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ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισµού 
ως και ∆ηµοτικού Φόρου ετών 2013-14, βάσει της αριθ. 142/13 απόφασης-
εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
4.11.2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
14921/31-10-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 26/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, 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 Συνεδρίαση διεκόπη 
λόγω του προχωρηµένου της ώρας (12.30 π.µ.) και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των 
παρόντων µελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 11.11.2013, ηµέρα 
∆ευτέρα  και ώρα 7 µ.µ. στον ίδιο χώρο µε τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ (σε αντικατάσταση του 
απουσιάζοντος Γραµµατέα του ∆.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου).     

 
ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

 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: 182/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 15598/13-11-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 4/11/2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 27/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΤΣΟΥΚΑ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
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 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κοσµά Σταυρούλα 
Τάφας Ηλίας                                                       Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Πλάτανος Ελευθέριος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Πολίτης Σταύρος     
Παπακώστας Γεώργιος                                      Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Καραβίας Γεώργιος                                            Χωρινός Ζαχαρίας 
Χατζηδάκη Μαρία                                               Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική     
Γρετζελιάς Παντελής                                     
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
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Αγαγιώτου Βασιλική   
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

• Κατά την α΄ ηµέρα της Συνεδρίασης (4/11/2013) τα θέµατα της Η.∆. συζητήθηκαν 

µε την εξής σειρά: 1ο,2ο, 3ο, 4ο, 16ο, 26ο, 5ο, 15ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο και 10ο.  

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Οι κ.κ. Μ.Χατζηδάκη και Β.Ματσουκά-Κουµαριανού προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Η.Τάφας και η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Χ.∆ηµακόπουλος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος της Η.∆. 

 

 
Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

 

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

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

10ο 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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10ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση την µε αριθ. πρωτ. 14892/31-10-2013 διαβιβασθείσα αριθ. 142/2013 
απόφαση Οικ. Επιτροπής, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 142/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο  
 
«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο για την αναπροσαρµογή 
συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου ετών 2013-
14» : 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 26/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
Αριθ. Απόφασης : 142/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο για 
την αναπροσαρµογή συντελεστών τελών 
Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου 
ετών 2013-2014». 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 30 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 14600/25/25-10-
2013 έγγραφη πρόσκληση (Ορθή Επανάληψη) του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου 
Καραβία, 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 ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   3) 
Καβακοπούλου Αγανίκη 4)  Τάφας Ηλίας 5) Χατζηδάκη Μαρία 6) Κουτσάκης Μιχαήλ 
και 7) Παΐδας Αδαµάντιος, µέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
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1) Κόντος Σταύρος και 2) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 

 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 14596/25-10-2013 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
 

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισµού και ∆ηµοτικού 
Φόρου. 
 
Κύριε 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 δια πολλαπλασιασµού των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας του 
χώρου τούτου, επί συντελεστή οριζόµενο σε ακέραιες µονάδες δραχµών»  
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3146/03 και 3202/03 διαµορφώνεται νέος τύπος 
προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α., όπου η υπηρεσία ηλεκτ/σµού ενσωµατώνεται στην υπ’ 
Καθαριότητας. 
 
Τα τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) οικιών και καταστηµάτων µέχρι την 09.10.2012 βάσει  του υπ’ 
αρ. πρ. 12353/12.10.12 εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., διαµορφώθηκαν ως εξής : 
1. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, φιλανθρωπικά ιδρύµατα 
κ.λ.π. σε  1.693.643 τ.µ. 
2.  Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για καταστήµατα και λοιπές χρήσεις  
σε  430.169 τ.µ. 
 
Με την υπ’ αρ. 12/2012 απόφαση του ∆.Σ.  καθορίσθηκαν οι συντελεστές καθαριότητας – 
φωτισµού για το έτος 2012 ως εξής : 
• για τις κατοικίες     σε 1,45€/τ.µ. 
• για τις λοιπές χρήσεις    σε 4,70€/τ.µ. 
Ο ∆ηµοτικός Φόρος για ηλεκτροδοτούµενους χώρους διαµορφώθηκε σε 0,26 € /µ2 ετησίως. 
 
Με την υπ’ αριθ. 222/2012 απόφαση του ∆.Σ. απορρίφθηκε η υποβληθείσα µε την αριθ. 
139/2012 απόφαση Οικ. Επιτροπής εισήγηση για την αναπροσαρµογή των συντελεστών τελών 
καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου στο ∆ήµο για το έτος 2013 στο σύνολό 
της, δεδοµένου ότι κατά την διενεργηθείσα ψηφοφορία αυτή δεν συγκέντρωσε την 
απαιτούµενη από τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του Ν. 3463/06 απόλυτη πλειοψηφία επί 
των παρόντων (28) κατά την ψηφοφορία µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (15 ψήφους). 
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Κατόπιν των ανωτέρω παραµένει σε ισχύ µέχρι σήµερα η υπ’ αριθ. 12/2012 απόφαση του ∆.Σ. 
καθώς και οι συντελεστές που καθορίστηκαν σε αυτήν. 
 
Βάσει των συντελεστών αυτών σε συνάρτηση µε τα µ2 που χρεώνονται σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της ∆.Ε.Η., τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη έτους 2012 προϋπολογίσθηκαν για το 
δήµο µας σε 4.500.000,00 € περίπου (Κ.Α. 0311, 2111), ανήλθαν όµως τελικά στο ποσόν 
των 3.925.000,00 € περίπου, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν µπορούµε πλέον να 
θεωρούµε δεδοµένο ότι όλοι οι καταναλωτές ρεύµατος ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 
τους ως προς την καταβολή των ανταποδοτικών τελών. Ως εκ τούτου στον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2013, ως εκ των διατάξεων προβλέπεται,  εγγράφηκε σαν 
έσοδο από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα το εν λόγω εισπραχθέν ποσό και 
αναλυτικότερα, ποσόν 3.241.000,00 € στον Κ.Α. εσόδου 0311.001 και ποσόν 683.341,78 € 
στον Κ.Α. εσόδου 2111.001. 
 
Αντίστοιχα οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν να βαρύνουν την υπηρεσία ηλεκτροφωτισµού 
κατά το τρέχον οικονοµικό έτος στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του δήµου µας, έχουν ως 
ακολούθως: 

K.A. Είδος δαπάνης 
Προϋπ/ντα για
το έτος 2012 

Πληρωθέντα 
το έτος 2012 

Προϋπ/ντα 
2013 

00.6151.003 ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από την είσπραξη 
των τελών καθαριότητας και 
φωτισµού 

120.000,00 107.482,95 110.000,00 

00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ∆ήµων 
και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 2854/16-12-
2011) 

800.000,00 770.456,92 886.436,55 

20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα) 

1.102.000,00 1.080.677,12 1.002.525,60 

20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή 
εργασία. µονίµων υπαλλήλων ∆. Υ. 
& υπαλλήλων Α. Χ. 

120.000,00 48.992,17 80.000,00 

20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 25.000,00 0,00 40.000,00 
20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ  

(περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
επιδόµατα και παροχές κ.λ.π.) 

150.000,00 133.639,18 183.081,16 

20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 

218.000,00 188.813,00 216.752,40 

20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (∆.Υ.) 

5.000,00 3.890,94 4.180,80 

20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ 
ΤΥ∆ΚΥ 

136.000,00 133.080,83 126.989,38 

20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - 
ΤΕΑ∆Υ 

7.000,00 5.591,14 5.436,06 

20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ ΒΑΕ 
µονίµων 

7.000,00 5.034,73 6.850,08 

20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 

55.000,00 41.194,36 68.380,20 

20.6054.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 

70.000,00 58.717,84 76.912,65 

20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 35.000,00 18.783,44 25.000,00 
20.6063.003 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

εργαζοµένων & µέτρα Προληπτικής 
Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 

40.000,00 0,00 40.000,00 

20.6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, πλατειών και 

914.809,62 914.809,62 650.000,00 
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20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων. 

100,00 0,00 1,00 

20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισµού 100,00 0,00 1,00 
20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας 

καθ/τας. 
72.190,38 10.869,23 143.871,23 

20.6263.002 Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00 0,00 1.000,00 
20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του ∆ήµου 5.000,00 0,00 3.000,00 
20.6263.005 Συντήρηση  επισκευή και έκδοση 

πιστοποιητικών  ταχογράφων για τα αυτοκίνητα 
του ∆ήµου 

100,00 0,00 1.500,00 

20.6264.002 Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών 
µηχανηµάτων 

7.000,00 3.498,64 5.000,00 

20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 
κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 

3.000,00 211,70 500,00 

20.6265.002 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και 
αναγόµωση αυτών 

2.000,00 0,00 500,00 

20.6322.001 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα 
του ∆ήµου 

10.000,00 8.033,62 5.000,00 

20.6323.001 ∆απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και 
κάρτες καυσαερίων  

6.000,00 0,00 15.000,00 

20.6495.001 Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο∆∆Υ  2.000,00 307,50 1.000,00 
20.6631.001 Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του 

∆ήµου 
1.000,00 0,00 200,00 

20.6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού για 
κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού υγρού 
κλπ) 

4.000,00 974,16 1.000,00 

20.6634.001 Προµήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας  25.000,00 0,00 1,00 
20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα 

(πετρέλαια) 
172.550,00 121.363,63 180.000,00 

20.6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 15.000,00 0,00 12.000,00 
20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση 

µεταφορικών µέσων (βενζίνες) 
16.000,00 13.293,94 15.000,00 

20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 20.000,00 0,00 0,00 
20.6662.002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών 

ηλεκτροφωτισµού. 
10.000,00 0,00 0,00 

κοινοχρήστων χώρων 
20.6234.001 Μίσθωση µεταφορικών µέσων 

(Μίσθωση ανυψωτικού 
µηχανήµατος αππορριµµατοφόρων - 
9 µήνες Χ 12.915,00 € = 
116.235,00 €) 

45.000,00 0,00 116.235,00 

20.6244.001 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 
µηχ/κου εξοπλισµού 
(απορριµµατοφόρα, σάρωθρα 
κ.λ.π.) 

396.000,00 361.799,22 361.799,22 

20.6244.003 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 
για την προµήθεια ενός press 
container 

1.000,00 0,00 100,00 

20.6252.001 Ασφάλιστρα  µηχανολογικού 
εξοπλισµού καθαριότητας  

35.000,00 5.673,76 35.000,00 

20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) 
χειριστών µηχανηµάτων 

3.300,00 0,00 3.300,00 
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20.6662.005 Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών 
εργαλείων 

1.000,00 0,00 500,00 

20.6662.006 Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σµού  5.000,00 0,00 5.000,00 
20.6662.007 Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και λοιπού 

εξοπλισµού 
4.000,00 0,00 1,00 

20.6662.009 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 5.000,00 0,00 1,00 
20.6671.001 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-

µηχανηµάτων 
15.000,00 0,00 3.000,00 

20.6671.002 Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψυλής πίεσης 
και εξαρτηµάτων 

6.000,00 0,00 1.000,00 

20.6671.003 Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για τα 
αυτοκίνητα του ∆ήµου 

2.000,00 0,00 0,00 

20.6671.021 Προµήθεια ανταλλακτικών (µη αυτοκινούµενων) 
µηχ/των  του ∆ήµου 

5.000,00 0,00 2.000,00 

20.6671.025 Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 3.000,00 0,00 1.000,00 
20.6671.026 Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών  4.000,00 0,00 1.000,00 
20.7133.001 Προµήθεια επιδαπέδιων απορριµατοδεκτών 10.000,00 0,00 5.000,00 
20.7135.001 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων 

καθαριότητας 
5.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.002 Προµήθεια εργαλείων  5.000,00 0,00 1.000,00 
20.7135.004 Προµήθεια πλαστικών  κυλιόµενων κάδων 

καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 
20.000,00 0,00 0,00 

20.7135.006 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας 
(οδοκαθαρισµού) 

1.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.009 Προµήθεια ασύρµατου επικοινωνίας 5.000,00 0,00 0,00 
20.7135.010 Προµήθεια ψυκτών για τους εργαζόµενους 500,00 0,00 0,00 
20.7135.011 Προµήθεια µηχανήµατος εντοπισµού 

βραχυκυκλώµατος 
1.000,00 0,00 0,00 

20.7135.012 Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 100,00 0,00 0,00 
20.7135.013 Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων ∆ήµου 0,00 0,00 30.000,00 
20.7135.014 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδων 0,00 0,00 1,00 
20.7135.015 Προµήθεια δύο υπερκατασκευών ΚΗΙ6434 και 

ΚΗΙ6617 
0,00 0,00 1,00 

20.7135.016 Προµήθεια λουκέτων - κλειδαριών για pilar 0,00 0,00 500,00 
20.7135.017 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου 

Ιωνικού 
0,00 0,00 1,00 

20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 0,00 0,00 15.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ: 4.490.558,33 
  
 

 
Με σηµερινά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από το αριθ. πρωτ. 14448/23-10-2013 
έγγραφο του Τµήµατος Μισθοδοσίας του ∆ήµου, καθώς και από την αριθ. 48/12  απόφαση 
του ΕΣ∆ΝΑ περί καθορισµού της εισφοράς του δήµου µας για το έτος 2013, οι 
προαναφερόµενες προϋπολογισθείσες δαπάνες θα είναι λιγότερες κατά 429.000,00 € 
περίπου, όπως αναλυτικά κατωτέρω εκτίθενται: 
 

K.A. Είδος δαπάνης 
Προϋπ/ντα  

 2013 
Τελική δαπάνη

Για το έτος 2013
∆ιαφορά 

00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων (ΦΕΚ 2854/16-12-2011) 

886.436,55 769.453,70 116.982,85 

20.6011.001 Τακτικές αποδοχές Μονίµων 
Υπαλλήλων 

1.002.525,60 931.579,00 70.946,60 

20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. 120.000,00 70.000,00 50.000,00 
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Εκ των ανωτέρω συνεπάγεται ότι το σύνολο των δαπανών για το τρέχον έτος θα ανέλθει 
συνολικά σε 4.041.000,00 € περίπου (4.490.558,33 – 448.932,98) και ως εκ τούτου θα 
υπολείπεται των εσόδων σε ποσοστό λίγο µεγαλύτερο του 1%, τα οποία τελικά όπως αυτά 
προϋπολογίζονται στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του έτους 2014 θα ανέλθουν για το 
έτος 2013 στο ποσόν των 3.990.000,00 € περίπου. 
Σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 67997/1996 και 39593/01 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 
καθώς και το άρθρο 17 του ν. 1080/1980 τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώµατα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων 
υπηρεσιών, αλλά να µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών γιατί διαφορετικά 
υποκρύπτεται φορολογία και αυτό συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος. Επισηµαίνεται 
επίσης ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες 
των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες των Ο.Τ.Α. 
Το γεγονός ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη πρέπει να καλύπτουν το σύνολο 
των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών, προκύπτει σαφώς και από τα οριζόµενα στην 
παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ, γεγονός που µας επισηµαίνει 
στο µε αριθ. πρωτ. 14853/12666/22-3-2013 έγγραφό της, σχετικό µε την σύνταξη του 
προϋπολογισµού µας οικονοµικού έτους 2013, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 
Επίσης στην υπ’ αριθ. 17428/11798/29-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισµός του 
δήµου µας οικονοµικού έτους 2013, υπάρχει η παρατήρηση περί της άµεσης λήψης 
των απαραίτητων αποφάσεων – ενεργειών έτσι ώστε τα προϋπολογισθέντα έσοδα και 
οι προϋπολογισθείσες δαπάνες να διαµορφωθούν έτσι ώστε να ισοσκελιστούν, 
υποβάλλοντας ταυτόχρονα και την σχετική απόφαση. 
 
Από την παράθεση των πιο πάνω στοιχείων προκύπτει ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά 
τέλη και δικαιώµατα για το έτος 2013 θα υπολείπονται των δαπανών των 
αντίστοιχων υπηρεσιών σε ποσοστό περίπου 1% 
 
 
 
 
 

Τα τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) οικιών και καταστηµάτων µέχρι την 12/09/2013 βάσει  του 
υπ’ αρ. πρ. 14350/22/10/2013 εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., διαµορφώθηκαν ως εξής : 
1. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, φιλανθρωπικά ιδρύµατα 

κ.λ.π. σε  1.677.543 τ.µ. 
2. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για καταστήµατα και λοιπές χρήσεις 

σε  414.073 τ.µ.  
Στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014, όπως αυτός 
καταρτίστηκε από την Οικονοµική σας Επιτροπή στις 5 Σεπτεµβρίου 2013 µε την αριθ. 
92/2013 απόφασή της, ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και ελέγχθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 

µονίµων υπαλλήλων ∆. Υ. & 
υπαλλήλων Α. Χ. 

20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 40.000,00 11.000,00 29.000,00 
20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ   183.081,16 132.000,00 51.081,16 
20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων 
216.752,40 160.155,00 56.947,40 

20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ 
ΤΥ∆ΚΥ 

126.989,38 112.536,41 14.452,97 

20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 5.478,00 19.522,00 
20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά 

µέσα (πετρέλαια) 
180.000,00 140.000,00 40.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ:   448.932,98 
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Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του του 
ν. 4172/2013, εγγράφηκαν ανταποδοτικά έσοδα 3.988.500,00 € (Κ.Α 0311.001 
3.290.000,00 € και Κ.Α. 2111.001 698.500,00€), ήτοι τα έσοδα που προβλέπονται να 
εισπραχθούν κατά το τρέχον οικονοµικό έτος, κατά εφαρµογή των διατάξεων της παρ. Β.3 
του άρθρου 3 της αριθ. 30842/31-7-2013 απόφασης των Υπ. Οικον. και Εσωτερικών, 
λαµβανοµένου υπόψη και του γεγονότος ότι µέχρι σήµερα έχει εισπραχθεί το ποσόν των 
3.100.000, € περίπου. 
 

Αντίστοιχα οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν να βαρύνουν την υπηρεσία ηλεκτροφωτισµού 
κατά το επόµενο οικονοµικό έτος 2014 στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του δήµου µας, 
προκειµένου να εναρµονιστούµε µε τις ισχύουσες προαναφερόµενες διατάξεις και εγκυκλίους 
έχουν ως ακολούθως: 

K.A. Είδος δαπάνης 
Προϋπ/ντα για 
το έτος 2013 

∆απάνη µέχρι
15/10/2013 

Προϋπ/ντα 
2014 

00.6151.003 ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από την είσπραξη 
των τελών καθαριότητας και 
φωτισµού 

110.000,00 84.839,39 120.000,00 

00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων (ΦΕΚ 2854/16-12-2011) 

886.436,55 384.726,84 769.453,69 

20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (βασικός µισθός, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 

1.002.525,60 743.027,05 867.057,72 

20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. 
µονίµων υπαλλήλων ∆. Υ. & 
υπαλλήλων Α. Χ. 

80.000,00 27.323,35 80.000,00 

20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 40.000,00 0,00 30.000,00 
20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ  

(περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
επιδόµατα και παροχές κ.λ.π.) 

183.081,16 108.106,50 183.806,46 

20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 

216.752,40 99.442,40 140.217,60 

20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
(∆.Υ.) 

4.180,80 3.220,71 4.311,45 

20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ 
ΤΥ∆ΚΥ 

126.989,38 93.099,68 105.254,66 

20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - 
ΤΕΑ∆Υ 

5.436,06 3.603,06 3.815,99 

20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ ΒΑΕ 
µονίµων 

6.850,08 3.719,31 5.045,10 

20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
(Α.Χ.) 

68.380,20 33.491,65 63.013,50 

20.6054.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
(Ο.Χ.) 

76.912,65 31.106,68 46.204,88 

20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
20.6063.003 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

εργαζοµένων & µέτρα Προληπτικής 
Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 

40.000,00 13.829,63 10.000,00 

20.6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων 

650.000,00 579.068,92 540.000,00 

20.6234.001 Μίσθωση µεταφορικών µέσων 
(Μίσθωση ανυψωτικού µηχανήµατος 
αππορριµµατοφόρων - 9 µήνες Χ 
12.915,00 € = 116.235,00 €) 

116.235,00 38.745 116.235,00 

20.6244.001 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 
µηχ/κου εξοπλισµού 

361.799,22 246.086,91 361.800,00 
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20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων. 

1,00 0,00  10.000,00 

20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισµού 1,00 0,00  10.000,00 
20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας 

καθ/τας. 
143.871,23 23.097,08 100.000,00 

20.6263.002 Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00   1.000,00 
20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του ∆ήµου 3.000,00   3.000,00 
20.6263.005 Συντήρηση  επισκευή και έκδοση 

πιστοποιητικών  ταχογράφων για τα αυτοκίνητα 
του ∆ήµου 

1.500,00 0,00 4.500,00 

20.6264.002 Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών 
µηχανηµάτων 

5.000,00 0,00 5.000,00 

20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 
κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 

500,00 0,00  1.000,00 

20.6265.002 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και 
αναγόµωση αυτών 

500,00 0,00  1.000,00 

20.6322.001 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα 
του ∆ήµου 

5.000,00 2.739,64 5.000,00 

20.6323.001 ∆απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και 
κάρτες καυσαερίων  

15.000,00 4.000,00 10.000,00 

20.6495.001 Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο∆∆Υ  1.000,00 999,99 2.000,00 
20.6631.001 Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του 

∆ήµου 
200,00 0,00  500,00 

20.6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού για 
κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού υγρού 
κλπ) 

1.000,00 0,00  2.000,00 

20.6634.001 Προµήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας  1,00 0,00  1,00 
20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα 

(πετρέλαια) 
180.000,00 82.800,82 180.000,00 

20.6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 12.000,00   10.000,00 
20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση 

µεταφορικών µέσων (βενζίνες) 
15.000,00 4.232,61 15.000,00 

20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 0,00 0,00  10.000,00 
20.6662.002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών 

ηλεκτροφωτισµού. 
0,00 0,00  3.000,00 

20.6662.005 Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών 
εργαλείων 

500,00 0,00  500,00 

20.6662.006 Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σµού  5.000,00 4.992,26 5.000,00 
20.6662.007 Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και λοιπού 

εξοπλισµού 
1,00 0,00  2.000,00 

20.6662.009 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 1,00 0,00  30.000,00 
20.6671.001 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-

µηχανηµάτων 
3.000,00 0,00  8.000,00 

20.6671.002 Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψηλής πίεσης 
και εξαρτηµάτων 

1.000,00 0,00  1.000,00 

(απορριµµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π.) 
20.6244.003 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) για 

την προµήθεια ενός press container 
100,00 0,00 0 

20.6252.001 Ασφάλιστρα  µηχανολογικού 
εξοπλισµού καθαριότητας  

35.000,00 10.409,00 35.000,00 

20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) 
χειριστών µηχανηµάτων 

3.300,00 0,00  3.300,00 
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20.6671.003 Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για τα 
αυτοκίνητα του ∆ήµου 

0,00 0,00 0,00 

20.6671.021 Προµήθεια ανταλλακτικών (µη αυτοκινούµενων) 
µηχ/των  του ∆ήµου 

2.000,00 0,00 1.000,00 

20.6671.025 Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 1.000,00  0,00 1.000,00 
20.6671.026 Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών  1.000,00  0,00 1.000,00 
20.7133.001 Προµήθεια επιδαπέδιων απορριµατοδεκτών 5.000,00 0,00 5.000,00 
20.7135.001 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων 

καθαριότητας 
1.000,00 0,00 5.000,00 

20.7135.002 Προµήθεια εργαλείων  1.000,00 0,00 5.000,00 
20.7135.003 Προµήθεια φωτοβολταικών σωµάτων για την 

εξοικονόµιση ενέργειας 
0,00 0,00 20.000,00 

20.7135.004 Προµήθεια πλαστικών  κυλιόµενων κάδων 
καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 

0,00 0,00 2.000,00 

20.7135.006 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας 
(οδοκαθαρισµού) 

1.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.012 Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 0,00 0,00 1.000,00 
20.7135.013 Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων ∆ήµου 30.000,00 0,00 10.000,00 
20.7135.014 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδων 1,00 0,00 2.000,00 
20.7135.015 Προµήθεια δύο υπερκατασκευών ΚΗΙ6434 και 

ΚΗΙ6617 
1,00 0,00 1,00 

20.7135.016 Προµήθεια λουκέτων - κλειδαριών για pilar 500,00 0,00 500,00 
20.7135.017 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου 

Ιωνικού 
1,00 0,00 1,00 

20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ: 3.998.019,05 
  

   Εκ των ανωτέρω συνεπάγεται ότι τα προϋπολογισθέντα ανταποδοτικά έσοδα για το έτος 
2014 ανταποκρίνονται στις προϋπολογισθείσες δαπάνες. 
 
 
   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 λήψη απόφασης για την µείωση ή απαλλαγή 
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 του Ν. 
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 εφόσον αποφασίσετε σχετικά και προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να τυγχάνουν 
της µείωσης ή της απαλλαγής θα πρέπει στην αυτή απόφαση να προβλέπονται οι 
προϋποθέσεις καθώς και τα δικαιολογητικά που θα καταθέτουν µε σχετική τους αίτηση στο 
τµήµα προσόδων του δήµου, ήτοι: 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ – ΑΠΟΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

1. Κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος 
2. Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 
3. Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ 
4. Η απαλλαγή να αφορά την 1η κατοικία 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
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1. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 
2. Τελευταίος λογαριασµός ∆ΕΗ 
3. Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής(όπου απαιτείται) 
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό και Ε9 ετών 2005-2008 
5. Σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης βεβαίωση 

αρµόδιας ∆ΟΥ 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7. Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από ∆ΟΥ 
8. Βιβλιάριο Υγείας απόρου θεωρηµένο για το τρέχον έτος(όπου απαιτείται) 
9. Βεβαίωση Οµοσπονδίας Πολυτέκνων(όπου απαιτείται) 
10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος µε την οποία υποχρεώνεται να δηλώσει ΑΜΕΣΑ 

οποιανδήποτε αλλαγή των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών στο Τµήµα 
∆ηµοτικών Προσόδων 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ-∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ-
ΑΠΟΡΟΥΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ: 

1. Τα δηµοτικά τέλη-δηµοτικός φόρος µειώνεται κατά 50% όταν το δηλωθέν 
εισόδηµα είναι από 20.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ  

2. Κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος 
3. Η απαλλαγή να αφορά την 1η κατοικία 
4. Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
1. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 
2. Τελευταίος λογαριασµός ∆ΕΗ 
3. Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής(όπου απαιτείται) 
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό και Ε9 ετών 2005-2008 
5. Σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης βεβαίωση 

αρµόδιας ∆ΟΥ 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7. Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από ∆ΟΥ 
8. Βιβλιάριο Υγείας απόρου θεωρηµένο για το τρέχον έτος(όπου απαιτείται) 
9. Βεβαίωση Οµοσπονδίας Πολυτέκνων(όπου απαιτείται) 
10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος µε την οποία υποχρεώνεται να δηλώσει ΑΜΕΣΑ 

οποιανδήποτε αλλαγή των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών στο Τµήµα 
∆ηµοτικών Προσόδων 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει τα ακόλουθα: 
 
Α. Την αύξηση ή µη των συντελεστών για το τρέχον οικονοµικό έτος 2013 σε ποσοστό 1% 
έναντι αυτών που καθορίσθηκαν µε την υπ’ αρ. 12/2012 απόφαση του ∆.Σ.  και ισχύουν 
µέχρι σήµερα και την διατήρηση των συντελεστών καθαριότητας και φωτισµού όπως 
αυτοί θα διαµορφωθούν τελικά για το έτος 2014, έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις 
προϋπολογισθείσες δαπάνες για τα έτη 2013 και 2014 της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού, 
όπως αυτές αναµορφώνονται για το έτος 2013 και έχουν προϋπολογισθεί για το έτος 2014 
και αναλυτικά σας εκτέθηκαν ανωτέρω, λαµβανοµένων υπόψη των προβλεποµένων στην 
παρ. Β.3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 30842/31-7-2013 όπου αναφέρεται ότι το ποσό που δεν 
καλύπτεται για τις δαπάνες της ανταποδοτικής υπηρεσίας θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην 
απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών για το έτος 2014,  ήτοι  
Εάν αυξηθούν κατά 1 % να διαµορφωθούν ως ακολούθως για το έτος 2013 και να 
παραµείνουν και για το έτος 2014: 

• για τις κατοικίες     σε 1,46 €/τ.µ. 
• για τις λοιπές χρήσεις    σε 4,75€/τ.µ. 

σε αντίθετη περίπτωση αυτοί θα παραµείνουν ως ισχύουν µέχρι σήµερα, ήτοι: 
• για τις κατοικίες     σε 1,45 €/τ.µ. 
• για τις λοιπές χρήσεις    σε 4,70€/τ.µ. 

 
Β. Την διατήρηση ή µη του ∆ηµοτικού Φόρου (άρθρο 10 Ν. 1080/80 ΦΕΚ 246 Α’/1980) 
όπως αυτός διαµορφώθηκε µε την ως άνω απόφαση 12/2012 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 
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0,26 € /µ2. Επισηµαίνεται ότι ο παραπάνω Νόµος τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 παρ. 13 
του ν. 1828/89, όπου προβλέπεται αύξηση µέχρι 20% ανά έτος. 
 
Γ. Οι ανωτέρω συντελεστές να 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. 
 
∆. Την λήψη απόφασης περί της απαλλαγής ή µείωσης των τελών στις ευπαθείς οµάδες 
του πληθυσµού του δήµου. 
 
 
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. 26/2013 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.11 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 του ν. 3146/03 και 3202/03 διαµορφώνεται νέος τύπος 

προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α., 

5) 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)  

6) Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/06 και αυτές του Ν. 1910/44, 

της Υπουργικής Απόφασης 21/2361 (ΦΕΚ 819 Β /1993) και της ΚΥΑ 225/161 (ΦΕΚ 

108/Β/1988) 

7) Τις υπ’ αρ. 67997/1996 και 39593/01 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 

καθώς και το άρθρο 17 του Ν. 1080/1980 

8) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ, 

όπως επισηµαίνονται στο αριθ. πρωτ. 14853/12666/22-3-2013 έγγραφό της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής καθώς και την αριθ. πρωτ. 17428/11798/29-3-

2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε 

την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 

9) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, αυτές του άρθρου 77 του Ν. 

4172/2013,  και αυτές της παρ. Β.3 του άρθρου 3 της αριθ. 30842/31-7-2013 

απόφασης των Υπ. Οικον. και Εσωτερικών 

10) Τα οικονοµικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του κ. Προέδρου  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναπροσαρµογή των συντελεστών τελών 
Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
ετών 2013-2014 ως εξής:  

 
Α. Την διατήρηση των συντελεστών για το τρέχον οικονοµικό έτος 2013 και για το έτος 
2014 στο ύψος αυτών που ίσχυσαν κατά το έτος 2012 (όπως καθορίσθηκαν µε την υπ’ αρ. 
12/2012 απόφαση ∆.Σ.)  και ισχύουν µέχρι σήµερα, έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις 
προϋπολογισθείσες δαπάνες για το έτος 2013, όπως αυτά πρέπει να διαµορφωθούν κατόπιν 
αναµόρφωσης, ως αναλυτικά στην εισήγηση της παρούσας εκτίθεται, και για το έτος 2014 
της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού, όπως αυτές αναµορφώνονται για το έτος 2013 και έχουν 
προϋπολογισθεί για το έτος 2014 και αναλυτικά εκτέθηκαν στην εισήγηση της παρούσας, 
λαµβανοµένων υπόψη των προβλεποµένων στην παρ. Β.3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 30842/31-
7-2013 όπου αναφέρεται ότι το ποσό που δεν καλύπτεται για τις δαπάνες της ανταποδοτικής 
υπηρεσίας θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών 
για τα έτη 2013 και 2014,  ήτοι:  
 

• για τις κατοικίες     σε 1,45 €/τ.µ. 
• για τις λοιπές χρήσεις                σε 4,70€/τ.µ. 

 
Β. Την διατήρηση του ∆ηµοτικού Φόρου (άρθρο 10 Ν. 1080/80 ΦΕΚ 246 Α’/1980) όπως 
αυτός διαµορφώθηκε µε την ως άνω απόφαση 12/2012 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 0,26 
€ /µ2.  
 
 
Γ. Οι ανωτέρω συντελεστές να 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. 
 
∆. Την λήψη απόφασης περί της απαλλαγής ή µείωσης των τελών στις ευπαθείς οµάδες 
του πληθυσµού του ∆ήµου και προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να τυγχάνουν της µείωσης ή 
της απαλλαγής θα πρέπει στην αυτή απόφαση ∆.Σ. να προβλέπονται οι προϋποθέσεις καθώς 
και τα δικαιολογητικά που θα καταθέτουν µε σχετική τους αίτηση στο τµήµα προσόδων του 
δήµου, ήτοι: 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ – ΑΠΟΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 
1. Κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος 
2. Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 
3. Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ 
4. Η απαλλαγή να αφορά την 1η κατοικία 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
1. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 
2. Τελευταίος λογαριασµός ∆ΕΗ 
3. Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής(όπου απαιτείται) 
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό και Ε9 ετών 2005-2008 
5. Σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης βεβαίωση αρµόδιας 

∆ΟΥ 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7. Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από ∆ΟΥ 
8. Βιβλιάριο Υγείας απόρου θεωρηµένο για το τρέχον έτος(όπου απαιτείται) 
9. Βεβαίωση Οµοσπονδίας Πολυτέκνων(όπου απαιτείται) 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΩΗΓ-ΦΥ5



 16 

10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος µε την οποία υποχρεώνεται να δηλώσει ΑΜΕΣΑ 
οποιανδήποτε αλλαγή των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών στο Τµήµα 
∆ηµοτικών Προσόδων 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ-∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ-
ΑΠΟΡΟΥΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ: 
1. Τα δηµοτικά τέλη-δηµοτικός φόρος µειώνεται κατά 50% όταν το δηλωθέν 

εισόδηµα είναι από 20.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ  
2. Κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος 
3. Η απαλλαγή να αφορά την 1η κατοικία 
4. Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 
2. Τελευταίος λογαριασµός ∆ΕΗ 
3. Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής(όπου απαιτείται) 
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό και Ε9 ετών 2005-2008 
5. Σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης βεβαίωση 

αρµόδιας ∆ΟΥ 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7. Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από ∆ΟΥ 
8. Βιβλιάριο Υγείας απόρου θεωρηµένο για το τρέχον έτος(όπου απαιτείται) 
9. Βεβαίωση Οµοσπονδίας Πολυτέκνων(όπου απαιτείται) 
10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος µε την οποία υποχρεώνεται να δηλώσει 

ΑΜΕΣΑ οποιανδήποτε αλλαγή των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών 
στο Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 

 
• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Σ.Κοσκολέτος, ο 

οποίος απείχε από την ψηφοφορία, επιφυλασσόµενος να τοποθετηθεί 
εκτενέστερα επί του θέµατος µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη της δηµοτικής 
παράταξης κατά την προσεχή Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  142/2013 
 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.  
 
Ειδικότερα ειπώθηκαν τα εξής :  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καραβίας έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Για τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού για το 2013 µετά 

από µειώσεις στις δαπάνες που έγιναν, έχει βγει ένα ποσοστό 1% για αύξηση των 

τελών δεν θα το δεχτούµε αυτό φυσικά, θα παραµείνουµε στα ίδια γιατί η αύξηση 

αυτή θα είναι τυπική. ∆εν πρόκειται να εισπράξουµε τίποτε µέσα στο 2013, άρα 

παραµένουν τα ίδια και ταυτόχρονα πάµε για το 2014 µε τους ίδιους συντελεστές, 

δηλαδή µηδενική αύξηση και για το ’13 και για το ’14.  

Από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε τη ∆ιοίκηση, το 2011, έγινε µια 

µείωση 20% στα δηµοτικά τέλη. Εισαγάγαµε το θέµα για τα τέλη του ’13 δεν πήραµε 
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απόφαση παρέµειναν όπως ξέρετε του ’12 και σήµερα καλούµαστε να πάρουµε µια 

τυπική απόφαση όσον αφορά τα δηµοτικά τέλη του 2013 και φυσικά µια ουσιαστική 

για το ’14.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι µε την 

εισήγηση αυτή η ∆ιοίκηση προσπαθεί να µας υφαρπάξει απόφαση εκ των υστέρων 

για το 2013. Αυτή είναι µια παράνοµη πράξη. Το 2013 όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα δηµοτικά τέλη. Εγώ σας ενηµερώνω ότι 

ήδη έχω ζητήσει από τη ∆ΕΗ µε έγγραφό µου να µε ενηµερώσει µε ποιο τρόπο 

εισπράττονται τα δηµοτικά τέλη για το 2013, χωρίς να υπάρχει απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. Ήδη έχω απευθυνθεί µε έγγραφό µου προς τη ∆ΕΗ εδώ και περίπου µία 

εβδοµάδα και περιµένω απάντηση.  

Η εισήγηση λοιπόν που έρχεται σήµερα προσπαθεί να υφαρπάξει 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και να καλύψει το κενό που υπάρχει, παράτυπα 

και παράνοµα βέβαια για το 2013. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. 

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα δηµοτικά τέλη για να επιβληθούν 

όπως και πέρσι είπαµε µε συνέπεια, θα πρέπει να υπάρχει µελέτη καθαριότητας. Για 

το παραµικρό πράγµα στο ∆ήµο κάνουµε µελέτη. Για την καθαριότητα που είναι 

περίπου ένα κόστος γύρω στα 4 εκ. χονδρικά, δεν έχει γίνει ποτέ µελέτη. ∆εν είναι 

άποψη που τη λέµε σήµερα αυτή, την είπαµε και πέρσι και πρόπερσι. 

Και φέτος έρχεται µια εισήγηση κουτουρού, χωρίς να υπάρχει για το 

συγκεκριµένο θέµα µελέτη. Θα µπορούσαµε να πούµε ενδεχοµένως και για αύξηση 

και για µείωση και για παραµονή των δηµοτικών τελών στα ίδια επίπεδα. Χωρίς 

µελέτη πως θα το πούµε αυτό; Με ποια λογική;  

∆εν υπάρχει περίπτωση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εµείς 

τουλάχιστον να συνηγορήσουµε σε µια απόφαση κατ' αρχήν παράνοµη, διότι αφορά 

και το τρέχον έτος για το οποίο δεν υπάρχει απόφαση για τα δηµοτικά τέλη και αφ' 

ετέρου για µια απόφαση η οποία είναι στο πόδι, χωρίς να έχει γίνει η µελέτη  που 

έχουµε ζητήσει ως Παράταξη εδώ και δύο χρόνια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τα δηµοτικά τέλη για το 2012 δεν ψηφίστηκαν. Μπήκαν κατ' ευθείαν 

στον προϋπολογισµό. Ο προϋπολογισµός για να περάσει, πέρασε τέσσερις µήνες ως 

είθισται όλα τα δυο χρόνια, οπότε κύλησε η χρονιά µε τα προηγούµενα δηµοτικά 

τέλη. Τι θέλετε να µας πείτε τώρα; Ποια είναι η παράνοµη πράξη; Εσείς δεν τα 

ψηφίσατε, όπως δεν ψηφίσατε και τον προϋπολογισµό και τρέχαµε να µαζέψουµε 

σκουπίδια κ. Τοµπούλογλου. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί θα µας υποχρεώσετε να 

ψηφίσουµε; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ψηφίσουµε αυτό που θέλουµε 

εµείς και αυτό που µας έχει βάλει ο λαός εδώ. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν σας το επιβάλλω, αλλά να µην διαστρεβλώνετε πράγµατα και να 

µην δηµιουργείτε εντυπώσεις. Γιατί αυτό κάνετε.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε η τελευταία που έχετε το 

δικαίωµα να επιβάλλετε. Μόνο στον εαυτό σας θα επιβάλλετε, όχι στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, κυρία µου. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πάλι το «κυρία µου»;  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Πολύ µ' αρέσεις! Όταν είσαι εδώ, τι κάνεις; Κάνεις και παρατηρήσεις 

τώρα; Έλα εδώ στη θέση σου. Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Παρατηρήσεις µας κάνεις;  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Σας παρακαλώ για όνοµα του Θεού! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Πέντε λεπτά διάλειµµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Από εκεί το ζητάς; ∆εν κάνει το Προεδρείο διάλειµµα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει πάει διακοπές ο Πρόεδρος, 

αφήστε τον, δεν πειράζει. Να καθόσασταν στη θέση σας κ. Πρόεδρε, δεν είναι εκεί η 

θέση σας. Εγώ είµαι εδώ από την αρχή της συνεδρίασης. Είστε πιο έξυπνος εσείς 

δηλαδή; Να πάτε στη θέση σας! Είστε Πρόεδρος του Συµβουλίου! 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ! Ο κ. Βαλασσάς έχει τον λόγο. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Είπαµε και στην προηγούµενη τοποθέτησή µας ότι χρειάζεται γενναία 

µείωση. Αυτό είπαµε και πέρσι και φέτος η κατάσταση για τους εργαζόµενους, για 

τους αυτοαπασχολούµενους έχει χειροτερεύσει από το κακό στο χειρότερο.  

Θα µε ρωτούσατε τι πρόταση κάνω. Θα µπορούσα να πω να µειωθούν 

στο ύψος των τελών που υπήρχαν πριν την υπέρογκη αύξηση επί δηµαρχίας κ. 

Κόντου, δηλαδή στο 1,05% για τις κατοικίες και στα 3,65% για τις λοιπέ χρήσεις. 

Εδώ βέβαια χρειάζονται και διαβαθµίσεις άλλο εστίαση, άλλο πολυκαταστήµατα, άλλο 

Τράπεζες, άλλο υπηρεσίες αυτοαπασχολούµενων και τα λοιπά.  ∆ιαφορετικά τέλη στη 

νησίδα, διαφορετικά στην πλατεία Πατριάρχου και διαφορετικά τέλη στους κύριους 

χώρους των καταστηµάτων και των σπιτιών και διαφορετικά στα υπόγεια και τα 

λοιπά χωρίς κύρια χρήση. Ένα παράδειγµα έφερα ως προς τη µείωση δηλαδή το 1,05 

πριν τις υπέρογκες αυξήσεις που όλοι είχαµε καταγγείλει επί δηµαρχίας του κ. 

Κόντου.  
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Εάν σταθούµε και κάνουµε γενναίες µειώσεις σήµερα που τις 

χρειάζεται ο εργαζόµενος γιατί όπως είπαµε τα χαράτσια πέφτουν σωρηδόν, βροχή. 

Εποµένως και η ∆ηµοτική Αρχή θα πρέπει να βρει λύσεις ούτως ώστε να ελαφρύνει 

τον εργαζόµενο, να ελαφρύνει τον αυτοαπασχολούµενο και να διεκδικήσουµε 

επιτέλους αυτό που µας ανήκει: τη χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό.  

Είπαµε ότι τείνουν τελικά να µηδενίσουν τη χρηµατοδότηση από τον 

κρατικό προϋπολογισµό. Εµείς τι θα κάνουµε; Ανταποδοτικότητα; ∆ηλαδή θα 

πληρώνει συνέχεια ο εργαζόµενος ανταποδοτικά τέλη και στα δηµοτικά τέλη και στις 

υπηρεσίες αθλητισµού και στις υπηρεσίες πολιτισµού και στα πάντα; Και για την 

παιδεία δεν συζητάµε, για τα Νοσοκοµεία και τα λοιπά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κ. Βαλασσά. Η κα Ματσουκά έχει τον λόγο. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Όπως µπαίνει το θέµα σήµερα πιστεύω ότι δεν 

έχει πραγµατικά εισηγητικά έρθει µε µια πραγµατική µελέτη οικονοµική, δηλαδή πόση 

ήταν η µείωση των µισθών των υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, των 

δώρων, πόσες ήταν οι µειώσεις των υπαλλήλων αυτών που καταργήθηκαν. Αυτά 

έχουν υπολογιστεί; Εµείς θα θέλαµε να τα δούµε. 

Είχαµε πει πέρσι ότι θα υπάρξει για τους ανέργους, είχε έρθει εδώ η 

Επιτροπή ανέργων Φιλαδέλφειας και είχαµε πει για τους ανέργους. Υπάρχει µια άλλη 

µερίδα συντοπιτών µας οι οποίοι είναι απεξαρτηµένοι, οι οποίοι µοριοδοτούνται από 

το κράτος, είναι στις ευπαθείς οµάδες και δικαιούνται και αυτοί απαλλαγή δηµοτικών 

φόρων και δηµοτικών τελών.  

Αυτή τη στιγµή ο φόρος ακίνητης περιουσίας και το χαράτσι που 

επιβάλλεται από την τρόικα και από την Κυβέρνηση που έχουµε, δεν έχει 

αποφασιστεί µε ποιο τρόπο θα εισπραχθεί. Υπάρχει η περίπτωση να εισπραχθεί µέσω 

των λογαριασµών της ∆ΕΗ.  

Θα έρθει ο σηµερινός άνεργος, ο σηµερινός αυτοαπασχολούµενος που 

χρωστάει της Παναγιάς τα µάτια, θα έρθει αυτός που παίρνει 200 και 300 ευρώ µισθό 

να ανταποκριθεί και να πληρώσει ένα λογαριασµό της ∆ΕΗ, τι. Θα µείνει όλος αυτός ο 

κόσµος χωρίς ρεύµα; Τι θα κάνουµε; Όλα αυτά τα πράγµατα πρέπει να τα 

υπολογίσουµε να δούµε τι χρειάζεται για να λειτουργήσει η καθαριότητα και από εκεί 

και πέρα να καθορίσουµε τα τέλη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κα Ματσουκά. Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ευχαριστώ κ. Αντιπρόεδρε. Φέρνετε σήµερα για ψήφιση την 

αναπροσαρµογή των συντελεστών καθαριότητας, φωτισµού και δηµοτικού φόρου 

των ετών 2013 και 2014, δηλαδή µετά από ένα χρόνο περίπου για το έτος 2013 και 

αυτό µετά από υπόδειξη της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
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Υπάρχει λοιπόν µεγάλη ευθύνη τόσο της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

που ενέκρινε τον προϋπολογισµό του 2013, χωρίς τις απαραίτητες αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής των τελών όσο και της εναποµείνασας 

∆ιοίκησης, που πεισµατικά µέχρι σήµερα δεν έφερε το θέµα αυτό στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο  παρ' όλες τις επισηµάνσεις που γίνονταν σε κάθε σχεδόν συνεδρίαση από 

τα υπόλοιπα µέλη του Συµβουλίου. 

Ερωτώ λοιπόν: µε ποιο δικαιολογητικό έγγραφο η ∆ΕΗ εισπράττει τα 

τέλη αυτά όλο το 2013 αφού είναι γνωστό ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται 

κάθε χρόνο, εκτός αν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την απόφασή του ορίζει 

διαφορετικά. Αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί γιατί υπάρχει µεγάλη ευθύνη εκ µέρους των 

υπευθύνων. 

∆εύτερο ζήτηµα. Ποια στοιχεία θα πρέπει να λάβει υπόψη του το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο σήµερα για να αποφασίσει πως θα επιβάλλει τα τέλη, αφού για 

το 2003, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έσοδα και τα έξοδα του 2012 και για το 

2014 του έτους 2013.  

Όπως θα θυµάστε, είχε έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το θέµα 

επιβολής τελών για το 2013, µε την απόφαση 222/2012 και απερρίφθη από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο η πρόταση της ∆ιοίκησης στο να παραµείνουν τα τέλη στο ύψος 

το υπάρχει 2011. Τότε είχαµε προτείνει κατά 10% γιατί τα ανταποδοτικά έσοδα ήταν 

περισσότερα κατά 450.000 € από ό,τι τα έξοδα. Η πρόταση αυτή είχε στηριχθεί στα 

στοιχεία που είχαµε λάβει από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και έκτοτε το θέµα δεν 

επανήλθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να ληφθεί νεότερη απόφαση παρ' ότι 

ο νόµος είναι σαφής και ορίζει πως χρειάζεται κάθε χρόνο εκ νέου να λαµβάνεται 

απόφαση. 

Συνεχίζει µέχρι σήµερα ο ∆ήµος να εισπράττει τα τέλη µέσω της ∆ΕΗ 

χωρίς καµία έγκυρη απόφαση. ∆εν µπορεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε µια εισήγηση 

και για τα δύο χρόνια, δηλαδή και για το 2013 και για το 2014, να φέρνει το θέµα 

γιατί το κάθε έτος έχει διαφορετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων. 

Ένα τρίτο ζήτηµα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ. Για πρώτη φορά και 

το τονίζω αυτό, µετά από τρία χρόνια έρχεται η ∆ιοίκηση προεκλογικά να βοηθήσει 

όλους τους άπορους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους, µε µείωση των 

δηµοτικών τελών χωρίς να υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία όσον αφορά το ποσό 

στο οποίο θα ανέρχεται αυτή η διαφοροποίηση. 

Γιατί όπως µε πληροφόρησαν οι Υπηρεσίες του ∆ήµου οι µόνες 

καταστάσεις τις οποίες µπορούµε να βρούµε κάποιου είδους στοιχεία σχετικά µε τους 
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απόρους, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τα λοιπά, είναι αυτές του Παντοπωλείου. 

∆εν υπάρχουν πουθενά αλλού στοιχεία. 

Και θα ήθελα να ρωτήσω σήµερα την κα Καβακοπούλου τι ακριβώς 

συµβαίνει µε αυτό το ζήτηµα, το οποίο έχει ξανατεθεί και γίνεται για ακόµη µια φορά 

εδώ θέµα.  

Και θα ήθελα να πω φυσικά σε αυτό το σηµείο πως είναι απαράδεκτο 

το θέµα της στήριξης των αδύναµων κοινωνικών οµάδων να αντιµετωπίζεται κατ’ 

αυτό τον τρόπο και µάλιστα είναι απαράδεκτο να µην υπάρχει µέριµνα παρά µόνο 

προεκλογικά και για λόγους εντυπωσιασµού. 

Τώρα που σας υπεδείχθη από το Υπουργείο Εσωτερικών και την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση να γίνει ισοσκελισµός εσόδων και εξόδων για το τρέχον 

έτος, το αποφασίσατε και αφαιρέσατε 448.932,98 € από τα έξοδα ανταποδοτικών 

τελών µε την αιτιολογία ότι οι προϋπολογισθείσες δαπάνες ήταν υπερδιογκωµένες, το 

λέει µέσα η ίδια η εισήγησή σας. 

Μα σε όλες τις εισηγήσεις σας για αναµόρφωση του προϋπολογισµού 

αναφερόταν ότι έχουν αναγραφεί υπερδιογκωµένα έσοδα και έπρεπε να γίνει η 

αναµόρφωση, όµως ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έπρεπε αυτό να έχει ληφθεί υπόψη 

της προηγούµενης περίπτωσης και όχι τώρα ξαφνικά να το θυµηθείτε προεκλογικά 

πάλι. 

Βλέπουµε για να µιλήσω και λίγο µε αριθµούς το εξής: ο 

προϋπολογισµός του 2014 έρχεται για ψήφιση µε 10 εκ. ευρώ περίπου λιγότερα από 

τους προϋπολογισµούς των περασµένων ετών. Μιλάµε για 10 εκ. ευρώ λιγότερα, 

δηλαδή ο τελευταίος προϋπολογισµός έρχεται στα 23.465.179,35 € ενώ την 

περασµένη τριετία ήταν περίπου στα 34 εκ. ευρώ. 

Έπρεπε να έρθει το Παρατηρητήριο από το κράτος για να γίνει αυτό; 

Έπρεπε να έρθει το Παρατηρητήριο από το κράτος για να µαζευτείτε κατά 10 εκ. 

ευρώ; Ζητάτε να διατηρηθούν οι συντελεστές για το 2013 όπως ισχύουν µέχρι 

σήµερα και ρωτώ και πάλι: πως θα γίνει αυτό αφού απόφαση για το 2013, δεν 

υπάρχει; 

Και γνωρίζουµε ότι δεν έχει εγκριθεί η τελευταία εισήγηση που φέρατε 

από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γιατί υπήρχε περίσσευµα στα έσοδα κατά 450.000 € 

κλείνοντας η χρήση του 2012 και σύµφωνα µε το νόµο από τότε έπρεπε να γίνει 

µείωση του τελών τουλάχιστον κατά 10%. Όµως εσείς εντελώς παράνοµα 

διατηρήσατε ετσιθελικά τον ίδιο συντελεστή και για το 2013. Επίσης και για το 2014 

ήταν να παραµείνουν στα ίδια επίπεδα του ’12. Είµαστε σοβαροί; Θα µείνουµε στα 
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ποσοστά του 2012 επειδή εσείς έτσι το θέλετε; Επειδή εσείς κάνατε λάθη και 

αυθαιρεσίες θα τα πληρώνει ο λαός της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας;  

Κλείνω, δεν θα ψηφίσω τη διατήρηση των συντελεστών και µάλιστα 

προτείνω µείωση τουλάχιστον κατά 15%.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε, όταν σηκώθηκα από την έδρα σας ενηµέρωσα ότι 

λόγω µέσης πάω να ξεµουδιάσω λίγο. Οφείλατε αυτό να το ενηµερώσετε στο Σώµα 

και να µην λέει ο κ. Τοµπούλογλου αυτά που έλεγε. Εντάξει κ. Τοµπούλογλου για να 

αποκαταστήσω την αλήθεια. Μπορεί να µην το είπα στο µικρόφωνο, είπα στον 

Αντιπρόεδρο ότι λόγω προβλήµατος στη µέση µου … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε να σας πω κάτι; Όλοι 

έχουµε µέση. Εγώ γιατί δεν έχω σηκωθεί ποτέ από τη θέση µου; Γιατί; ∆εν 

κατάλαβα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχω νοµίζω το δικαίωµα να σηκωθώ.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μα εδώ εσείς το έχετε κάνει έθιµο!  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, για το συγκεκριµένο ενηµέρωσα τον Αντιπρόεδρο, 

τελείωσε.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Νοµίζω ότι έχουµε πιο σοβαρά θέµατα από το αν σηκώνεται 

κάποιος από την καρέκλα του.  

Κύριοι της ∆ιοίκησης λυπάµαι πάρα πολύ γι' αυτή την πρόταση που 

µας φέρνετε σήµερα. Εδώ και ένα χρόνο στη συζήτηση πέρσι για τα ανταποδοτικά 

και στη συνέχεια για τον προϋπολογισµό είχαµε αναφέρει µετ' επιτάσεως πάρα πολλοί 

συνάδελφοι ανεξάρτητοι δηµοτικοί σύµβουλοι, η κα Μαυράκη µε εµπεριστατωµένη 

µελέτη ότι κατ' αρχήν υπάρχει στα έσοδα ένα περίσσευµα 450.000 € άρα πρέπει να 

υπάρξει µείωση και επιµείναµε πάρα πολλές φορές ότι έπρεπε να ψηφιστούν από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο τα τέλη του 2013. 

Και όλα αυτά τα λέγαµε και µας κοιτάγατε χαµογελώντας. Αλλά µε 

συγχωρείτε κύριοι της αντιπολίτευσης, χαµογελώντας µας κοιτάγατε κι εσείς και 

κάποιοι άλλοι δηµοτικοί σύµβουλοι όταν ψηφίζατε τον προϋπολογισµό µαζί µε τη 

∆ιοίκηση κ. Τοµπούλογλου, όταν πηγαίνατε και κάνατε οι σοφοί όπως σας είπα πέρσι 

και µειώσατε κατά 100.000 € τον προϋπολογισµό των 33 εκ. που είχε φέρει η 

∆ιοίκηση, χωρίς να υπάρξει απόφαση για τα δηµοτικά τέλη. 

Και τότε το µόνο που είχατε να κάνετε είναι να δίνετε δεκανίκια στη 

∆ιοίκηση και να κατηγορείτε εµάς ότι δεν ψηφίζουµε. Με συγχωρείτε, αλλά η τακτική 
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αυτή θυµίζει… γι' αυτό µας αναφέρει ο κόσµος σαν «Μαυρογιαλούρους» όλους. Και 

δεν είναι πολιτική κύριοι της ∆ιοίκησης όλα τα χρόνια να µιλάµε για αυξήσεις και τον 

τελευταίο χρόνο που πάµε σε εκλογές να θυµηθούµε ότι θα κρατήσουµε σταθερά 

κάποια τέλη. 

Και ποια µείωση έγινε; Μήπως έγινε µείωση στη Χαλκηδόνα; Μήπως η 

Χαλκηδόνα πλήρωσε και τιµωρήθηκε γιατί είχε µια συνεπή πολιτική στα δηµοτικά 

τέλη επί τέσσερα χρόνια µε τον Αποστολάκη και µετά της κάναµε αύξηση; Τα 

ξεχνάµε αυτά;  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Την οποία την ψηφίσατε την πρώτη .…. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Όχι, είχαµε µιλήσει για Ζώνες κ. Τοµπούλογλου. Θα απαντήσω αυτό 

που θέλω εγώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου µη διακόπτετε, σας παρακαλώ. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εκτός αν έχετε απώλεια µνήµης. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εσείς έχετε απώλεια µνήµης όταν ψηφίσατε ένα προϋπολογισµό 

πέρσι χωρίς να έχετε δηµοτικά τέλη του ’13 και χαµογελούσατε εδώ και κάνατε τους 

συνεταίρους οι τρεις σας όταν ψηφίζατε προϋπολογισµό. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ήσασταν στη ∆ιοίκηση κα Αγαγιώτου. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Τοµπούλογλου, εγώ τις ευθύνες µου µέχρι εκεί που ήταν να 

πάρω, τις έχω πάρει. 

  Αυτό που θέλω να πω σήµερα είναι ότι πραγµατικά φάνηκε και από τα 

δηµοτικά τέλη και από το περίσσευµα που υπήρχε το ’12, ότι χρειάζεται µείωση των 

δηµοτικών τελών. Είναι εµπαιγµός για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προσπαθείτε να 

φέρετε και να αποσπάσετε µια κοινή απόφαση για το ’13 και το ’14 όταν έχετε 

παρανοµήσει στην απόφαση της µη ύπαρξης απόφασης για τα δηµοτικά τέλη του 

2013. 

  Και θυµάµαι πάρα πολύ καλά ότι είχατε ψηφίσει αύξηση στην 

Οικονοµική Επιτροπή και ήρθατε εδώ και προσπαθώντας να κάνετε συµµαχίες είπατε 

στο τέλος να µείνουν τα ίδια. Άρα µην επικαλείστε κ. Κουτσάκη το τι ψηφίζεται στην 

Οικονοµική Επιτροπή, γιατί πάρα πολλές φορές έχετε ψηφίσει άλλα πράγµατα στην 

Οικονοµική Επιτροπή και άλλα έρχεστε εδώ και ψηφίζετε. 

  Τελειώνοντας θέλω να πω το εξής: πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει 

µείωση των δηµοτικών τελών, το είχαµε πει και πέρσι αυτό. Να σας φέτος ότι 

θεωρήσαµε άσκοπο να ξαναγίνει µια µελέτη, σας έχουµε πει τα στοιχεία 

επανειληµµένα, πολιτική βούληση χρειάζεται και να δείτε τα πράγµατα ρεαλιστικά. 

Χρειάζεται µια µείωση των δηµοτικών τελών και γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι αλλά 
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γιατί πραγµατικά και τα στοιχεία και οι αριθµοί όπως τους είχατε παραθέσει, δεν 

βγαίνουν. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι ας είµαστε ήρεµοι και σώφρονες. Μιλάµε γιατί η 

∆ΕΗ εισπράττει. Εάν δεν στείλεις στη ∆ΕΗ το CD µε τους νέους συντελεστές θα 

εισπράττει αυτούς που έχει. Εσείς δεν υιοθετήσατε τη µηδενική αύξηση των 

δηµοτικών τελών για το 2013 και καλά κάνατε.  

  Κύριοι συνάδελφοι πρέπει να µιλήσουµε µε ηρεµία, έχω δηλώσει 

πολλές φορές ότι σέβοµαι τον λόγο όλων σας αλλά δεν τον υιοθετώ όµως, αλήθεια 

είχε περίσσευµα το ’12 τα ανταποδοτικά; Έχετε κάνει λάθος φοβερό. Θυµάστε ότι 

είχαµε προϋπολογίσει στο αντίτιµο του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά 500.000 € 

λιγότερα. Και όµως έπρεπε να τα πληρώσουµε. 

Θα σας θυµίσω τούτο: το ’12 914.000 € πληρώσαµε για το φως και 

όταν ζητήθηκε από εδώ µέσα και το είχα πει εγώ, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να 

πει ότι «µειώνουµε τον φωτισµό σε όλη τη Φιλαδέλφεια για να γλιτώσουµε κάποια 

λεφτά»; Κανένας. Έγινε µια προσπάθεια το ’12 από την πλατεία Κωνσταντινουπόλεως 

ξεκινώντας να αλλάξουν τους λαµπτήρες ούτως ώστε να έχουµε µείωση της 

κατανάλωσης του ρεύµατος. 

Εποµένως γίνονται προσπάθειες. Σας λέω το εξής πράγµα: τα µέτρα 

που πήρε η Υπηρεσία από τη ∆ΕΗ είναι δεδοµένα, δεν είναι αυθαίρετα τα νούµερα 

αυτά. Θα πρέπει να ξέρετε ότι πολλοί δεν πληρώνουν και λυπάµαι που το λέω. 

Πολλοί δεν πληρώνουν ρεύµα, γιατί η ανέχεια; Τα κλείνουν; ∆εν ξέρω τι; Και ως εκ 

τούτου υπάρχει ένα πρόβληµα. 

Κύριοι συνάδελφοι µιλάτε για υπέρογκες αυξήσεις. Όταν ο κ. Κόντος 

έκανε την αύξηση του 76% των δηµοτικών τελών πραγµατικά έδωσε το δικαίωµα 

στην αντιπολίτευση να τον κατακρίνει και να πει ό,τι ήθελε ο καθένας. Πήρε κάποια 

αυτοκίνητα µε leasing, πληρώνουµε τα leasing τώρα, πληρώνουµε τον φορτωτή και 

τον εξοφλούµε φέτος. Αυτά τα λεφτά δεν θα πρέπει να τα υπολογίσουµε;  

Μιλήσατε για τη µισθοδοσία των υπαλλήλων. Η µισθοδοσία των 

υπαλλήλων και οι κρατήσεις για το ΙΚΑ είναι δεδοµένες. Βάσει αυτών των στοιχείων 

έβγαλε η Υπηρεσία τα ανταποδοτικά. ∆εν τα έβγαλε αυθαίρετα και σας λέω όµως 

τούτο: ξέρετε πόσα έχουν εισπραχθεί µέχρι σήµερα; 2.489.722 €. Ξέρετε πόσα 

έχουµε πληρώσει για έξοδα; 2.445.000 €. Ξέρετε κύριοι συνάδελφοι ότι µέχρι τέλος 

του έτους θα πληρώσουµε 3.141.000 € και η πρόβλεψη είσπραξης για τους δυο 

µήνες αυτούς που αποµένουν, είναι 3.175.000 €. Που είναι αυτό το τεράστιο 

περίσσευµα που θα πρέπει να µειώσουµε τα ανταποδοτικά; 
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Θέλω να είµαστε συνετοί. Ότι έχουν γίνει λάθη, µπορεί να έχουν γίνει 

λάθη και παραλείψεις. Το είπα και στα προηγούµενα δηµοτικά τέλη, όπως δεν  µου 

άρεσε αυτό που έγινε µε το νεκροταφείο 30% κάτω. Εγώ τουλάχιστον από την 

πλευρά µου δεν ξέρω αν θα είµαι στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γηράσκω αεί 

αηδιαζόµενος και σιχαινόµενος και το λέω µε πόνο ψυχής. ∆εν θα πρέπει ο ∆ήµος να  

καταντήσει έρµαιο κανενός. Ο ∆ήµος θα πρέπει να ορθοποδήσει και να δουλέψει 

σωστά. 

Μπορεί να πει τώρα η ∆ιοίκηση παραδείγµατος χάριν –δεν θα το 

υιοθετήσω ποτέ εγώ- ότι µειώνουµε τα ανταποδοτικά 10-20%. Πλειοδοτούσαν 

ορισµένοι πέρσι και πρόπερσι ένθεν κακείθεν, άλλος έλεγε 2,5% άλλος 5% άλλος 

7%. Όχι κύριοι! Πρέπει να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, θα πρέπει το ∆ήµο 

να τον αφήσουµε να λειτουργήσει σωστά και οι Υπηρεσίες να λειτουργούν σωστά.  

Είναι ξεκάθαρη η δουλειά. Όλοι έχετε πάρει ένα πίνακα, υποθέτω ότι 

θα έπρεπε να τον αναζητούσατε. Αν αυτό τον πίνακα τον προσέχατε προσεκτικά, µε 

σχολαστικότητα θα βλέπατε ότι τα νούµερα δεν είναι νούµερα εξωπραγµατικά, διότι 

είναι νούµερα τα οποία πρέπει ο ∆ήµος να τα εισπράξει για να λειτουργήσουν οι 

Υπηρεσίες.  

Αλήθεια κύριοι συνάδελφοι δεν θυµάστε εσείς οι παλαιότεροι ότι 

πάντα λέγαµε όχι τον τελευταίο χρόνο τον προεκλογικό, όλα τα χρόνια, ότι πρέπει 

κάποιες ευπαθείς οµάδες να έχουν το ευεργέτηµα να πληρώνουν λιγότερα δηµοτικά 

τέλη. Αυτό γίνεται πάντα. 

Μίλησε η κα Παπαλουκά και καλά έκανε για τον προϋπολογισµό. Ο 

προϋπολογισµός θα είναι στα 23 εκ. Τότε θα έχω την ευκαιρία ως απλός δηµοτικός 

σύµβουλος να αντικρούσω τις απόψεις αυτές, διότι στα χρόνια αυτά έπεσαν τα 

τοκοχρεολύσια, έφυγε το δάνειο από µέσα … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Και κα Αγαγιώτου επειδή γνωρίζω ότι διαβάζεις και µελετάς, το τεχνικό 

πρόγραµµα ήταν 6-7 εκ. και τώρα είναι 3 εκ. Εποµένως αυτά τα 3 εκ., να τα 10 εκ. 

αν θέλουµε να είµαστε πραγµατιστές.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Πέρσι δεν µπορούσε αυτό να 

γίνει; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Ποιο;  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Το τεχνικό πρόγραµµα να είναι … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε κ. Μπόβο σας 

παρακαλώ. 
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Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Ολοκληρώνω, ας είµαστε πραγµατιστές. Εγώ σας λέω το εξής πράγµα: 

δεν έχω δικαίωµα ούτε να παρακαλέσω, ούτε εκλιπαρώ κάποιον, όχι κύριοι. Αν ο 

∆ήµος θέλετε να δουλέψει, εγώ επαναλαµβάνω πολλές πιθανότητες υπάρχουν να µην 

είµαι στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Έχω κουραστεί έχω αηδιάσει … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός µικροφώνου) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Όχι. Θα ανακοινώσω αν δεν είµαι κ. Τοµπούλογλου την ηµέρα που θα 

έχεις καταθέσει εσύ και οι άλλοι τα ψηφοδέλτια στο εκλογοδικείο. Όχι νωρίτερα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι θα θυµίσω ιστορικά δυο συναντήσεις πέρσι 

τέτοια εποχή. Η µία ήταν για τη σύνταξη του προϋπολογισµού στο γραφείο των 

Αντιδηµάρχων που µαζευτήκαµε κάποιοι και η άλλη ήταν για τα δηµοτικά τέλη που 

ειπώθηκαν κάποιες προτάσεις από την πλευρά µας περί µείωση των δηµοτικών 

τελών. 

Και στο ένα και στο άλλο και µάλιστα σας είχα δώσει παραστατικά µε 

κίτρινα ποια πρέπει να κοπούν και ποια να µπουν και κυµαινόταν στα 21-22 εκ. 

∆ιαφωνήσατε την τελευταία στιγµή και συναντηθήκατε µε τον κ. Τοµπούλογλου και 

τον κ. Κόντο και µας φέρατε ένα προϋπολογισµό της τάξης των 34 εκ., κατά 100.000 

βελτιωµένος σε σχέση µε τον αρχικό. 

Και έρχεστε σήµερα και φέρνετε µε 23 εκ. και δεν είναι κ. Μπόβο τα 

δάνεια ή οι επιχορηγήσεις, διότι αυτά είναι και έσοδα και έξοδα και η ηµιµάθεια είναι 

χειρότερη της αµάθειας. 

Πάµε τώρα στον προϋπολογισµό των δηµοτικών τελών. Σωστά είπαν 

οι προλαλήσαντες ότι είχαµε φέρει πέρσι και δια στόµατος της κας Μαυράκη είχε 

αναπτυχθεί η άποψη περί µείωσης των δηµοτικών τελών κατά 10% και πάλι 

ορθώθηκαν αντιρρήσεις, -5% και ούτω καθ’ εξής.  

Το αποτέλεσµα ήταν να µην περάσουν και δεν υπήρξε απόφαση. 

Σηµειώνω για τα πρακτικά κ. Πρόεδρε: έτος ’13 δεν υπάρχει απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου έτους ’12 η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν προβλέπει την ισχύ 

των συντελεστών του ’12 και στο ’13 σε περίπτωση ανυπαρξίας της απόφασης. 

Η απόφαση η σηµερινή έχει τη µορφή αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού των ανταποδοτικών του ’12 στη λήξη του έτους ’13 για να βρεθούν 

ως συντελεστές. ∆ηλαδή αυτά  που λέτε εδώ µέσα στην εισήγηση για το έτος ’13 

είναι ενταλθέντα και πληρωθέντα 2,5 εκ. και θέλουµε άλλα τόσα µέχρι το τέλος του 

χρόνου. 
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Εποµένως καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει  µια παράνοµη 

απόφαση. Ο κ. Καλογερόπουλος ο οποίος εποίησε τη νήσσα τότε που του λέγαµε, ο 

Περιφερειάρχης, όταν στριµώχτηκε έστειλε δυο έγγραφα αν θυµάµαι καλά που έκανε 

συστάσεις για τροποποίηση προϋπολογισµού το ’12 και έρχεστε τώρα το ’13 να 

πάρουµε µια παράνοµη απόφαση την οποία δεν θα µας βρείτε καθόλου σύµφωνους. 

Πάµε στο έτος ’14 και εδώ είναι αυξηµένα. Ξέρουµε ποιες είναι οι 

ανελαστικές και ποιες είναι οι ελαστικές δαπάνες. ∆εν µου λέει τίποτε το να µου λέει η 

Υπηρεσία «θέλω εκείνο κι εκείνο», το θέµα είναι τι προτεραιότητες και τι ποιοτικά 

χαρακτηριστικά δίνεις σε ένα προϋπολογισµό. 

Θα σας πω και την ανακολουθία ακόµη. πρόσφατα το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο εδώ µέσα πήρε µια απόφαση για το θέµα της ΑΕΚ και µάλιστα µεταξύ των 

αιτηµάτων ήταν και η αποµάκρυνση του γκαράζ, αν θυµάστε καλά. Και οµόφωνα όλοι 

είπαµε θέλουµε να γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ.  

Σας θυµίζω όµως ότι εκείνη την ηµέρα είπα θα χρειαστεί να παρθούν 

γενναίες αποφάσεις. Κοιτάξτε την φωτογραφία που µας δείχνουν, διότι περί αυτής 

επρόκειτο, τη φωτογραφία του γηπέδου και φαινόταν και το γκαράζ. Ποια η 

πρόβλεψή σας στον προϋπολογισµό του έτους ’14 αφού µεθαύριο και η ΑΕΚ στις 6 

του µηνός … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά άλλο είναι το είναι το θέµα µας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι δεν είναι άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι για τον προϋπολογισµό, ούτε για το γήπεδο της ΑΕΚ, ούτε για 

το γκαράζ, σας παρακαλώ συντοµεύστε γιατί η ώρα έχει περάσει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν καταλαβαίνετε, µέσα στον προϋπολογισµό του ’14 εφόσον 

έχει παρθεί µια οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα πρέπει να κάνεις 

και πρόβλεψη τι κάνεις µε το γκαράζ. ∆εν βλέπω πουθενά. Για πέστε µου τον κωδικό; 

∆εν υπάρχει πουθενά.  

  Κάτω από αυτές τις συνθήκες κυρίες και κύριοι δεν µπορούµε εµείς να 

ψηφίσουµε αυτά τα δηµοτικά τέλη ως εισάγονται έτσι για τη συντοµία του χρόνου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα. Κάποιος που δεν πρωτολόγησε; Η κα Ματσουκά έχει τον 

λόγο. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Στην απόφαση λέει ότι «… Οι ανωτέρω 

συντελεστές που προτείνονται να 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 διαµόρφωσης των εκτός 
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σχεδίου πόλεως ακινήτων. Για τους χρησιµοποιούµενους µη στεγασµένους χώρους 

θα ισχύει το τέλος επί του 1/3 του συνολικού εµβαδού αυτών». Ποιοι χώροι είναι και 

πόσοι είναι, είναι η ερώτηση, για να τοποθετηθούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όσον αφορά το θέµα των τελών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού πήραµε στα χέρια µας µια εισήγηση η οποία 

τουλάχιστον όσον αφορά για το 2014 αυτό που πάµε να ψηφίσουµε σήµερα, έχει ένα 

ισοσκελισµένο προϋπολογισµό, ένα ισοζύγιο εσόδων – εξόδων. 

Είναι ενδιαφέρουσες οι απόψεις των συναδέλφων, άκουσα από τον κ. 

Βαλασσά, από την κα Ματσουκά ότι βεβαίως µείωση συµφωνώ απολύτως, ποιος 

µπορεί να διαφωνήσει, όµως παρ' όλα αυτά τα έχουµε πει και σε άλλα Συµβούλια κ. 

Βαλασσά αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται µε µια πρόταση επί των εξόδων πλέον, 

διότι εδώ µιλάµε για ένα ισοζύγιο. Θα πρέπει να µας πείτε «αυτοί οι κωδικοί θα πρέπει 

να µειωθούν τόσο και τόσο…».  

Εγώ παρακολουθώντας και από την εµπειρία µου τρία χρόνια ενάµιση 

µε τη ∆ιοίκηση, είδα αυτός ο ισολογισµός ότι έρχεται ίσα - ίσα. ∆εν βλέπω από την 

πείρα που έχω πλέον αποκοµίσει από αυτά τα χρόνια ότι µπορούµε να κόψουµε και 

σπουδαία πράγµατα, για να µπορούµε να µιλάµε για µειώσεις της τάξης αυτής που 

συζητάτε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εµείς όπως είπε και µια αγαπητή 

συνάδελφος πριν, δεν τρέχουµε αµέσως είτε να υποστηρίξουµε τη ∆ιοίκηση είτε 

τίποτε, τιµάµε τους ανθρώπους που µας ψήφισαν και µας έφεραν στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και θέλουµε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν καθαριότητα, να λειτουργούν οι 

Υπηρεσίες του ∆ήµου προς όφελος αυτών των ανθρώπων και όλων των πολιτών της 

Φιλαδέλφειας. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θέλει προσοχή. Σκοινοβατούµε αυτή τη 

στιγµή µεταξύ λαϊκισµού, µεταξύ προεκλογικού θεάτρου και τέλος πάντων ουσίας και 

πολιτικής αυτοδιοικητικής. Βεβαίως αν νοµίζει κάποιος και µπορεί να µας αποδείξει, 

εγώ υπέρ γενναίας µείωσης και των ανταποδοτικών. Αλλά ας µας αποδείξετε. Εγώ δεν 

βλέπω κάτι τέτοιο, ίσως δεν µπορώ να το δω µε το µικρό µου µυαλό, αν κάποιος το 

βλέπει ας µας πει «ναι, βεβαίως υπάρχει τέτοια πιθανότητα».  

Και να.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 
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∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Συγνώµη κα Γκούµα, να ξέρετε ότι µε αυτές τις λογικές  

–επειδή θα ξεκινήσετε να µιλάτε, συγνώµη που σας διακόπτω- είναι που σπρώχνουµε 

τελικά στην επάρατο ιδιωτικοποίηση την καθαριότητα. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν να απαντήσω στον κ. Κανταρέλη. ∆εν είναι οι δικές 

µας λογικές κ. Κανταρέλη που έχουν φτάσει την Ελλάδα στο σηµείο που την 

έφτασαν, ούτε τους ∆ήµους.  

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Ούτε και τα ευχολόγια. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Κανταρέλη δεν είναι ευχολόγια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Γκούµα σας παρακαλώ δεν είναι θέµα να κάνετε αντιπαράθεση. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: ∆εν θα δηµιουργεί εντυπώσεις όµως ο κ. Κανταρέλης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το είπατε δεν συµφωνείτε µαζί του, συνεχίστε σας παρακαλώ να 

προχωρήσουµε. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα πω τι είναι όµως, είπα τι δεν είναι. Εµείς έχουµε δείξει δείγµατα 

γραφής και στους ∆ήµους που είχαµε κοµµουνιστές δηµάρχους και σε όποια πόστα 

έχουµε αναλάβει, έχουµε δείξει και το ήθος µας και τον τρόπο που δρούµε στα 

πράγµατα. ∆εν είναι αυτά που φέρνουν την ιδιωτικοποίηση, ούτε αυτά που έφεραν 

τα φροντιστήρια, ούτε αυτά που έβαλαν τους ιδιώτες.  

  Είναι η πολιτική κατεύθυνση του  ΠΑΣΟΚ που υπηρετούσατε τόσα 

χρόνια, της Νέας ∆ηµοκρατίας, της άρχουσας πολιτικής σκηνής, όχι της µειοψηφίας 

που θέλει την ιδιωτική πρωτοβουλία µέσα στη ζωή και την βάζει και την επιδοτεί 

χίλιες φορές παραπάνω, ενώ χίλιες φορές παρακάτω βάζει τον λαό, βάζει τους 

εργαζόµενους, βάζει τους πάντες όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το φταίξιµο. 

Μην τουµπάρουµε τώρα και τις ευθύνες.  

Όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη. Θέλω να ρωτήσω όσον αφορά τις 

προϋποθέσεις απαλλαγής και µείωσης. Επειδή εδώ υπάρχουν τέσσερα κριτήρια στο 

καθένα και είναι µαζί και το ποσοστό, µιλάµε µόνο για µείωση στα ΑµεΑ; Όχι 

φαντάζοµαι. Εποµένως αυτό πρέπει να γραφτεί πιο σωστά. 

Επιπλέον θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που µου προξένησε µεγάλη 

εντύπωση, γιατί θέλουµε το εκκαθαριστικό και το Ε9 ετών 2005-2008;  

Άλλη ερώτηση. Μιας και οι αποφάσεις που παίρνουµε εδώ απασχολούν 

και τα τοπικά Συµβούλια, έχουµε ρωτήσει τα τοπικά Συµβούλια πως λειτούργησαν, τι 

απόψεις έχουν, ποια προβλήµατα αντιµετώπισαν; Γιατί εµείς γνωρίζουµε µέσα από τα 

τοπικά Συµβούλια που εκπροσωπούµαστε ως "Λαϊκή Συσπείρωση", ότι δεν 

µπορούσαν να κάνουν απαλλαγές και µειώσεις στους άνεργους που είχαν 

αποφασιστεί πρόπερσι … 
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(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: ∆εν τελείωσα. Αλλά αν είναι να µην αντέχουµε άλλο, µπορούµε να 

το διαλύσουµε, όχι να κάνουµε όλοι συζητήσεις µεταξύ µας. Εντάξει ως Πρόεδρος 

σας παρακαλώ να µην γίνονται συζητήσεις µεταξύ µας, άσχετα αν διαφωνούµε και αν 

δεν  θέλουµε να ακούσουµε και αυτά που λέει ο άλλος. Ας κάτσουµε βουβοί ή ας 

µιλήσουµε λίγο χαµηλόφωνα. Μην απαξιώνουµε και τελείως αυτόν που µιλάει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ησυχία κύριοι συνάδελφοι, συνεχίστε κα Γκούµα. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Γνωρίζουµε λοιπόν µέσα από τους εκπρόσωπους µας ότι οι 

απαλλαγές και µειώσεις δεν γίνονταν στους άνεργους γιατί ακριβώς ζήταγαν επίµονα 

µε ποια κριτήρια θα µπορέσουν να διευκολυνθούν και βέβαια δεν ήρθε ποτέ κάτι 

τέτοιο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ούτε και σήµερα υπάρχει κάποια πρόταση, κάποια 

απόφαση ή κάποια ένδειξη τέλος πάντων ότι συζητήθηκε ή ζητήθηκε η γνώµη των 

τοπικών Συµβουλίων, τα οποία βέβαια σε τέτοια ζητήµατα θα έπρεπε να είναι πολύ 

πιο κοντά στον καλλικρατικό ∆ήµο. 

  Ένα άλλο που θέλω να πω είναι το εξής: τρία χρόνια τώρα έχουµε τα 

ίδια δηµοτικά τέλη. Βλέπουµε µειώσεις στους φωτισµούς και χειροτέρευση της 

καθαριότητας. Ταυτόχρονα γνωρίζουµε ότι έχει φύγει προσωπικό και έχουν υπάρξει 

και µειώσεις στους µισθούς. Ποιος ισολογισµός εσόδων – εξόδων; Πραγµατικά ποιος. 

Στα µισά φώτα; Στους µισούς υπαλλήλους; Ποιον ισολογισµό πρέπει να φέρουµε στα 

ίσα του, δεν καταλαβαίνω. 

  Και θέλω να βάλω κι εγώ ένα τελευταίο. Έχετε πάρει χαµπάρι τον 

τελευταίο χρόνο –να µην πούµε για προηγούµενα, να πούµε από τον Αύγουστο και 

µετά- πόσα ρεύµατα έχουν κοπεί; Έχετε δει πόσα συνεργεία της ∆ΕΗ έχουν 

σταµατήσει σε γειτονιές της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας για να κόψουν 

ρεύµατα; Αυτό το έχετε πάρει καθόλου χαµπάρι; Γιατί ναι, να σωθεί ο ∆ήµος αλλά εις 

βάρος ποιου.  

  Και ρωτάω εγώ για να καταλήξω, βάζω ένα ερώτηµα ρητορικό: 4,7% -

και θα αναφέρω επιχείρηση µεγάλη που δεν υπάρχει εδώ- στον ΚΑΦΚΑ µε τα 

ηλεκτρολογικά  ή στον ΖΑΡΑ, 4,7% στον µπακάλη της γειτονιάς που βγάζει 5 ευρώ 

την ηµέρα, αν τα βγάλει; Που δεν πιστεύω ότι τα βγάζει. 4,7% σε µια Τράπεζα, 4,7% 

σε ένα λογιστή που δουλεύει µόνος του; ∆εν γίνεται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γραµµένος έχει τον λόγο. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Στην εισήγηση στο θέµα «Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών 

Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου…» µπλα – µπλα µε το άρθρο 

τάδε προβλέπονται οι διατάξεις τάδε και άρθρο 4 του νόµου τάδε ενοποιήθηκαν σε 

ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
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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.  

  Και µένω εκεί: ανταποδοτικό χαρακτήρα. Προ  µηνών µια οµάδα 

γύρισε κάποιες γειτονιές της Φιλαδέλφειας µε το σκεπτικό ότι είναι υπερφωτισµένες, 

ότι φωτίζονται επιπλέον µε τους συγκεκριµένους στύλους µε τα δίµπαλα. 

Αποφασίσατε είτε είναι φωτισµένα σηµεία είτε όχι, να τα σβήσετε όλα. Έτσι είναι και 

θα σας εξηγήσω. 

Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα δίµπαλα δεν είναι µόνο σε κεντρικούς 

δρόµους είναι και σε κάποιους κάθετους  ή παράλληλους της ∆εκελείας των 

κεντρικών δρόµων που δυστυχώς δεν είναι σωστός ο φωτισµός από τα φωτιστικά 

σώµατα στις κολώνες της ∆ΕΗ. 

Εδώ θα ανοίξω µια παρένθεση. Έξω από το δηµαρχείο υπάρχουν 

αρκετά δίµπαλα που παρ' όλο που υπάρχουν κολώνες της ∆ΕΗ οι οποίες φωτίζουν 

επαρκώς το σηµείο, αυτά τα δίµπαλα είναι αναµµένα. Επίσης έχω παρατηρήσει το 

εξής: καθ' όλο το µήκος της ∆εκελείας τα δίµπαλα είναι κι εκεί αναµµένα. Και 

γεννάται το εξής ερώτηµα: για ποιο λόγο σε κεντρικά σηµεία; Για να κάνουµε επίδειξη 

ότι υπάρχουν δίµπαλα; Ενώ δηλαδή σε κάποια σηµεία που όπως προανέφερα σε 

κάθετους και παράλληλους δρόµους έχουν σβήσει και δυστυχώς επαναλαµβάνω 

υπάρχουν µεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία που φοβούνται να βγουν από το σπίτι τους; 

Ειδικά τώρα το χειµώνα που νυχτώνει από τις 5 η ώρα;  

Σαφώς είµαι κι εγώ υπέρ της µείωσης των ανταποδοτικών. Επίσης στο 

προηγούµενο θέµα που αναφερθήκαµε για τα τέλη πεζοδροµίου ανέφερα για 

βοηθητικούς χώρους καταστηµάτων, θα ήθελα λοιπόν εδώ να τονίσω αυτό ότι 

υπάρχουν βοηθητικοί χώροι σε καταστήµατα, όπως είναι υπόγεια, ή όπως ένα 

κατάστηµα που πλέον οι καταστάσεις είναι τέτοιες που τα 70 ή 80 τ.µ. ήταν αρκετός 

ο χώρος µε αποτέλεσµα µείωσαν το χώρο που εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Εδώ 

θα ήθελα να το δούµε σοβαρά βέβαια και να γίνει µια µείωση στα συγκεκριµένα.  

Μίλησε προηγουµένως η κα Γκούµα και εγώ θα τοποθετηθώ για τις 

ευπαθείς οµάδες όσον αφορά το Ε9. ∆ηλαδή τι θέλετε να δείτε; Αν έχουν ακίνητα και 

πόσα έχουν; ∆εν έχει να κάνει. Αφού έχουν απαξιωθεί όλα. ∆εν υπάρχει περίπτωση. 

Θέλω να λάβετε σοβαρά υπόψη σας αυτό που σας είπα µε τα δίµπαλα τα φωτιστικά 

σε σηµεία, που δεν φωτίζονται επαρκώς. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.΄ 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι κάθε άποψη εδώ µέσα είναι σεβαστή και θέλω 

να σας πω το εξής: δεν πιστεύω να νοµίζετε ότι αυτή εδώ η ∆ιοίκηση ανακάλυψε τα 
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δηµοτικά τέλη σήµερα. Τα δηµοτικά τέλη υπήρχαν και θα υπάρχουν γιατί αυτή τη 

στιγµή δεν υπάρχουν δυνατότητες αυτός ο ∆ήµος αλλά και κάθε ∆ήµος να µπορέσει 

να κρατήσει Υπηρεσίες καθαριότητας αλλά κι άλλες Υπηρεσίες, χωρίς να εισπράττει 

από διάφορα τέλη, είτε είναι διαφήµισης, είτε είναι πεζοδροµίου, είτε είναι τα 

δηµοτικά τέλη. 

  Έχουµε και λέµε ότι αυτή η τετραετία παρ' ότι την προηγούµενη 

τετραετία έχει γίνει µια αύξηση 76% ήρθαµε τον πρώτο χρόνο κάναµε µείωση 20% 

και στη συνέχεια από εκεί και πέρα διατηρήσαµε τα δηµοτικά τέλη στην ίδια 

κατάσταση. Και ο δηµοτικός φωτισµός και η ∆ΕΗ είχε αύξηση και τα πετρέλαια και τα 

καύσιµα είχαν αύξηση και όλος ο τιµάριθµος ο οποίος έχει να κάνει µε τα 

ανταποδοτικά και µε τα ανταλλακτικά έχουν αύξηση, πληρώσαµε όλο τον στόλο που 

είχε αγοράσει η προηγούµενη ∆ιοίκηση και σήµερα λέµε ότι αφού κόπηκε και η 

τακτική επιχορήγηση η κρατική, να µειώσουµε και από εδώ, να κλείσουµε το ∆ήµο 

και να φύγουµε. ∆εν είναι έτσι. 

  Όλοι θέλουµε ειδικά σήµερα που µιλάµε να κάνουµε µια µείωση. 

Κανείς δεν είναι αυτός που δεν θέλει, δεν νοµίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν 

θέλει. Εγώ και στο σπίτι µου το πληρώνω και στο µαγαζί µου το πληρώνει και οι 

συµπολίτες µου το ίδιο πράγµα. Αλλά αναλογιστείτε: µπορεί ειλικρινά αυτή τη στιγµή 

να λέµε ότι διοικούµε κάτι και µπορούµε να… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη αν έχετε την καλοσύνη συντοµεύστε. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγµή υποχρέωσή µας είναι, µακάρι να είχαµε 

τη δυνατότητα να αφαιρέσουµε, δεν υπήρχε ποτέ πλεόνασµα. 3.980.000 εισπράξαµε 

3.980.000 ξοδέψαµε. Ποτέ δεν υπήρχε πλεόνασµα για να µπορέσουµε. Παρακαλώ 

λοιπόν να προσπαθήσουµε να κρατήσουµε τα δηµοτικά τέλη ως έχουν. ∆εν έχουµε 

άλλη δυνατότητα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Λαζαρίδης έχει τον λόγο. 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Είχαµε πάρει  πέρσι την απόφαση να κοπούν τα δίµπαλα και 

λειτουργεί το ένα. Σε πολλά σηµεία έχει γίνει αυτό. Σπύρο, εκτός από τα κεντρικά 

σηµεία που ανάβουν και τα δύο, σε πολλές περιοχές που υπάρχουν δίµπαλα έχουν 

γίνει ένα.  

  Το µεγάλο πρόβληµα είναι το εξής: εφόσον έχουν µείνει µε ένα, όταν 

καίγονται οι λάµπες αυτές δεν αλλάζουν και υπάρχει αυτό το πρόβληµα. Και γι' αυτό 

ο φωτισµός γίνεται ακόµη χειρότερος. Ενώ έχουµε µείνει  µε µια λάµπα, βλέπεις δυο 

τρία δίµπαλα µονά στην πορεία να µην ανάβουν και είναι σκοτεινός ο δρόµος. Εκεί 

είναι το µεγάλο πρόβληµα που θα πρέπει να προσέξουµε. 
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  Έχουµε πει να δούµε τις κοινωνικές οµάδες τις άπορες και τα λοιπά. 

Υπάρχει Επιτροπή απόρων στο ∆ήµο; Υπήρχε από ό,τι ξέρω. Λειτουργεί; ∆εν 

µπορούµε να κοιτάξουµε το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά 

υπάρχουν πάρα πολλοί δηµότες µας που είναι άποροι και δεν πλησιάζουν στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο. Υπάρχουν. Πρέπει να λειτουργήσει η Επιτροπή απόρων. ∆εν 

ξέρω αν υπάρχει και αν λειτουργεί. Θυµάµαι ότι υπήρχε, ήταν Πρόεδρος η κα 

Αγαγιώτου από ό,τι ήξερα, τώρα δεν ξέρω αν λειτουργεί. Σας αντικατέστησαν; Μπήκε 

καινούργια; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν έχει  µπει. 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Πως θα κοιτάξουµε τους απόρους, αν δεν δούµε αυτά µέσα από 

την Επιτροπή; 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Η Επιτροπή απόρων τι θα κάνει 

παραπάνω από αυτό που κάνει το Κοινωνικό Παντοπωλείο; 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Κυρία Καβακοπούλου, στο Παντοπωλείο έρχεται µια µερίδα 

ανθρώπων οι οποίοι το χρειάζονται. Υπάρχουν πολλοί δηµότες µας που είναι άποροι, 

δεν έχουν τη δυνατότητα αλλά δεν έρχονται να πάρουν τα οκτώ, τα εννιά, τα δέκα 

πράγµατα. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Ναι. Η Επιτροπή απόρων τι θα κάνει 

παραπάνω; 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: ∆εν ξέρω, να ελέγξει κάποια πράγµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα το βρούµε. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Όχι είναι µια ερώτηση. Αφού  ντρέπεται 

να έρθει στο Παντοπωλείο, η Επιτροπή απόρων τι θα κάνει επιπλέον;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κα Καβακοπούλου. Ο κ. Παΐδας έχει τον λόγο. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία ∆ήµαρχε, κύριοι συνάδελφοι η αλήθεια είναι ότι 

το θέµα προσφέρεται και για λαϊκισµό, όµως εγώ θα συµφωνήσω στο ότι η κεντρική 

εξουσία έχει απαξιώσει τους ∆ήµους την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για το θέµα που 

µιλάµε έχει ρίξει σε αυτό το σηµείο να συζητάµε είτε για µείωση, είτε για αύξηση. 

Στην ουσία και η Υπηρεσία αλλά και η κοινή λογική λέει αύξηση. Όπως ζητάει  

αύξηση το ίδιο µας το σπίτι, µετά από όλες αυτές τις  µειώσεις που έχουν γίνει.  

  Το καταλαβαίνω, ειπώθηκε κι εδώ όλοι θέλουµε µείωση, δεν ζούµε 

πουθενά αλλού, αλλά πάντα εγώ το παροµοιάζω µε το εξής: το µεγάλο µας σπίτι είναι 

ο ∆ήµος, έχουµε εκεί το σπίτι µας. Η χώρα βλέπουµε ότι δεν πάει καλά, το σπίτι µας 

δεν πάει καλά, έχουµε την απαίτηση στο µεγάλο µας σπίτι να κυλάνε όλα ρόδινα. 

Ειπώθηκε κιόλας εδώ ότι υπάρχουν αυξήσεις στα πάντα.  
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Για να µην µειωθούν οι υπηρεσίες πρέπει κανονικά να γίνει αύξηση. Κα 

επειδή ειπώθηκε κιόλας ότι το Παρατηρητήριο, οι Επίτροποι, ο Περιφερειάρχης σε 

όλα τα έγγραφα που µας στέλνουν µας λένε για αύξηση. ∆εν βγαίνετε. Ειπώθηκε εδώ 

ότι αυξήθηκε το πετρέλαιο, αυξήθηκαν όλα τα κόστη, η ∆ΕΗ, συν ότι 

αποπληρώνουµε τις παλιές οφειλές.  

Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια ερωτήµατα που 

συγκράτησα. Θα ξεκινήσω µε τη µείωση στον ηλεκτροφωτισµό. Πήραµε µια 

απόφαση ακριβώς γι' αυτό επειδή δεν έβγαινε ο κωδικός µε αυτό που ψηφίσαµε το 

2012 για το 2013 και µειώσαµε όντως κάποια δίµπαλα για να µειωθεί και ο 

λογαριασµός.  

Τώρα περιµένουµε το λογαριασµό της ∆ΕΗ, καθώς επίσης έχω 

ενηµέρωση ότι την προηγούµενη εβδοµάδα πέρασε και ο υπάλληλος από τη ∆ΕΗ που 

κάνει τις µετρήσεις στις κολώνες και την άλλη φορά στο επόµενο Συµβούλιο µπορώ 

να σας ανακοινώσω αν σας ενδιαφέρει και τι µείωση καταφέραµε. Αυτή η µείωση δεν 

έγινε κουτουρού, έγινε µε µια µελέτη στην ουσία. Και µάλιστα η ίδια η ∆ΕΗ και την 

άλλη φορά που συζητάγαµε το θέµα υπήρχε και το έγγραφο εδώ, µας είχε µιλήσει 

στο έγγραφό της ότι έχουµε υπερκατανάλωση και µε τη φωτοµέτρηση που έκανε 

µάλιστα είχε µιλήσει και για το ίδιο το άλσος ότι «εσείς θέλετε να διώξετε όλη την 

πανίδα από το άλσος έτσι όπως φωταγωγείτε το άλσος» τέλος πάντων. 

Θέλω να πω όσον αφορά τα κεντρικά σηµεία που θέσατε, εκεί δεν 

είναι λόγοι εντυπωσιασµού φυσικά είναι λόγοι ασφαλείας. Είναι κεντρικοί δρόµοι και 

για λόγους ασφαλείας έχουν µείνει ανοιχτά τα δίµπαλα, όπως και σε σχολεία, όπως 

και σε Εκκλησίες. ∆εν έχει γίνει στο κουτουρού, το ξαναλέω. Τώρα, η ∆ιοίκηση θα το 

ξαναδεί το θέµα έχοντας την απάντηση από την ∆ΕΗ τη µέτρηση αυτή να δούµε 

όντως και τι κερδίσαµε από όλη αυτή την ιστορία. Επίσης συνεχώς αντικαθιστούνται 

λάµπες θα τελειώσουν όπου νά ‘ναι βέβαια και µπαίνουν και λάµπες εξοικονόµησης 

ενέργειας.  

Επίσης έγινε µια ερώτηση για τα µη ηλεκτροδοτούµενα. Ο νόµος το 

ορίζει. Αυτή τη στιγµή δεν έχω να σας πω πόσα τετραγωνικά, δεν το έχω πρόχειρο 

αλλά ο νόµος ορίζει ότι θα πληρώνουν πλέον και τα µη ηλεκτροδοτούµενα, µας ήρθε 

έγγραφο.  

Ήθελα να το πω κι εγώ αλλά µε πρόλαβε ο κ. Κανταρέλης ότι µε αυτές 

τις συνθήκες, τις µειώσεις η καθαριότητα οδεύει προς τους ιδιώτες. Γι' αυτό κι εγώ το 

τονίζω αυτό, πρέπει να σκεφτούµε πάρα πολύ καλά τι ψηφίζουµε, γιατί έµµεσα 

είµαστε κι εµείς συνυπεύθυνοι αν γίνει κάτι τέτοιο.  
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Θέλω να θέσω ένα ερώτηµα γιατί άκουσα για µείωση και µάλιστα 

30%. Εγώ που θέλω να λειτουργήσει η Υπηρεσία και βλέπω την κατάσταση και αυτά 

προτείνω σα ∆ιοίκηση, από εκεί και πέρα επειδή άκουσα και από την πλευρά της 

Παράταξης του κ. Τοµπούλογλου για µείωση, εγώ ρωτώ ευθέως: αν λέγαµε σα 

∆ιοίκηση 30-20% µείωση θα την ψηφίζατε;  

Γιατί στα προηγούµενα θέµατα πολύ ωραία χειριστήκατε το θέµα, 

εννοώ για το νεκροταφείο και «απέχω» και τα λοιπά, βλέπω ότι ελίσσεστε πολύ καλά. 

∆εν ξέρω γιατί συµβαίνει αυτό, µάλλον φαίνεται είστε πολύ σίγουρος ότι θα βγείτε 

στις επόµενες εκλογές και ίσως φοβάστε γι' αυτές τις µειώσεις, γιατί πολύ καλά 

ξέρετε ότι δεν βγαίνει η Υπηρεσία.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Παΐδα θα σας συστήσω ένα 

καλό ΩΡΛ γιατί δεν ακούτε καλά. Εµείς για µειώσεις δεν µιλήσαµε.  

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Άκουσα πολύ καλά και θα ανατρέξω και στα πρακτικά, ο κ. Γραµµένος 

είπε για µειώσεις. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς κ. Παΐδα είπαµε ότι µπορεί να 

προτείναµε και αύξηση και παραµονή και µείωση. Αυτό είπαµε. ∆εν ακούτε καλά, ή 

ακούτε επιλεκτικά. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Άρα έρχεστε στα λόγια µου. Ελίσσεστε.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Για ποιο λόγο το είπαµε αυτό; Γιατί 

πραγµατικά πρέπει να µην είστε και πολύ σχετικός µε το θέµα, δεν πειράζει, θα 

µάθετε σιγά - σιγά. Εµείς είπαµε ότι το αυτονόητο που έπρεπε να κάνει η ∆ιοίκηση, 

είναι µια µελέτη για την καθαριότητα της πόλης. Όχι µελέτη σαν κι αυτό που είπε η 

κα Ματσουκά, µελέτη για το πώς µπορούµε να οργανώσουµε τις Υπηρεσίες 

Καθαριότητας. Είναι πάγιο αίτηµά µας. Αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει και αύξηση 

και µείωση και παραµονή.  

  Αυτό το αυτονόητο που έπρεπε να κάνετε ως ∆ιοίκηση, δεν το κάνετε. 

Κοµπογιανίτικα λειτουργείτε όπως και στο παρελθόν κοµπογιανίτικα λειτουργούσατε. 

∆εν έχετε τη δυνατότητα ούτε να σχεδιάσετε για την πόλη, ούτε να είστε ωφέλιµοι 

για την πόλη.  

  Έχετε µια καθαριότητα απαράδεκτη, η πόλη βρωµάει πραγµατικά, η 

πόλη που σας εξασφάλισε –και απαντώ στον κ. Μπόβο- ο κ. Κόντος έναν τέλειο 

µηχανολογικό εξοπλισµό, κάτι που δεν είχε η Νέα Χαλκηδόνα, η Νέα Φιλαδέλφεια το 

έχει όµως αυτό, δεν τον εκµεταλλεύεστε, δεν σχεδιάζετε σωστά. 
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  Θα σας πω µόνο ένα γεγονός. Έχετε επτά σκούπες κ. Παΐδα στην 

Υπηρεσία καθαριότητας, ενώ η Νέα Ιωνία έχει τέσσερις και από τις επτά σκούπες από 

την πολιτική σας λειτουργούν µία µε δύο. Αυτά που δεν έχετε κάνει γιατί πραγµατικά 

δεν έχετε τη δυνατότητα να σχεδιάσετε την καθαριότητα της πόλης, δεν θα τα ρίξετε 

στον κόσµο.  

  Αυτό που εµείς λέµε και επιµένουµε είναι: για να υπάρξει η 

οποιαδήποτε στάση και θέση πάνω στο θέµα των δηµοτικών τελών έπρεπε να είχε 

γίνει από τους ειδικούς και όχι από εσάς και από εµένα, µια µελέτη για την 

καθαριότητα της πόλης. Ποτέ δεν έγινε αυτό. ∆εν το κάνατε, διότι δεν είστε ικανοί να 

το κάνετε. Γι' αυτό κι εµείς δεν πρόκειται να συνηγορήσουµε σε καµία απόφαση που 

δεν στηρίζεται σε µια πραγµατικά σοβαρή µελέτη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Πέρσι µείωση προτείνατε, δεν ζητήσατε µελέτη όµως.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πάλι δεν ακούτε καλά. Μελέτη κάνατε 

κ. Παΐδα; Είστε ειδικός της καθαριότητας; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ µην κάντε διάλογο. Κύριε Τοµπούλογλου τελειώσατε. 

Παρακαλώ σεβαστείτε, είναι προχωρηµένη η ώρα κύριοι συνάδελφοι, όλοι είµαστε 

κουρασµένοι. Η κα Ματσουκά έχει τον λόγο. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Είµαστε όλοι πολύ κουρασµένοι και είναι πάρα 

πολλά τα θέµατα σήµερα, πάρα πολύ σοβαρά θέµατα και µπορούσαµε να τα έχουµε 

µοιράσει να υπάρχει και µια ηρεµία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα διακόψουµε και θα συνεχίσουµε την Πέµπτη κα Ματσουκά. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Είπαµε κάθε Τετάρτη έτσι ώστε να οργανώνουµε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει απεργία την Τετάρτη κ. Γραµµένε. Κυρία Ματσουκά έχετε τον 

λόγο. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Άποψή µας είναι ότι οι ∆ήµοι έπρεπε να 

λειτουργούν χωρίς ανταποδοτικά τέλη µε την κρατική επιχορήγηση και να µπορεί το 

κάθε ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε το ∆ήµαρχό του να αποφασίζει που θα διαθέσει τι και 

πως. Εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε σε τροµερή κατάσταση λόγω 

των αλλεπάλληλων Μνηµονίων.  

  Έρχεται κι άλλο  Μνηµόνιο, η τρόικα ήρθε πάλι. Μην λέµε δεν µας 

νοιάζει. Γιατί δεν µας νοιάζει; Είναι αυτά που µας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. 

Γιατί ακούγονται εδώ διάφορα «κοιτάξτε να δείτε, ψηφίστε όπως είναι τα δηµοτικά 

τέλη, γιατί θα έρθει η ιδιωτικοποίηση». Η ιδιωτικοποίηση δεν έρχεται γι' αυτό.  
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  Η ιδιωτικοποίηση είναι µεθοδευµένη και για ποιο λόγο λέω τώρα εγώ 

ζητάµε εκκαθαριστικά του 2005 και του 2008 για να κάνουµε 50% έκπτωση σε 

δηµοτικά τέλη σε απόρους και ευπαθείς οµάδες και όλα αυτά τα πράγµατα. Το 2005 

και το 2008 ήµασταν σε άλλο κόσµο. Εκκαθαριστικό του τώρα πρέπει να έχει ο 

άλλος, ή περσινό. Γιατί ζητάµε Ε9 του ’05 και του ’08 δεν το καταλαβαίνω. 

  Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένας υπολογισµός του τι χρειάζεται να 

πληρώσουµε τα αυτοκίνητα και ό,τι υποχρεώσεις έχουµε και να κάνουµε την 

αντίστοιχη µείωση στα δηµοτικά τέλη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα ευχαριστούµε κα Ματσουκά. Ο κ. Καραβίας έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι γνωρίζετε κι 

εσείς πάρα πολύ καλά όπως και την προηγούµενη φορά ότι η εισήγηση της 

Υπηρεσίας ήταν για αύξηση των δηµοτικών τελών. Μετά από συζήτηση της ∆ιοίκησης 

αποφασίσαµε να κρατήσουµε τα δηµοτικά τέλη σταθερά µε µηδενική αύξηση και γι' 

αυτό τον λόγο παλέψαµε και µειώσαµε όσο  µπορούσαµε περισσότερο τις δαπάνες.  

  Ξέρετε ότι τα δηµοτικά τέλη µπορεί να προϋπολογίζουµε ένα ποσό, 

αλλά δυστυχώς τώρα πια δεν το εισπράττουµε. Ξέρετε ότι ο κόσµος δεν πληρώνει, 

άρα κι εµείς δεν εισπράττουµε τα δηµοτικά τέλη. Συν τις διευκολύνσεις που θα 

έχουµε στα ΑµεΑ, απόρους και πολύτεκνους καταλαβαίνετε ότι τα έσοδα θα είναι 

ακόµη πιο κάτω.  

  Αν και κατηγορηθήκαµε που το φέραµε έστω τώρα  

-κατηγορούµαστε και γι' αυτό!- µας κατηγορούσατε ότι δεν το φέρνουµε, το 

φέρνουµε τώρα, πάλι κατηγορούµαστε γι' αυτό γιατί –λέει- προεκλογικά και… Τελικά 

το φέραµε πάντως και οι ευπαθείς οµάδες αυτές νοµίζω ότι θα δικαιωθούν. 

Καταλαβαίνετε ότι τα έσοδα θα είναι πολύ λιγότερα. Εάν γίνει µείωση, θα µπει 

λουκέτο στο ∆ήµο.  

  Πιστεύω ότι η µηδενική αύξηση είναι η λύση αυτή τη στιγµή. 

Ευχαριστώ πολύ. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
µε την αριθ. 142/13 απόφαση Οικ. Επιτροπής σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Υπέρ της εισήγησης του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Μπόβος, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, 
Μ.Κουτσάκης, Ν.Παπανικολάου, Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας, Μ.Χατζηδάκη, 
∆.Κανταρέλης, Φ.Νικολόπουλος και Π.Λαζαρίδης (σύνολο 12). 

 
• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. 

Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, 
Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα, Β.Ματσουκά-
Κουµαριανού,  Π.Γρετζελιάς, Ε.Παπαλουκά, και Β.Αγαγιώτου (σύνολο 11). 
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Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση µε την αριθ. 
142/13 απόφαση Οικ. Επιτροπής εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

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

 
1) Το άρθρο 25 παρ.11 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 του ν. 3146/03 και 3202/03 διαµορφώνεται νέος τύπος 

προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α., 

5) 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)  

6) Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/06 και αυτές του Ν. 1910/44, 

της Υπουργικής Απόφασης 21/2361 (ΦΕΚ 819 Β /1993) και της ΚΥΑ 225/161 (ΦΕΚ 

108/Β/1988) 

7) Τις υπ’ αρ. 67997/1996 και 39593/01 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 

καθώς και το άρθρο 17 του Ν. 1080/1980 

8) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ, 

όπως επισηµαίνονται στο αριθ. πρωτ. 14853/12666/22-3-2013 έγγραφό της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής καθώς και την αριθ. πρωτ. 17428/11798/29-3-

2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε 

την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 

9) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, αυτές του άρθρου 77 του Ν. 

4172/2013,  και αυτές της παρ. Β.3 του άρθρου 3 της αριθ. 30842/31-7-2013 

απόφασης των Υπ. Οικον. και Εσωτερικών 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(12  ΥΠΕΡ- 11 ΚΑΤΑ )  
 

Την αναπροσαρµογή των συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισµού ως και 

∆ηµοτικού Φόρου ετών 2013-14, σύµφωνα µε την αριθ. 142/13 απόφαση Οικ. 

Επιτροπής εισήγηση, ως εξής: 

 

Α. Εγκρίνει την διατήρηση των συντελεστών για το τρέχον οικονοµικό έτος 2013 και για 
το έτος 2014 στο ύψος αυτών που ίσχυσαν κατά το έτος 2012 (όπως καθορίσθηκαν µε την 
υπ’ αρ. 12/2012 απόφαση ∆.Σ.)  και ισχύουν µέχρι σήµερα, έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως 
τις προϋπολογισθείσες δαπάνες για το έτος 2013, όπως αυτά πρέπει να διαµορφωθούν 
κατόπιν αναµόρφωσης, ως αναλυτικά στην εισήγηση της παρούσας εκτίθεται, και για το έτος 
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2014 της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού, όπως αυτές αναµορφώνονται για το έτος 2013 και 
έχουν προϋπολογισθεί για το έτος 2014 και αναλυτικά εκτέθηκαν στην εισήγηση της 
παρούσας, λαµβανοµένων υπόψη των προβλεποµένων στην παρ. Β.3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 
30842/31-7-2013 όπου αναφέρεται ότι το ποσό που δεν καλύπτεται για τις δαπάνες της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του 
ύψους των τελών για τα έτη 2013 και 2014,  ήτοι:  
 

• για τις κατοικίες     σε 1,45 €/τ.µ. 
• για τις λοιπές χρήσεις                σε 4,70€/τ.µ. 

 
Β. Εγκρίνει την διατήρηση του ∆ηµοτικού Φόρου (άρθρο 10 Ν. 1080/80 ΦΕΚ 246 Α’/1980) 
όπως αυτός διαµορφώθηκε µε την ως άνω απόφαση 12/2012 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 
0,26 € /µ2.  
 
Γ. Εγκρίνει οι ανωτέρω συντελεστές να 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. 
 
∆. Απορρίπτει το σκέλος της εισήγησης που αφορά την απαλλαγή ή µείωση των τελών 
στις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού του ∆ήµου, δεδοµένου ότι κατά την διενεργηθείσα 
ψηφοφορία αυτή δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη από τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 
3 του Ν. 3463/06 (∆.& Κ.Κώδικας) απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθµού των 
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (17 ψήφους). 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   182/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 
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Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 

 
 
Συνηµµένο : Πίνακας δαπανών ετών 2013-2014, που βαρύνουν τα Ανταποδοτικά 
Τέλη Καθαριότητας και Φωτισµού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 
 

K.A. Είδος δαπάνης 
Προϋπ/ντα για 
το έτος 2012 

Πληρωθέντα 
το έτος 2012 

Προϋπ/ντα 
2013 

00.6151.003 ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από την 
είσπραξη των τελών 
καθαριότητας και φωτισµού 

120.000,00 107.482,95 110.000,00 

00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 
∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
2854/16-12-2011) 

800.000,00 770.456,92 886.436,55 

20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόµατα) 

1.102.000,00 1.080.677,12 1.002.525,60 

20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή 
εργασία. µονίµων υπαλλήλων ∆. 
Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. 

120.000,00 48.992,17 80.000,00 

20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω 
συνταξιοδότησης 

25.000,00 0,00 40.000,00 

20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ  
(περιλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως επιδόµατα και παροχές 
κ.λ.π.) 

150.000,00 133.639,18 183.081,16 

20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 

218.000,00 188.813,00 216.752,40 

20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (∆.Υ.) 

5.000,00 3.890,94 4.180,80 

20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ 
ΤΥ∆ΚΥ 

136.000,00 133.080,83 126.989,38 

20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ 

7.000,00 5.591,14 5.436,06 

20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ 
ΒΑΕ µονίµων 

7.000,00 5.034,73 6.850,08 

20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 

55.000,00 41.194,36 68.380,20 

20.6054.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 

70.000,00 58.717,84 76.912,65 

20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει 
Σ.Σ.Ε. 

35.000,00 18.783,44 25.000,00 

20.6063.003 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 
εργαζοµένων & µέτρα 
Προληπτικής Ιατρικής βάσει της 
Αποφ.5334 

40.000,00 0,00 40.000,00 

20.6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος 
για φωτισµό οδών, πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων 

914.809,62 914.809,62 650.000,00 

20.6234.001 Μίσθωση µεταφορικών µέσων 
(Μίσθωση ανυψωτικού 
µηχανήµατος 
αππορριµµατοφόρων - 9 µήνες 
Χ 12.915,00 € = 116.235,00 €) 

45.000,00 0,00 116.235,00 

20.6244.001 Χρηµατοδοτική µίσθωση 
(leasing) µηχ/κου εξοπλισµού 

396.000,00 361.799,22 361.799,22 
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20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων. 

100,00 0,00 1,00 

20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισµού 100,00 0,00 1,00 
20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας 

καθ/τας. 
72.190,38 10.869,23 143.871,23 

20.6263.002 Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00 0,00 1.000,00 
20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του ∆ήµου 5.000,00 0,00 3.000,00 
20.6263.005 Συντήρηση  επισκευή και έκδοση 

πιστοποιητικών  ταχογράφων για τα αυτοκίνητα 
του ∆ήµου 

100,00 0,00 1.500,00 

20.6264.002 Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών 
µηχανηµάτων 

7.000,00 3.498,64 5.000,00 

20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 
κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 

3.000,00 211,70 500,00 

20.6265.002 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και 
αναγόµωση αυτών 

2.000,00 0,00 500,00 

20.6322.001 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα 
του ∆ήµου 

10.000,00 8.033,62 5.000,00 

20.6323.001 ∆απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και 
κάρτες καυσαερίων  

6.000,00 0,00 15.000,00 

20.6495.001 Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο∆∆Υ  2.000,00 307,50 1.000,00 
20.6631.001 Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του 

∆ήµου 
1.000,00 0,00 200,00 

20.6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού για 
κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού υγρού 
κλπ) 

4.000,00 974,16 1.000,00 

20.6634.001 Προµήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας  25.000,00 0,00 1,00 
20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα 

(πετρέλαια) 
172.550,00 121.363,63 180.000,00 

20.6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 15.000,00 0,00 12.000,00 
20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση 

µεταφορικών µέσων (βενζίνες) 
16.000,00 13.293,94 15.000,00 

20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 20.000,00 0,00 0,00 
20.6662.002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών 

ηλεκτροφωτισµού. 
10.000,00 0,00 0,00 

20.6662.005 Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών 
εργαλείων 

1.000,00 0,00 500,00 

20.6662.006 Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σµού  5.000,00 0,00 5.000,00 
20.6662.007 Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και λοιπού 

εξοπλισµού 
4.000,00 0,00 1,00 

20.6662.009 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 5.000,00 0,00 1,00 
20.6671.001 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων- 15.000,00 0,00 3.000,00 

(απορριµµατοφόρα, σάρωθρα 
κ.λ.π.) 

20.6244.003 Χρηµατοδοτική µίσθωση 
(leasing) για την προµήθεια ενός 
press container 

1.000,00 0,00 100,00 

20.6252.001 Ασφάλιστρα  µηχανολογικού 
εξοπλισµού καθαριότητας  

35.000,00 5.673,76 35.000,00 

20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) 
χειριστών µηχανηµάτων 

3.300,00 0,00 3.300,00 
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µηχανηµάτων 
20.6671.002 Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψυλής πίεσης 

και εξαρτηµάτων 
6.000,00 0,00 1.000,00 

20.6671.003 Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για τα 
αυτοκίνητα του ∆ήµου 

2.000,00 0,00 0,00 

20.6671.021 Προµήθεια ανταλλακτικών (µη αυτοκινούµενων) 
µηχ/των  του ∆ήµου 

5.000,00 0,00 2.000,00 

20.6671.025 Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 3.000,00 0,00 1.000,00 
20.6671.026 Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών  4.000,00 0,00 1.000,00 
20.7133.001 Προµήθεια επιδαπέδιων απορριµατοδεκτών 10.000,00 0,00 5.000,00 
20.7135.001 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων 

καθαριότητας 
5.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.002 Προµήθεια εργαλείων  5.000,00 0,00 1.000,00 
20.7135.004 Προµήθεια πλαστικών  κυλιόµενων κάδων 

καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 
20.000,00 0,00 0,00 

20.7135.006 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας 
(οδοκαθαρισµού) 

1.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.009 Προµήθεια ασύρµατου επικοινωνίας 5.000,00 0,00 0,00 
20.7135.010 Προµήθεια ψυκτών για τους εργαζόµενους 500,00 0,00 0,00 
20.7135.011 Προµήθεια µηχανήµατος εντοπισµού 

βραχυκυκλώµατος 
1.000,00 0,00 0,00 

20.7135.012 Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 100,00 0,00 0,00 
20.7135.013 Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων ∆ήµου 0,00 0,00 30.000,00 
20.7135.014 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδων 0,00 0,00 1,00 
20.7135.015 Προµήθεια δύο υπερκατασκευών ΚΗΙ6434 και 

ΚΗΙ6617 
0,00 0,00 1,00 

20.7135.016 Προµήθεια λουκέτων - κλειδαριών για pilar 0,00 0,00 500,00 
20.7135.017 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου 

Ιωνικού 
0,00 0,00 1,00 

20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 0,00 0,00 15.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ: 4.490.558,33 
  
 
 
 

 
Με σηµερινά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από το αριθ. πρωτ. 14448/23-10-2013 
έγγραφο του Τµήµατος Μισθοδοσίας του ∆ήµου, καθώς και από την αριθ. 48/12  απόφαση 
του ΕΣ∆ΝΑ περί καθορισµού της εισφοράς του δήµου µας για το έτος 2013, οι 
προαναφερόµενες προϋπολογισθείσες δαπάνες θα είναι λιγότερες κατά 429.000,00 € 
περίπου, όπως αναλυτικά κατωτέρω εκτίθενται: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.A. Είδος δαπάνης 
Προϋπ/ντα  

 2013 
Τελική δαπάνη

Για το έτος 2013
∆ιαφορά 

00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων (ΦΕΚ 2854/16-12-2011) 

886.436,55 769.453,70 116.982,85 

20.6011.001 Τακτικές αποδοχές Μονίµων 
Υπαλλήλων 

1.002.525,60 931.579,00 70.946,60 

20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. 
µονίµων υπαλλήλων ∆. Υ. & 
υπαλλήλων Α. Χ. 

120.000,00 70.000,00 50.000,00 

20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 40.000,00 11.000,00 29.000,00 
20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ   183.081,16 132.000,00 51.081,16 
20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων 
216.752,40 160.155,00 56.947,40 

20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ 
ΤΥ∆ΚΥ 

126.989,38 112.536,41 14.452,97 

20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 5.478,00 19.522,00 
20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά 

µέσα (πετρέλαια) 
180.000,00 140.000,00 40.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ:   448.932,98 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 
 

 

K.A. Είδος δαπάνης 
Προϋπ/ντα για 
το έτος 2013 

∆απάνη µέχρι
15/10/2013 

Προϋπ/ντα 
2014 

00.6151.003 ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από την είσπραξη 
των τελών καθαριότητας και 
φωτισµού 

110.000,00 84.839,39 120.000,00 

00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων (ΦΕΚ 2854/16-12-2011) 

886.436,55 384.726,84 769.453,69 

20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (βασικός µισθός, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 

1.002.525,60 743.027,05 867.057,72 

20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. 
µονίµων υπαλλήλων ∆. Υ. & 
υπαλλήλων Α. Χ. 

80.000,00 27.323,35 80.000,00 

20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 40.000,00 0,00 30.000,00 
20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ  

(περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
επιδόµατα και παροχές κ.λ.π.) 

183.081,16 108.106,50 183.806,46 

20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 

216.752,40 99.442,40 140.217,60 

20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
(∆.Υ.) 

4.180,80 3.220,71 4.311,45 

20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ 
ΤΥ∆ΚΥ 

126.989,38 93.099,68 105.254,66 

20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - 
ΤΕΑ∆Υ 

5.436,06 3.603,06 3.815,99 

20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ ΒΑΕ 
µονίµων 

6.850,08 3.719,31 5.045,10 

20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
(Α.Χ.) 

68.380,20 33.491,65 63.013,50 

20.6054.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
(Ο.Χ.) 

76.912,65 31.106,68 46.204,88 

20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
20.6063.003 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 

εργαζοµένων & µέτρα Προληπτικής 
Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 

40.000,00 13.829,63 10.000,00 

20.6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων 

650.000,00 579.068,92 540.000,00 

20.6234.001 Μίσθωση µεταφορικών µέσων 
(Μίσθωση ανυψωτικού µηχανήµατος 
αππορριµµατοφόρων - 9 µήνες Χ 
12.915,00 € = 116.235,00 €) 

116.235,00 38.745 116.235,00 

20.6244.001 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 
µηχ/κου εξοπλισµού 
(απορριµµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π.) 

361.799,22 246.086,91 361.800,00 

20.6244.003 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) για 
την προµήθεια ενός press container 

100,00 0,00 0 

20.6252.001 Ασφάλιστρα  µηχανολογικού 
εξοπλισµού καθαριότητας  

35.000,00 10.409,00 35.000,00 

20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) 
χειριστών µηχανηµάτων 

3.300,00 0,00  3.300,00 
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20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων. 

1,00 0,00  10.000,00 

20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισµού 1,00 0,00  10.000,00 
20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας 

καθ/τας. 
143.871,23 23.097,08 100.000,00 

20.6263.002 Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00   1.000,00 
20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του ∆ήµου 3.000,00   3.000,00 
20.6263.005 Συντήρηση  επισκευή και έκδοση 

πιστοποιητικών  ταχογράφων για τα αυτοκίνητα 
του ∆ήµου 

1.500,00 0,00 4.500,00 

20.6264.002 Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών 
µηχανηµάτων 

5.000,00 0,00 5.000,00 

20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 
κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 

500,00 0,00  1.000,00 

20.6265.002 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και 
αναγόµωση αυτών 

500,00 0,00  1.000,00 

20.6322.001 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα 
του ∆ήµου 

5.000,00 2.739,64 5.000,00 

20.6323.001 ∆απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και 
κάρτες καυσαερίων  

15.000,00 4.000,00 10.000,00 

20.6495.001 Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο∆∆Υ  1.000,00 999,99 2.000,00 
20.6631.001 Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του 

∆ήµου 
200,00 0,00  500,00 

20.6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού για 
κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού υγρού 
κλπ) 

1.000,00 0,00  2.000,00 

20.6634.001 Προµήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας  1,00 0,00  1,00 
20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα 

(πετρέλαια) 
180.000,00 82.800,82 180.000,00 

20.6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 12.000,00   10.000,00 
20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση 

µεταφορικών µέσων (βενζίνες) 
15.000,00 4.232,61 15.000,00 

20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 0,00 0,00  10.000,00 
20.6662.002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών 

ηλεκτροφωτισµού. 
0,00 0,00  3.000,00 

20.6662.005 Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών 
εργαλείων 

500,00 0,00  500,00 

20.6662.006 Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σµού  5.000,00 4.992,26 5.000,00 
20.6662.007 Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και λοιπού 

εξοπλισµού 
1,00 0,00  2.000,00 

20.6662.009 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 1,00 0,00  30.000,00 
20.6671.001 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-

µηχανηµάτων 
3.000,00 0,00  8.000,00 

20.6671.002 Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψηλής πίεσης 
και εξαρτηµάτων 

1.000,00 0,00  1.000,00 

20.6671.003 Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για τα 
αυτοκίνητα του ∆ήµου 

0,00 0,00 0,00 

20.6671.021 Προµήθεια ανταλλακτικών (µη αυτοκινούµενων) 
µηχ/των  του ∆ήµου 

2.000,00 0,00 1.000,00 

20.6671.025 Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 1.000,00  0,00 1.000,00 
20.6671.026 Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών  1.000,00  0,00 1.000,00 
20.7133.001 Προµήθεια επιδαπέδιων απορριµατοδεκτών 5.000,00 0,00 5.000,00 
20.7135.001 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων 1.000,00 0,00 5.000,00 
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καθαριότητας 
20.7135.002 Προµήθεια εργαλείων  1.000,00 0,00 5.000,00 
20.7135.003 Προµήθεια φωτοβολταικών σωµάτων για την 

εξοικονόµιση ενέργειας 
0,00 0,00 20.000,00 

20.7135.004 Προµήθεια πλαστικών  κυλιόµενων κάδων 
καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 

0,00 0,00 2.000,00 

20.7135.006 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας 
(οδοκαθαρισµού) 

1.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.012 Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 0,00 0,00 1.000,00 
20.7135.013 Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων ∆ήµου 30.000,00 0,00 10.000,00 
20.7135.014 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδων 1,00 0,00 2.000,00 
20.7135.015 Προµήθεια δύο υπερκατασκευών ΚΗΙ6434 και 

ΚΗΙ6617 
1,00 0,00 1,00 

20.7135.016 Προµήθεια λουκέτων - κλειδαριών για pilar 500,00 0,00 500,00 
20.7135.017 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου 

Ιωνικού 
1,00 0,00 1,00 

20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ: 3.998.019,05 
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