών και στις δύο ενότητες, είτε µε 
τον ίδιο, είτε µε διαφορετικούς συντελεστές. 
Ο κ. Κ.Α. Μάλλιος για την οικονοµική αδυναµία του ∆ήµου, τις ανάγκες του κόσµου 
και τάχθηκε υπέρ δραστικής µείωσης  των τελών κατά τουλάχιστον 10%. 
Ο κ. Ι.Καλόστος ρώτησε αν είναι απαραίτητη ή όχι η εξοµοίωση. Ο κ. Π.Κότσιρας 
τόνισε την ανάγκη ψήφισης του θέµατος για να λειτουργήσει ο ∆ήµος.  
Η κα Β.Αγαγιώτου αναφέρθηκε στο µεγάλο οικονοµικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο 
κόσµος, δήλωσε αντίθετη στις νοµικίστικες αντιλήψεις, υποστήριξε εξοµοίωση των 
τελών προς τα κάτω και θεωρεί ότι υπάρχει πλεόνασµα εσόδων.  
 
Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη αναφέρθηκε στις αποφάσεις άλλων ∆ήµων µε διαφορετικούς 
συντελεστές, παρέθεσε στοιχεία εσόδων-εξόδων του ∆ήµου εκ των οποίων 
προκύπτει πλεόνασµα, δήλωσε ότι συµφωνεί µε την προτεινόµενη µείωση δαπανών 
σε δύο κωδικούς των εξόδων, αλλά  εµµένει στην πρότασή της για µείωση των τελών 
και στις δύο ενότητες σε ποσοστό 10%, σύµφωνα µε την ολοκληρωµένη πρόταση 
που είχε καταθέσει στην προηγούµενη Συνεδρίαση του ∆ηµ. Συµβουλίου : 
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Ο κ. Μ.Κουτσάκης µίλησε για ενιαίο ∆ήµο. Ο κ. Ι.Τοµπούλογλου υποστήριξε ότι 
κάποιοι προσπαθούν να αποφύγουν το πολιτικό κόστος. Ο κ. ∆.Κανταρέλης θεωρεί 
ότι υπάρχει ίδια ανθρωπογεωγραφία στο ∆ήµο. Ο κ. Σ.Κοσκολέτος αναφέρθηκε στα 
στοιχεία που έδωσε ο Αντιδήµαρχος, ενώ ο κ. Φ.Νικολόπουλος δήλωσε ότι θεωρεί 
ρεαλιστική την πρόταση της ∆ιοίκησης. Ο κ. Ν.Παπανικολάου θεωρεί ότι υπάρχει 
διαφορετική φιλοσοφία στην προσέγγιση του θέµατος. Η κα Σ.Κοσµά θεωρεί ότι η 
πόλη είναι ενιαία και εκτιµά ότι η εξίσωση των συντελεστών είναι ορθολογική. 
∆ευτερολογώντας ο κ. Χ.Τοµπούλογλου επεσήµανε τον κίνδυνο για ιδιωτικοποίηση 
της καθαριότητας, όπως έχει συµβεί και σε άλλους ∆ήµους. Ο κ. Σ.Κόντος µίλησε για 
έλλειψη επιχειρηµάτων και για τον έλεγχο νοµιµότητας των αποφάσεων από την 
Αποκ. ∆ιοίκηση Αττικής. Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη αναφέρθηκε στην απόφαση της Ο.Ε. 
στις 22.11.2011. Η κα Β.Αγαγιώτου ζήτησε να κατατεθούν στοιχεία από τον 
Αντιδήµαρχο. Ο κ. Ζ.Χωρινός µίλησε για ανεπάρκεια της ∆ιοίκησης και αναφέρθηκε 
στο αίτηµα που είχε υποβάλει για παροχή στοιχείων σχετικά µε τις διαφηµίσεις. Ο κ. 
Γ.Καραβίας αναφέρθηκε στο έργο που είχε γίνει στη Ν.Χαλκηδόνα. 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Π.Γρετζελιάς αναφέρθηκε στις προεκλογικές δεσµεύσεις της 
παράταξης της πλειοψηφίας για µείωση των ανταποδοτικών τελών, τις απορρίψεις 
των εισηγήσεων της ∆ιοίκησης από το ∆.Σ., δήλωσε ότι συντάσσεται µε την πρόταση 
για µείωση των τελών κατά 10% και καυτηρίασε την απουσία ευαισθησίας από τα 
µέλη της παράταξης. 
Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Χ.Μπόβος µίλησε για επιλεκτική αναπόληση του 
παρελθόντος και τόνισε τις ευθύνες όλων από τη µη λήψη απόφασης. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε ταυτοχρόνως την 
εισήγηση της ∆ιοίκησης και τις λοιπές κατατεθείσες προτάσεις σε ψηφοφορία  
ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Υπέρ της εισήγησης της ∆ιοίκησης για εξοµοίωση των συντελεστών στις δύο 
δηµοτικές ενότητες ψήφισαν δεκαοκτώ (18) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και 
συγκεκριµένα οι κ.κ. ∆.Κανταρέλης, Χ.Μπόβος, Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας, 
Α.Καβακοπούλου, Ε.Σιµιγδαλά, Φ.Νικολόπουλος, Μ.Κουτσάκης, Ι.Καλόστος, 
Γ.Καραβίας, Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, 
Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος Σ.Κόντος, Σ.Κοσµά και Λ.Γεωργαµλής. 
 

• Υπέρ της πρότασης για ισόποση  µείωση των τελών κατά 10% και στις δύο 
δηµοτικές ενότητες ψήφισαν δεκατρείς (13) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και 
συγκεκριµένα οι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα, Ζ.Χωρινός, Ε.Παπαλουκά, 
Π.Λαζαρίδης, Χ.∆ηµακόπουλος, Β.Αγαγιώτου, Π.Φίλου-Μαυράκη, Ε.Πλάτανος, 
Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης και Κ.Α.Μάλλιος. 
 

• Υπέρ της πρότασης για µείωση κατά 5% των τελών και στις δύο δηµοτικές 
ενότητες ψήφισαν δύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και συγκεκριµένα οι κ.κ. 
Ν.Παπανικολάου και Γ.Παπακώστας. 
 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση στο σύνολό 
της, τις λοιπές κατατεθείσες προτάσεις, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 

• Το άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89 

• Τον Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
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• Το εγγρ. ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2077/14-1-2005 

•  Τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του Β.∆. 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και 

του άρθ. 4 του Ν.  1080/80 (ΦΕΚ Α 246) και 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 (18 ΥΠΕΡ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ,  
13 ΥΠΕΡ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 10%, 2 ΥΠΕΡ ΜΕΙΩΣΗΣ 5% )  

 
Α) Την εξοµοίωση και στις δύο δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος των συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισµού ως και 
∆ηµοτικού Φόρου για το έτος 2012, έτσι ώστε αυτοί να διαµορφωθούν, ως 
ακολούθως: 
 
  Οικίες             1.723.000 τ.µ. περίπου  Χ 1,45  €/τ.µ.     =     2.498.350,00  €    
(Μείωση του ισχύοντος συντελεστή στην ενότητα Φιλαδέλφειας σε ποσοστό 
6,5% περίπου και αύξηση αυτού της Χαλκηδόνας σε ποσοστό 2% περίπου) 
Καταστήµατα    450.000 τ.µ. περίπου  Χ 4,70  €/τ.µ.     =     2.115.000,00  €    
(Μείωση του ισχύοντος συντελεστή στην ενότητα Φιλαδέλφειας σε ποσοστό 
13% περίπου και αύξηση αυτού της Χαλκηδόνας σε ποσοστό 11% περίπου) 
                              --------------------------------------------------------------------- 
                                                                        Σύνολο:           4.613.350,00  €       
 
Εγκρίνει επίσης ταυτόχρονη µείωση στις δαπάνες της υπηρεσίας κατά 
216.000,00 €, προκειµένου τα έσοδα να µην αποκλίνουν των δαπανών και 
συγκεκριµένα¨ 
Στον Κ.Α. 20.6211.001 την µείωση ποσού 177.000,00 € εκ του 
ηλεκτροφωτισµού των κοινοχρήστων χώρων του δήµου, ο οποίος εφόσον 
απαιτηθεί εντός του έτους θα αναµορφωθεί µε µεταφορές πιστώσεων από 
άλλου Κ.Α. της ίδιας υπηρεσίας. 
Στον Κ.Α. 20.6234.001 (µισθώµατα µεταφορικών µέσων – σταθµός 
µεταφόρτωσης απορριµµάτων) την µείωση ποσού 39.000,00 €, όσο το 
µίσθωµα τριών µηνών, µεταφέροντας ταυτόχρονα κατά τρεις µήνες την 
έναρξη της εν λόγω µίσθωσης. 
 

 
 
Β. Την διαµόρφωση του ∆ηµοτικού Φόρου (άρθρο 10 Ν. 1080/80 ΦΕΚ 246 
Α’/1980) σε ενιαίο και για τις δύο ∆ηµοτικές µας ενότητες, σε 0,26 € /µ2. 
(αύξηση 2%). 
 
Γ. Οι ανωτέρω συντελεστές θα ισχύσουν και για τους µη ηλεκτροδοτούµενους, 
χρησιµοποιούµενους χώρους και για τα εκτός σχεδίου πόλεως σπίτια και 
καταστήµατα στα οποία έχει επεκταθεί η Υπηρεσία καθαριότητας για την 
αποκοµιδή απορριµµάτων από ιδρύσεως του ∆ήµου λόγω οριστικής 
διαµορφώσεως των εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων. Για τους 
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χρησιµοποιούµενους µη στεγασµένους χώρους θα ισχύει το τέλος επί του 1/3 
του συνολικού εµβαδού αυτών. 
 
Εισπράξεις που θα προκύψουν εντός του έτους µε οίκοθεν βεβαιώσεις και 
από καταλόγους για την επιβολή τελών σε µη ηλεκτροδοτούµενους χώρους, 
καθώς και τις εισπράξεις από παρελθούσες χρήσεις που συνολικά µπορούν 
να ανέλθουν σε 60.000,00 € περίπου. 
 
 ∆. Εγκρίνει επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του 
Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός Κώδικας), την µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών 
µέχρι το 50%, ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε 
αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την 
κείµενη νοµοθεσία. 
    Ειδικότερα εγκρίνει στα πλαίσια της εφαρµοζόµενης κοινωνικής πολιτικής 
για όλους τους κατοίκους της πόλης την απαλλαγή στους καταλόγους της 
∆ΕΗ των ∆ηµοτικών Τελών και ∆ηµοτικού Φόρου σε όλους τους κατοίκους 
(∆ηµότες ή µη) που είναι άτοµα µε αναπηρίες, πολύτεκνοι, άποροι, όπως η 
ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία, ήτοι η ιδιότητα των 
πολυτέκνων και ατόµων µε αναπηρία 1910/44 της Υπουργικής Απόφασης 
21/2361 (ΦΕΚ 819 Β /1993), της ΚΥΑ 225/161 (ΦΕΚ 108/Β/1988) αντίστοιχα. 
και οι άποροι σύµφωνα µε τα κριτήρια που θα θεσπίζει κάθε φορά η επιτροπή 
απόρων του ∆ήµου. 
    Επίσης προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να τυγχάνουν της απαλλαγής θα 
πρέπει να καταθέτουν σχετική αίτηση στο τµήµα προσόδων του δήµου και να 
προσκοµίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, β) ένα πρόσφατο 
λογαριασµό της ∆ΕΗ, γ) φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, δ) 
πιστοποιητικό αναπηρίας από 67% και άνω, ε) απαραίτητα δικαιολογητικά 
που δηλώνουν την πιστοποίηση της απορίας, στ) βεβαίωση της επιτροπής 
απορίας του δήµου, ζ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η 
ενδιαφερόµενος/η για την απαλλαγή των τελών είναι «UU 
Ιδιοκτήτης/ενοικιαστής του ακινήτου και κύριος υπόχρεος/η στην καταβολή 
των τελών καθ/τας και φωτισµού» και η) εκκαθαριστικό εφορίας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   12/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
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Μπόβος Χαράλαµπος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Παπαλουκά Ευτυχία 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο ∆ηµοτικών Προσόδων 

 

            Συνηµµένο :  
 Πίνακας δαπανών έτους 2012 που βαρύνουν τα ανταποδοτικά τέλη. 
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