
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού 
Φόρου έτους 2013»  
 
 
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 17.12.2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από 
την αριθ. πρωτ. 14333/12-12-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 27/2012) 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 (1.15 π.µ.) και µε τη 
σύµφωνη γνώµη όλων των παρόντων µελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 19.12.2012, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ. στον ίδιο χώρο µε τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 19.12.2012 
Συνεδρίασης Νο. 28/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
1. ΜΠΟΒΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ 
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΧΩΡΙΝΟΣ 
ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
5. 
ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
   ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ 
ΑΓΑΝΙΚΗ 
6. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ 
ΕΙΡΗΝΗ 
7. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 
ΕΥΤΥΧΙΑ 
8. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
9. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
10. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
11. ΜΑΥΡΑΚΗ-
ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
12. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ 
15. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛ. 
16. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
18. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
19. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
20. ΚΟΝΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
21. ΚΟΣΜΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
22.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 

 

 
23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24. ΒΑΛΑΣΣΑΣ 
ΒΕΡΓΗΣ 
25. ΓΚΟΥΜΑ 
∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
26. ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
28. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
29.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
30. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
31. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
33.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

  

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά 
αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν ΟΛΟΙ παρόντες, ως ακολούθως: 
           
           

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
(προσήλθε µετά την επανέναρξη της Συνεδρίασης στο 14ο θέµα της Η.∆.) 

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                            
Μπόβος Χαράλαµπος                                                          ΟΥ∆ΕΙΣ 
Κότσιρας Παύλος                                                    
Παϊδας Αδαµάντιος                                                 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                   
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
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Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος  
Παπανίκα Αικατερίνη                                          
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
   
    
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 Κυριακή Ναθαναήλ. 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Η κα Α.Καβακοπούλου  προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί των Ε.Η.∆. 

θεµάτων.  

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί των Ε.Η.∆. 

θεµάτων και απεχώρησε µετά την ψηφοφορία επί του 13ου θέµατος της Η.∆..  

• Οι κ.κ. Ζ.Χωρινός και Ε.Σιµιγδαλά αποχώρησαν από αυτήν κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 8ου 

θέµατος της Η.∆.. Η δεύτερη επανήλθε κατά τη συζήτηση επί του 14ου θέµατος αυτής. 

• Η κα Σ.Κοσµά απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της Η.∆...   

• Ο κ. Α.Παΐδας προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 7ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 6ου θέµατος της 

Η.∆. ,απεχώρησε µετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος αυτής, επανήλθε κατά τη συζήτηση επί του 

14ου θέµατος της Η.∆. και απεχώρησε οριστικά µετά την ψηφοφορία επί του 18ου θέµατος αυτής. 

• Ο κ. Χ.∆ηµακόπουλος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος της Η.∆. 

και επανήλθε στο 14ο θέµα αυτής. 
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• Ο κ. Β.Βαλασσάς απεχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της 

Η.∆. , επανήλθε µετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος αυτής και απεχώρησε οριστικά µετά την 

ψηφοφορία επί του 19ου θέµατος της Η.∆.  

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 19ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Σ.Πολίτης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 13ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 7ου θέµατος της Η.∆., 

αποχώρησε µετά τη ψηφοφορία επί του 13ου θέµατος αυτής, επανήλθε στο 14ο θέµα και απεχώρησε 

οριστικά µετά την ψηφοφορία επί του 19ου θέµατος της Η.∆.  

• Ο κ. Γ.Καραβίας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 17ου θέµατος 

της Η.∆. 

• Ο κ. ∆.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 26ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι κ.κ. Σ.Κόντος και Λ.Γεωργαµλής προσήλθαν στη Συνεδρίαση µε την έναρξη της συζήτησης επί του 14ου  

θέµατος της Η.∆.. Ο δεύτερος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί 

του 17ου θέµατος αυτής. 

• Ο κ. Π.Γρετζελιάς αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την συζήτηση και ψηφοφορία επί του 18ου θέµατος 

της Η.∆., ενώ η κα Α.Παπανίκα προσήλθε στο 14ο θέµα και αποχώρησε µετά την ψηφοφορία επί του 19ου 

θέµατος αυτής. 

 

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 17ο 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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17ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 17ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε βάση την µε αριθ. 
πρωτ. 14340/12-12-2012 διαβιβασθείσα αριθ. 139/2012 απόφαση αυτής, ανέφερε προς το Σώµα, 
µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 139/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο  
 
«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο για την αναπροσαρµογή συντελεστών τελών 
Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου έτους 2013» : 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 
Αριθ. Απόφασης : 139/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                               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 έτους 2013». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) 
σήµερα στις 10 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  
Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
13973/22/6-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε 
νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του 
∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) 
Καραβίας Γεώργιος 4) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 5)  Καβακοπούλου Αγανίκη, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή       2) Παπαλουκά Ευτυχία        
3) Κόντος Σταύρος      και 4) Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εισηγούµενος το 21ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
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Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13440/13-11-2012 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών/Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων επί του θέµατος : 
 
Θέµα : «Καθορισµός συντελεστών τελών καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού» 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
  
 
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις : 
α. του ν. 3146/03 και 3202/03 διαµορφώνεται νέος τύπος προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α., όπου η 
υπηρεσία ηλεκτ/σµού ενσωµατώνεται στην υπ’ Καθαριότητας. 
β. της παρ. 10 του αρ. 25 του ν. 1828/89 «Τα τέλη καθ/τας και φωτισµού, που προβλέπονται απι τις 
δ/ξεις των αρ. 21 & 22 του Β.∆. 24-9/20.10.58 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) και του αρ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α’ 
246) ενοποιούνται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. 
γ. του ν. 25/1975 (ΦΕΚ Α’ 74) όπως τροποποιήθηκαν µε το ν. 429/1976 (ΦΕΚ Α’ 235) και του αρ. 5 του 
ν. 1080/1980. 
 
Α. 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. 
 
Β. Τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν και προβλέπεται να ισχύσουν το 2013, ήτοι : 
  

1. 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. 
 

2. Με την υπ’ αρ. 12/12 Α∆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. 
• για δε τους ηλεκτροδοτούµενους χώρους, σε 0,26€/τ.µ.,     

σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 1080/10980.  
 
 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, τα έσοδα από τα Ανταποδοτικά Τέλη για το έτος 2013, θα 
διαµορφωθούν αν παραµείνουν οι ίδιοι συντελεστές ως εξής : 
 
Α. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, φιλανθρωπικά ιδρύµατα κ.λ.π.                 
σε 1.693.643 τ.µ. χ 1,45€ = 2.455.782,35 
 
Β.  Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για καταστήµατα και λοιπές χρήσεις µέχρι 6.000 
τ.µ.    σε 430.669 τ.µ. χ 4,70 € = 2.021.794,30 
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ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β) = 4.477.576,65 € 
 
 
Προϋπολογισµός ανταποδοτικών τελών  
 
Για ενηµέρωσή σας, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης Οικονοµικών 
του ∆ήµου, οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού (20) για το έτος 2013 θα 
ανέλθουν συνολικά στο ποσό των 5.021.057,73 € οι οποίες έχουν ως ακολούθως :    
 
 

  ΠΙΝΑΚΑΣ   
∆απανών έτους 2013, που βαρύνουν τα Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισµού.

α/α 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ Κ.Α.Ε. Προϋπ/σµός ∆απάνη 
µέχρι 

Προϋπ/σµός

2011 31/12/2011 2012

1 
∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από την είσπραξη των τελών 
καθαριότητας και φωτισµού. 

02.00.6151.003 95.000,00 119.013,83 120.000,00

2 
Εισφορά υπέρ συνδέσµων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων. 

02.00.6721.001 979.117,08 740.429,50 800.000,00

3 
Ηλεκτροφωτισµός διαφόρων κτιρίων του δήµου. 02.10.6273.001 40.000,00 30.770,00 

4 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται: βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 

02.20.6011.001 1.470.000,00 1.432.334,45 1.242.000,00

5 
Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. µονίµων 
υπαλλήλων ∆. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. 

02.20.6012.001 160.000,00 102.164,37 120.000,00

6 
Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. 02.20.6013.001 20.000,00 22.173,90 25.000,00

7 
Τακτικές αποδοχές Α.Ο  (περιλαµβάνονται τα 
πάσης φύσεως επιδόµατα και παροχές κ.λ.π.) 

02.20.6021.001 320.000,00 198.797,46 220.000,00

8 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 
(Αποδοχές 6 υπαλλήλων µε προσωρινούς 
πίνακες και 15 8µηνιτών. ∆ε περιλαµβάνεται νέα 
πρόσληψη) 

02.20.6041.001 140.000,00 311.231,01 218.000,00

9 
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 02.20.6051.001 8.000,00 7.513,30 

10 
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ 02.20.6051.002 145.000,00 139.105,89 140.000,00

11 
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ 02.20.6051.003 8.000,00 5.299,62 

12 
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ ΒΑΕ 02.20.6051.004 7.000,00 5.947,54 10.000,00

13 
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 02.20.6052.001 86.000,00 61.951,71 65.000,00

14 
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ορ.Χ.) 02.20.6054.001 35.000,00 0,00 60.000,00
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15 
Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 02.20.6063.001 35.000,00 31.847,26 35.000,00

16 
Λοιπές παροχές σε είδος. 02.20.6063.002 10.000,00 0,00 

17 
Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & 
µέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της 
Αποφ.5334 

02.20.6063.003 40.000,00 0,00 40.000,00

18 
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 
οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων  * 

02.20.6211.001 420.000,00 514.034,64 500.000,00

19 
Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων 02.20.6231.001 18.000,00 8.425,24 

20 
Μισθώµατα µηχανηµάτων-τεχνικών µέσων. 
(12µηνο µίσθωµα press container)  

02.20.6233.001 0,00 0,00 

21 
Μισθώµατα µεταφορικών µέσων. 02.20.6234.001 2.600,00 2.501,33 117.000,00

22 
Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) µηχ/κου 
εξοπλισµού (απορριµατοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π.) 

02.20.6244.001 371.000,00 373.026,11 396.000,00

23 
Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) για την 
προµήθεια ανυψωτικού µηχανήµατος 
µεταφόρτωσης. 

02.20.6244.002 40.000,00 0,00 

24 
Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) για την 
προµήθεια ενός press container 

02.20.6244.003 20.000,00 0,00 20.000,00

25 
Ασφάλιστρα  µηχανολογικού εξοπλισµού 
καθαριότητας  

02.20.6252.001 35.000,00 33.189,80 35.000,00

26 
Ασφάλιση ζωής τεσάρων (4) χειριστών 
µηχανηµάτων 

02.20.6255.001 3.300,00 0,00 

27 
Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων. 

02.20.6262.001 100,00 0,00 

28 
Συντήρηση ιστών φωτισµού 02.20.6262.002 5.000,00 0,00 

29 
Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας 
καθαριότητας. 

02.20.6263.001 45.000,00 44.998,76 175.000,00

30 
Προµήθεια φύλλων ταχογράφων/Συντήρηση 
απορριµµατοφόρου leasing. 

02.20.6263.002 1.000,00 0,00 

31 
Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του ∆ήµου. 02.20.6263.003 10.000,00 10.000,00 

32 
∆απάνες συντήρησης και επισκευής οχηµάτων 
του ∆ήµου σε εξειδικευµένα  εξωτερικά 
συνεργεία. 

02.20.6263.004 60.000,00 32.827,14 

33 
Συντήρηση  επισκευή, έκδοση πιστοποιητικών 
ταχογράφων σα αυτοκίνητα του ∆ήµου. 

02.20.6263.005 3.000,00 0,00 

34 
∆ιάφορες δαπάνες (ΚΑ 20.6263.006 εως 
20.6263.010 και ΚΑ 20.6264.001 και 
20.6264.003) 

  0,00 0,00 

35 
Συντήρηση και επισκευή  χωµατουργικών 
µηχανηµάτων 

02.20.6264.002 10.000,00 0,00 

36 
Προµήθεια φίλτρων συσσορευτών και 
ηλεκτρολογικών υλικών για τα οχήµατα του 
∆ήµου. 

02.20.6264.004 20.000,00 0,00 

37 
Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών & 
µηχανικών µερών υπερκατασκευών 

02.20.6264.005 20.000,00 0,00 
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38 
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 
κάδων. 

02.20.6265.001 5.000,00 375,81 

39 
Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και 
αναγόµωση αυτών 

02.20.6265.002 2.000,00 0,00 

40 
Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα 
του ∆ήµου 

02.20.6322.001 8.000,00 5.359,62 10.000,00

41 
∆απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και 
κάρτες καυσαερίων  

02.20.6323.001 5.000,00 0,00 

42 
Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο∆∆Υ  02.20.6495.001 2.000,00 0,00 

43 
Τοκοχρεωλύσια ∆ανειών 02.20.6516.001 0,00 0,00 

44 
Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του 
∆ήµου 

02.20.6631.001 3.000,00 0,00 

45 
Προµήθεια χηµικού υλικού για 
κάδους(απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού 
κλπ) 

02.20.6633.001 5.000,00 3.428,12 

46 
Προµήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας  02.20.6634.001 20.000,00 0,00 25.000,00

47 
Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα 
(πετρέλαια) 

02.20.6641.001 180.000,00 157.350,42 175.550,00

48 
Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 02.20.6641.002 15.000,00 14.747,70 15.000,00

49 
Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων (βενζίνες) 

02.20.6641.003 20.000,00 10.998,74 13.000,00

50 
Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 02.20.6662.001 45.000,00 20.842,84 20.000,00

51 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών 
ηλεκτροφωτισµού έτους 2012 

02.20.6662.002 20.000,00 12.124,71 10.000,00

52 
Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών 
εργαλείων 

02.20.6662.005 3.000,00 0,00 

53 
Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σµού  02.20.6662.006 10.000,00 0,00 

54 
Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού 

02.20.6662.007 6.000,00 0,00 

55 
Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων εξικονόµηισης 
ενέργειας για τον ∆ηµοτικό Φωτισµό 

02.20.6662.009 10.000,00 0,00 

56 
Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-
µηχανηµάτων/Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων. 

02.20.6671.001 20.000,00 19.362,66 15.000,00

57 
Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψυλής πίεσης 
και εξαρτηµάτων 

02.20.6671.002 8.000,00 0,00 

58 
Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για τα 
αυτοκίνητα του ∆ήµου 

02.20.6671.003 3.000,00 0,00 

59 
Προµήθεια ανταλλακτικών Ι.Χ. Επιβατικών 
οχηµάτων  του ∆ήµου  

02.20.6671.004 10.000,00 9.919,95 

60 
Προµήθεια ανταλλακτικών MERCEDES - DAF - 
VECO - ISUZU 

02.20.6671.006 45.000,00 44.928,38 

61 
Προµήθεια ανταλλακτικών (µη αυτοκινούµενων) 
µηχ/των  του ∆ήµου 

02.20.6671.021 10.000,00 0,00 
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62 
Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 02.20.6671.025 5.000,00 0,00 

63 
Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών  02.20.6671.026 5.000,00 4.979,04 

64 
∆ιάφορες δαπάνες (ΚΑ 20.6673.001 εως 
20.6673.004, 20.6681.001,  20.6699.001 και 
20.7132.004) 

  0,00 0,00 

65 
Προµήθεια επιδαπέδιων απορριµµατοδεκτών. 02.20.7133.001 10.000,00 0,00 10.000,00

66 
Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων 
καθαριότητας 

02.20.7135.001 5.000,00 3.578,07 

67 
Προµήθεια εργαλείων συνεργείου οχηµάτων. 02.20.7135.002 6.000,00 0,00 

68 
Προµήθεια πλαστικών  κυλιόµενων κάδων 
καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 
lt/Φωτιστικών πιλαρ σωλήνων. 

02.20.7135.004 45.000,00 0,00 20.000,00

69 
Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας 
(οδοκαθαρισµού) 

02.20.7135.006 5.000,00 0,00 

70 
Προµήθεια ανοικτών σιδηρών κάδων κοντέϊνερ 02.20.7135.008 0,00 0,00 

71 
Προµήθεια ασύρµατου επικοινωνίας 02.20.7135.009 15.000,00 0,00 

72 
Προµήθεια ψυκτών για τους εργαζόµενους 02.20.7135.010 1.000,00 0,00 

73 
Προµήθεια µηχανήµατος εντοπισµού 
βραχυκυκλώµατος 

02.20.7135.011 1.000,00 0,00 

74 
Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 02.20.7135.012 10.000,00 9.987,60 

75 
∆ιάφορες δαπάνες (ΚΑ 20.7135.013 εως 
20.7135.019) 

  0,00 0,00 

76 
Ηλεκτροφωτισµός κτιρίων άλσους, 
περιβάλλοντων χώρων, πάρκων.  

02.35.6211.001 220.000,00 151.472,67 

77 
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 
Νεκροταφείου. 

02.45.6211.001 15.000,00 11.669,30 

78 
Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων δήµου νέος Κ.Α     

79 
Προµήιθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδων νέος Κ.Α     

80 
Προµήθεια δύο υπερκατασκευών ΚΗΙ6434 ΚΑΙ 
ΚΗΙ6617 

νέος Κ.Α     

81 
Προµήιεα λουκετών - κλειδαριών για pilar νέος Κ.Α     

82 
Προµήιεα ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου 
Ιωνικού 

νέος Κ.Α     

83 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού 
εξοπλισµού σχολικού συγκροτ Θεσσαλονίκης και 
Λαχανά 

νέος Κ.Α     

 
                                 ΣΥΝΟΛΑ:   

5.480.117,08 4.708.708,49 4.753.750,00
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ΕΝΏ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ∆ΕΗ ∆ΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ∆ΙΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 
ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ∆.Σ. Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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Σύµφωνα µε τα ανωτέρω τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη για το έτος 2013 θα 
πρέπει να διαµορφωθούν : 
 
1. Αν παραµείνουν οι κατηγορίες δύο (2) & οι συντελεστές παραµείνουν ίδιοι µε το 
2012 σε :   
 
Α. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, φιλανθρωπικά 
ιδρύµατα κ.λ.π.                      σε 1.693.643 τ.µ. χ 1,45€ = 2.455.782,35 
 
Β.  Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για καταστήµατα και λοιπές 
χρήσεις µέχρι 6.000 τ.µ. σε   430.169 τ.µ. χ 4,70 € = 2.021.794,30 
 
     ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β) = 4.477.576,65 € 
 
 
Μετά τα ανωτέρω, σύµφωνα και µε τις δ/ξεις των ν. 1080/80, 25/75 και 429/76 
λαµβάνοντας υπόψη και τον προϋπολογισµό εξόδων των ανταποδοτικών ποσού 
5.021.057,73 καλείται το ∆.Σ. να καθορίσει τους συντελεστές ∆ηµοτικών Τελών και 
∆ηµοτικού Φόρου για το 2013 : 
    
Στ. Για ηλεκτροδοτούµενους χώρους, ο συντελεστής να παραµείνει ο ίδιος, δηλ. από 
0,26€/τ.µ. σε 0,26 / τ.µ. σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 1080/80. 
 
 Επισηµαίνεται ότι ο παραπάνω Νόµος τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 παρ. 13 
του ν. 1828/89, όπου προβλέπεται αύξηση µέχρι 20% ανά έτος. 

Επίσης σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
202 του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός Κώδικας), µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, είναι 
δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι το 50%, ή η απαλλαγή από 
αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά 
τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία. 
     Στα πλαίσια λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής που εφαρµόζει η ∆ηµοτική Αρχή 
για όλους τους κατοίκους της πόλης µας, προτείνουµε την απαλλαγή στους 
καταλόγους της ∆ΕΗ των ∆ηµοτικών Τελών και ∆ηµοτικού Φόρου σε όλους τους 
κατοίκους (∆ηµότες ή µη) που είναι άτοµα µε αναπηρίες, πολύτεκνοι, άποροι, όπως η 
ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία, ήτοι η ιδιότητα των 
πολυτέκνων και ατόµων µε αναπηρία 1910/44 της Υπουργικής Απόφασης 21/2361 
(ΦΕΚ 819 Β /1993), της ΚΥΑ 225/161 (ΦΕΚ 108/Β/1988) αντίστοιχα. και οι άποροι 
σύµφωνα µε τα κριτήρια που θα θεσπίζει κάθε φορά και θα αποφασίζει το ∆.Σ. 
ύστερα από σχετική εισήγηση του τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων. 
     Επίσης προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να τυγχάνουν της απαλλαγής θα 
πρέπει να καταθέτουν σχετική αίτηση στο τµήµα προσόδων του δήµου και να 
προσκοµίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, β) ένα πρόσφατο λογαριασµό της 
∆ΕΗ, γ) φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, δ) πιστοποιητικό αναπηρίας από 67% 
και άνω, ε) απαραίτητα δικαιολογητικά που δηλώνουν την πιστοποίηση της απορίας, 
στ) βεβαίωση της επιτροπής απορίας του δήµου, ζ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 
αναφέρεται ότι ο/η ενδιαφερόµενος/η για την απαλλαγή των τελών είναι «…… 
Ιδιοκτήτης/ενοικιαστής του ακινήτου και κύριος υπόχρεος/η στην καταβολή των 
τελών καθ/τας και φωτισµού» και ότι άλλο έγγραφο ζητηθεί. 
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     ∆εδοµένων όλων των ανωτέρω αναφεροµένων αναλυτικών δεδοµένων και 
πινάκων µε πλήρη οικονοµικά στοιχεία, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον 
Προϋπολογισµό των Ανταποδοτικών Τελών έτους 2013, µε τους εν θέµατι 
συντελεστές ανά κατηγορία και την µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι το 50%, 
ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες και 
πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία  
 
 
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. 23/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την 
Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/10 και :  
 
1) Το άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89 

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

3) Το εγγρ. ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2077/14-1-2005 

4) Τις διατάξεις 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) και 

6) Τα οικονοµικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του κ. Προέδρου  

 

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

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την διατήρηση των συντελεστών τελών 
Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου του ∆ήµου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος για το έτος 2013 στο ύψος αυτών που ισχύουν κατά το τρέχον έτος 
(2012). 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη για το έτος 2013 θα 
πρέπει να διαµορφωθούν : 
 
1. Αν παραµείνουν οι κατηγορίες δύο (2) & οι συντελεστές παραµείνουν ίδιοι µε το 
2012 σε :   
 
Α. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, φιλανθρωπικά 
ιδρύµατα κ.λ.π.                      σε 1.693.643 τ.µ. χ 1,45€ = 2.455.782,35 
 
Β.  Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για καταστήµατα και λοιπές 
χρήσεις µέχρι 6.000 τ.µ. σε   430.169 τ.µ. χ 4,70 € = 2.021.794,30 
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     ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β) = 4.477.576,65 € 
 
 
Μετά τα ανωτέρω, σύµφωνα και µε τις δ/ξεις των ν. 1080/80, 25/75 και 429/76 
λαµβάνοντας υπόψη και τον προϋπολογισµό εξόδων των ανταποδοτικών ποσού 
5.021.057,73 καλείται το ∆.Σ. να καθορίσει τους συντελεστές ∆ηµοτικών Τελών και 
∆ηµοτικού Φόρου για το 2013 : 
    
Στ. Για ηλεκτροδοτούµενους χώρους, ο συντελεστής να παραµείνει ο ίδιος, δηλ. από 
0,26€/τ.µ. σε 0,26 / τ.µ. σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 1080/80. 
 
 Επισηµαίνεται ότι ο παραπάνω Νόµος τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 παρ. 13 
του ν. 1828/89, όπου προβλέπεται αύξηση µέχρι 20% ανά έτος. 
 

Επίσης επισηµαίνεται 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, προτείνεται η απαλλαγή στους καταλόγους 
της ∆ΕΗ των ∆ηµοτικών Τελών και ∆ηµοτικού Φόρου σε όλους τους κατοίκους 
(∆ηµότες ή µη) που είναι άτοµα µε αναπηρίες, πολύτεκνοι, άποροι, όπως η ιδιότητά 
τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία, ήτοι η ιδιότητα των πολυτέκνων και 
ατόµων µε αναπηρία 1910/44 της Υπουργικής Απόφασης 21/2361 (ΦΕΚ 819 Β 
/1993), της ΚΥΑ 225/161 (ΦΕΚ 108/Β/1988) αντίστοιχα. και οι άποροι σύµφωνα µε 
τα κριτήρια που θα θεσπίζει κάθε φορά και θα αποφασίζει το ∆.Σ. ύστερα από 
σχετική εισήγηση του τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων. 
     Επίσης προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να τυγχάνουν της απαλλαγής θα 
πρέπει να καταθέτουν σχετική αίτηση στο τµήµα προσόδων του δήµου και να 
προσκοµίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, β) ένα πρόσφατο λογαριασµό της 
∆ΕΗ, γ) φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, δ) πιστοποιητικό αναπηρίας από 67% 
και άνω, ε) απαραίτητα δικαιολογητικά που δηλώνουν την πιστοποίηση της απορίας, 
στ) βεβαίωση της επιτροπής απορίας του δήµου, ζ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 
αναφέρεται ότι ο/η ενδιαφερόµενος/η για την απαλλαγή των τελών είναι «…… 
Ιδιοκτήτης/ενοικιαστής του ακινήτου και κύριος υπόχρεος/η στην καταβολή των 
τελών καθ/τας και φωτισµού» και ότι άλλο έγγραφο ζητηθεί. 
 
     ∆εδοµένων όλων των ανωτέρω αναφεροµένων αναλυτικών δεδοµένων και 
πινάκων µε πλήρη οικονοµικά στοιχεία, καλείται το ∆.Σ. όπως εγκρίνει τον 
Προϋπολογισµό των Ανταποδοτικών Τελών έτους 2013, µε τους εν θέµατι 
συντελεστές ανά κατηγορία και την µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι το 50%, 
ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες και 
πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία. 
 
 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει µείωση των συντελεστών των 
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τελών µε καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και 
επιφυλασσόµενος να τοποθετηθεί εκτενέστερα επί του θέµατος κατά την προσεχή 
Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  139/2012 
 

 
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. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι πρέπει να συζητήσουµε και να πάρουµε µια 

απόφαση θετική και εµείς αντιλαµβανόµαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν στη ζωή 

αλλά πρέπει ο ∆ήµος να λειτουργήσει. 

Νοµίζω όλοι ξέρετε ότι τα τετραγωνικά µειώνονται σε καθηµερινή 

βάση. Πέρσι για κατοικίες ήταν 1.723 σήµερα είναι 1.693, για τα καταστήµατα ήταν 

450.000 σήµερα είναι 430.160.  

Κύριοι συνάδελφοι θα το επαναλάβω: αυτά τα στοιχεία επειδή θα 

ρωτήσουν κάποιοι είναι από τη ∆ΕΗ, δεν είναι αυθαίρετα επειδή ειπώθηκε πέρσι «που 

τα ξέρετε» και τα λοιπά. Ορίστε, όποιος θέλει µπορεί να τα έχει είναι ακριβώς το ίδιο 

πράγµα. 

Κύριοι συνάδελφοι η Υπηρεσία έφερε ένα προϋπολογισµό εξόδων ο 

οποίος θα στοιχίσει 5.021.000. Εµείς δεχόµαστε τις δυσκολίες και επιµένουµε και λέµε 

ότι πρέπει τα ανταποδοτικά να µείνουν ως έχουν. Θα υπάρχει µια διαφορά 543.000 

διότι αυτά που θα εισπράξουµε εµείς αν τα εισπράξουµε, διότι έχω εδώ 

προϋπολογισµούς ορισµένων ετών, απολογισµούς: ποτέ δεν εισέπρατταν τα 

ανταποδοτικά όσα υπολόγιζαν. Να είµαστε ξεκάθαροι. 

Είναι 543.481,08. Ακούγονται πολλά πράγµατα ότι «ξέρεις, επειδή τα 

απορρίµµατα έχουν µειωθεί, η αποκοµιδή γίνεται σε καθηµερινή βάση εποµένως 

πληρώνουµε τους οδηγούς τους εργαζόµενους, πληρώνουµε τα δροµολόγια», αν 

θέλετε να πλειοδοτήσουµε όλοι και εγώ µαζί ότι «ξέρεις, αφού τα απορρίµµατα είναι 
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λιγότερα, να µην βγουν σε καθηµερινή βάση, αλλά να βγαίνουν εναλλάξ», θα το 

πείτε εδώ. 

Θα το πούµε όλοι εδώ ότι δεν θέλουµε καθηµερινή βάση, θέλουµε 

µέρα παρά µέρα. Τότε θα αναλάβουµε όλοι τις ευθύνες και θα κατηγορηθούµε ή θα 

επαινεθούµε. 

Κύριοι συνάδελφοι δεν ξέρω και δεν το είχα ρωτήσει ποτέ κι εγώ, θα 

µου πείτε «γιατί το ρωτάς τώρα», όταν έγινε ο ηλεκτροφωτισµός, αυτός ο πολύ 

φωτισµός, έγιναν ποτέ µελέτες να κάνουµε εκείνο, το άλλο, ανά 10 µ. να υπάρχει ένα 

δίµπαλο; Πείτε µου σας παρακαλώ έγιναν µελέτες; Όχι κύριοι συνάδελφοι. 

Ο κ. Κόντος προσπάθησε, το οποίο δεν το υλοποίησε η ∆ΕΗ ερχόµενη 

εδώ στη Φιλαδέλφεια έκανε επιτόπιους ελέγχους σε κάποιους δρόµους και είπε 

τούτο: ο φωτισµός τον οποίο έχετε είναι πολύ περισσότερος από ό,τι πρέπει. 

Συναισθηµατικά κι εγώ θέλω το φωτισµό, ξέρετε όµως τι ταλαιπωρία είχαµε πέρσι 

επειδή πληρώσαµε 500.000 παραπάνω φωτισµό από όσο είχαµε προβλέψει στα 

ανταποδοτικά; Το ίδιο θα συµβεί και φέτος. Και δεινοπαθήσαµε να ψηφιστεί ο 

προϋπολογισµός για να ψηφιστούν. Η ∆ΕΗ όµως τα κρατούσε. 

Κύριοι συνάδελφοι δεν θέλω να διαβάσω, διότι το θεωρώ ότι περιττό 

αλλά δικαιώµατα προς τη ∆ΕΗ 120.000 εισφορές υπέρ ∆ήµων και Κοινοτήτων 

800.000. Κυρία ∆ήµαρχε, έχουµε όλοι µια υποχρέωση: να απευθυνθούµε στη ΚΕ∆Ε 

να φροντίσουν αυτοί οι αρµόδιοι να µειώσουν την εισφορά µας, διότι δεν µπορεί να 

πληρώνουµε βάσει πληθυσµού τη στιγµή που ξέρουν αυτοί ότι έχουν µειωθεί τα 

σκουπίδια.  

Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία θα το πω 100.000. Το έχει βάλει 

η Υπηρεσία µέσα, δεν είναι υποχρεωτικό ότι µπορεί να πληρώσουµε τις 100.000. 

Προσπαθούµε όσο µπορούµε λιγότερο να τις µειώσουµε.  

Τακτικές αποδοχές 180.000, τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 

215.000, αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων 888.000. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Και για τους δυο  µιλάτε; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Πάντα µιλάµε και για τους δυο κ. Μάλλιο. Πέρσι είχαµε προϋπολογίσει 

λιγότερα και σας είπα όµως ότι µας κράτησε η ∆ΕΗ γι' αυτό στον τελευταίο 

προϋπολογισµό έγιναν αυτά που έγιναν. 
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Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων 

15.000, συντήρηση ιστών φωτισµού, συντήρηση και επισκευή οχηµάτων 75.000 από 

175.000. Προσπαθήσαµε όσο µπορούσαµε και η Υπηρεσία και εµείς να τα µειώσουµε. 

Θεωρώ ότι είναι και κουραστικό να καθίσουµε να διαβάσουµε και να σας πω για έναν 

– έναν κωδικό. 

Κύριοι συνάδελφοι όσοι έχετε πάρει τις εισηγήσεις και τις έχετε δει, 

προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων του ∆ήµου 100.000,  προµήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού 10.000, προµήθεια δύο υπερκατασκευών η Υπηρεσία αυτά 

ζητάει 130.000 εγώ τους πληροφόρησα ότι δεν θα γίνει καµία, µακάρι να γίνει η µία, 

προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Ιονικό 15.000. Το σύνολο αν το 

αθροίσουµε είναι 5.021.057,73 το σύνολο των εσόδων επαναλαµβάνω για µεν το 

1,145 που είναι για τα σπίτια είναι 2.455.782,35 για δε τα καταστήµατα τα 430, 

169x4,70 είναι 2.021.794,30. Σύνολο 4.477.576,65. Η διαφορά µας είναι 543.481. 

Η ∆ηµοτική Αρχή θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αφ' ενός 

µεν να περικόψει ό,τι µπορεί και να βελτιώσει ό,τι µπορεί. Αλλά δεν θέλω να ακούσω 

αυτό που είπα, ότι έχουν µειωθεί τα απορρίµµατα. Εµείς σα ∆ιοίκηση θέλουµε να 

περνάνε σε καθηµερινή βάση, να είναι η πόλη όσο µπορούµε καθαρή. Μην σταθείτε 

και πείτε ότι «η καθαριότητα δεν είναι ενδεδειγµένη». Θέλετε να συµφωνήσω κι εγώ 

µαζί σας; Θέλω όµως να δεχτείτε τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. 

Κύριοι συνάδελφοι θέλω να σας παρακαλέσω, θέλω να παρακαλέσω κ. 

Γρετζελιά και πρώτον εσάς που έχετε κάνει ∆ήµαρχος επί δωδεκαετία και µας το λέτε 

ότι έχετε µπουχτίσει και καλά κάνατε, θέλω να είστε πιο ήρεµος και πιο σωστός 

απέναντι σε όλους εµάς. Κύριοι µην παρασύρεστε από κανέναν, απευθύνοµαι σε 

όλους τους νεότερους και στον εαυτό µου που είµαι µεγαλύτερος σε ηλικία. 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Ούτε από εσάς κ. Μπόβο; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Όχι. Εµένα αν θέλετε να ακούσετε το λόγο µου, είναι ξεκάθαρος δεν 

θέλω να παρασύρω κανέναν. Εγώ θέλω να ψηφιστούν τα ανταποδοτικά, δεν τολµώ 

να πω προσωπική χάρη διότι µιλώ ως Αντιδήµαρχος δεν µιλώ ως Μπάµπης Μπόβος. 

Αυτή είναι η διαφορά.  

  Πρέπει να ψηφιστούν. Πρέπει ο ∆ήµος να λειτουργήσει. Κάναµε 

µηδενική αύξηση, τίποτα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στις 23 

Οκτωβρίου κάναµε ένα έγγραφο προς την κα ∆ήµαρχο, τον κ. Αντιδήµαρχο 

Καθαριότητας και τον κ. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών και ζητούσαµε την παροχή 

στοιχείων για τον όγκο των απορριµµάτων ανά ∆ηµοτική Ενότητα, για τη συνδροµή 

στον Ε.∆.Σ.Ν.Α., για τους εργαζόµενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας για να 

µπορέσουµε κι εµείς να έχουµε µια πρόταση στην σηµερινή συνεδρίαση που έρχεται 

το θέµα της επιβολής των τελών Καθαριότητας. 

23/10 υποβλήθηκε το αίτηµα πολύ έγκαιρα και πήραµε απάντηση στις 

10/12/2012. Το πρώτο µας ερώτηµα ήταν: «Ποιος είναι αναλυτικά ο όγκος των 

απορριµµάτων των δύο ∆ηµοτικών Ενοτήτων Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας για τα 

έτη 2010; Αφορά τους δυο πρώην ∆ήµους ξεχωριστά 2011 και από 1/1/2012 έως και 

σήµερα, που ο ∆ήµος µας µετέφερε και εναπόθεσε στη χωµατερή». Αντί αυτού του 

πρώτου ερωτήµατος, πήραµε την εξής απάντηση: «Σε απάντηση του παραπάνω 

σχετικού αιτήµατός σας, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: ο όγκος των απορριµµάτων 

στο ∆ήµο µας έως και σήµερα ο οποίος έχει περισυλλεγεί, µεταφερθεί και 

τοποθετηθεί στη χωµατερή καθώς και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης έχει ως εξής: 

350 τόνοι απορρίµµατα αστικά ανά εβδοµάδα, 100 τόνοι απορρίµµατα διαφόρων 

ειδών και νεκροταφείου ανά εβδοµάδα, 35 τόνοι απορρίµµατα ανακυκλώσιµα ανά 

εβδοµάδα, 30 τόνοι αποκοµιδής σαρώθρων ανά εβδοµάδα». Αυτή είναι η απάντηση 

στο ερώτηµα που υποβάλλαµε «τι έγινε κατ’ έτος 2010, 2011, 2012. Το θέτω στην 

κρίση σας αυτό το πράγµα.  

∆ηλαδή καµία απάντηση. Ζητήσαµε συγκριτικά τι έγινε το ’10, τι έγινε 

το ’11, τι έγινε το ’12 και δεν το κάναµε τελευταία στιγµή. Το κάναµε από τον 

Οκτώβριο µήνα. Αυτή είναι η απάντηση που µας δώσατε. 

∆εύτερο ερώτηµα: «Βάσει ποιων κριτηρίων υπολογίζεται η ετήσια 

συνδροµή του ∆ήµου µας στον Ε.∆.Σ.Ν.Α. και ποιο το ύψος αυτής για τα έτη 2010; 

Αφορά τους δυο πρώην ∆ήµους, ’11 και ‘12». Απάντηση: «Αναφορικά µε το ύψος και 

τα κριτήρια της ετήσιας συνδροµής του ∆ήµου στο Ε.∆.Σ.Ν.Α., έρχεται στο ποσό των 

886.436 ευρώ βάσει του ΦΕΚ τάδε για το έτος 2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

9 του Νόµου 3854/2010 µε τον τόνο. Για τα προηγούµενα έτη –ακούστε- 

υπολογιζόταν 6% επί των τακτικών εσόδων του προηγούµενου έτους, όπως αυτό 

είχε καθοριστεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.∆.Σ.Ν.Α. 

∆ηλαδή τους ρωτάµε πολύ απλά «Πόσα χρήµατα καταβάλλατε το ’10 

για τους δυο ∆ήµους, το ’11 και το ‘12» µας δίνουν µια απάντηση την οποία πρέπει 
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να είσαι µάντης για να καταλάβεις τι λεφτά δώσαµε το ’10, το ’11 και το ’12. Μόνο 

για το ’12 µας δίνουν στοιχεία, τα οποία φυσικά δεν λέει εάν τυχόν το συγκεκριµένο 

ποσό αφορά το ’11, το ‘12, ποιους µήνες… κανείς δεν ξέρει. 

Επίσης στο ερώτηµά µας «Ποιος είναι ο ακριβής αριθµός του πάσης 

φύσεως προσωπικού µόνιµοι, Ι∆ΑΧ που υπηρέτησε από 1/1/2012 και υπηρετεί µέχρι 

σήµερα στην Υπηρεσία Καθαριότητας και αµείβεται µέσω των ανταποδοτικών 

τελών», µας απαντούν: «Ο ακριβής αριθµός των υπαλλήλων µονίµου, αορίστου και 

ορισµένου χρόνου που υπηρετούν και αµείβονται από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας 

έχει ως εξής: υπηρετούν 76 υπάλληλοι, αµείβονται 80 υπάλληλοι. Από τον Οκτώβριο 

του 2012 και µετά αµείβονται 79 υπάλληλοι». Τι µας λένε δηλαδή εδώ; Ότι 4 ή 3 

υπάλληλοι αµείβονται από τα ανταποδοτικά αλλά δεν υπηρετούν στα ανταποδοτικά. 

Άλλο ερώτηµα που υποβάλλαµε: «Πόσοι από τους επιλεγέντες µέσω 

ΜΚΟ υποψηφίους του πενταµήνου Προγράµµατος παροχής κοινωφελούς εργασίας 

έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν σήµερα στην ανταποδοτική υπηρεσία της 

Καθαριότητας του ∆ήµου και για πόσο ακριβώς χρονικό διάστηµα θα εργαστούν στη 

συγκεκριµένη Υπηρεσία». Τι µας απαντούν σε αυτό; Μας απαντούν: «Οι επιλεγέντες 

εργαζόµενοι µέσω ΜΚΟ που απασχολούνται στη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας είναι 23 –

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 23 τον αριθµό!- και έχουν τοποθετηθεί στη ∆ιεύθυνσή 

µας από 1/9/2012 µέχρι 31/1/2013 όπου λήγει και η πεντάµηνη σύµβασή τους. 2 εκ 

των 23 εργαζοµένων θα αποχωρήσουν 12/1/2013 διότι ξεκίνησαν αργότερα». Τι 

σηµαίνει αυτό; Ότι έχουµε και 23 άτοµα τουλάχιστον µέσα στο 2012 που υπηρετούν 

στην Καθαριότητα µέσω προγραµµάτων της ΜΚΟ αλλά δεν αµείβονται όµως από τα 

ανταποδοτικά. ∆ηλαδή έχουµε µια προσφορά εργασίας µεγαλύτερη, µη αµειβόµενη 

από τα ανταποδοτικά που σηµαίνει βεβαίως ότι θα έπρεπε να έχουµε πολύ καλύτερες 

υπηρεσίες καθαριότητας. 

Μετά από αυτά έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. 

Πρώτη παρατήρηση. Η καθαριότητα στην πόλη είναι σε οριακά 

επίπεδα, σε οριακά πραγµατικά επίπεδα. Και αυτό δεν είναι µόνο στο επίπεδο των 

δρόµων της πόλης, είναι φυσικά και στο άλσος στο οποίο παρατηρείται µια σχεδόν 

ολοκληρωτική εγκατάλειψη.  

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι παρά την αύξηση του αριθµού του 

προσωπικού που απασχολείται στην Καθαριότητα, δυστυχώς οι υπηρεσίες 

καθαριότητας παραµένουν σε οριακά επίπεδα. Εδώ να κάνω µια παρατήρηση: το 

προσωπικό της Καθαριότητας -και µιλώ για το  µόνιµο προσωπικό- καταβάλλει 
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φιλότιµες προσπάθειες, κάνουν ό,τι µπορούν πραγµατικά ό,τι µπορούν, αλλά µε ποια 

ηγεσία όµως. Με ποιο προγραµµατισµό; Με ποια λογική;  

Εµείς έχουµε ένα εντελώς άλλο µοντέλο στο µυαλό µας και βεβαίως 

και αυτό θα ανακοινωθεί όταν πρέπει, για το πώς πρέπει να γίνει η παροχή των 

υπηρεσιών καθαριότητας, µε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο µε µια εντελώς 

διαφορετική οργάνωση που φυσικά θα µπορεί να αποδίδει αυτό που πρέπει. Μέχρι 

κάποιο χρονικό σηµείο µας λέγατε τη δικαιολογία ότι «δεν έχουµε προσωπικό». Μα 

προσωπικό όχι έχετε, έχετε παραπάνω από όσο πρέπει. Παραπάνω από όσο πρέπει! 

Έχετε πάρει 23 άτοµα. Το µισό χρόνο του ’12 έχετε 23 άτοµα συν. Πως λοιπόν δεν 

έχετε προσωπικό;  

Αλλά πολύ απλά το πώς οργανώνεται το προσωπικό αυτό, γιατί λένε 

κάποιοι «µα, οι συγκεκριµένοι χρησιµοποιούνται µόνο για να κάνουν οδοκαθαρισµό» 

βεβαίως. Αλλά όταν κάνουν οδοκαθαρισµό, πρέπει να υπάρχει η σκούπα, πρέπει να 

υπάρχει η µάνικα και το υδροφόρο που θα πλένει πεζοδρόµια, που θα πλένει 

δρόµους. Πρέπει να υπάρχει το πλυντήριο των κάδων, να γίνεται µια σάρωση σε 

κάθε γειτονιά περιοδικά, ώστε να µπορεί η Καθαριότητα να αποδίδει. Αυτά, δεν θα 

σας τα πει η Υπηρεσία Καθαριότητας, αυτά θα τα επιβάλλετε εσείς εάν είχατε τη 

διάθεση να οργανώσετε σωστά τις Υπηρεσίες αυτές. Αλλά η διάθεση αυτή δεν 

υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και σε πολλούς άλλους τοµείς του ∆ήµου.  

Έτσι λοιπόν έχουµε το φαινόµενο αφ' ενός να µην δίνετε τα στοιχεία 

τα οποία ζητάµε και τα ζητάµε πάρα πολύ έγκαιρα για να µπορούµε να είµαστε 

υπεύθυνοι στην τοποθέτησή µας, και αφ' ετέρου παρά την αύξηση του προσωπικού 

που έχετε πάρει χωρίς να επιβαρύνετε τα ανταποδοτικά τέλη, οι υπηρεσίες 

καθαριότητας όπως προανέφερα παραµένουν σε οριακό επίπεδο. Εµείς ζητάµε να µας 

χορηγήσετε τα στοιχεία τα οποία µε έγγραφό µας από τον Οκτώβριο αιτηθήκαµε, 

οπότε να µπορούµε να διαµορφώσουµε και άποψη και πρόταση πάνω σε αυτό το 

οποίο λέτε.  

Και σηµειώνω και κάτι ακόµη προς το τέλος αυτής της τοποθέτησής 

µου, ότι πέρσι αν θυµάστε µετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου η ∆ιοίκηση δέχτηκε την εισήγησή µας κατά 95% για την επιβολή των 

συγκεκριµένων τελών Καθαριότητας, παρά τις αρχικές καταστροφολογικές δηλώσεις 

ότι «εάν τυχόν µειώσουµε τα δηµοτικά τέλη δεν θα µπορεί να πληρωθεί το 

προσωπικό, δεν θα µπορούµε να αποδίδουµε αυτά που πρέπει όσον αφορά τις 
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υπηρεσίες µας στην πόλη». Αυτά δεν έγιναν, αποτελούσαν απλώς κάποιες δηλώσεις 

χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο. 

Στο σηµείο αυτό προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 

Κοπελούσος Χρήστος 

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

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι µε αφορµή τα ανταποδοτικά θα σας πω το εξής: 

στα δυο χρόνια που έχουν περάσει που σταµάτησα να είµαι ∆ήµαρχος, µόνο µια 

φορά τοποθετήθηκα δηµόσια µε ένα µικρό κείµενο σε µια τοπική εφηµερίδα. 

Ουδέποτε έχω ξαναµιλήσει δηµόσια. Και είχα πει αν θυµάστε, ότι είχε αρχίσει ήδη η 

κρίση στην ελληνική οικονοµία, ότι η πορεία της Αυτοδιοίκησης και των οικονοµικών 

της, θα είναι σε λίγο τελείως διαφορετική.  

  Αυτό που ξέραµε µέχρι τώρα να είµαστε τοπικοί άρχοντες και να 

χρηµατοδοτούµαστε από το κράτος, ανεξάρτητα αν είναι σωστό ή λάθος δεν λέω 

αυτό, θα σταµατήσει και σιγά - σιγά οι τοπικές ∆ιοικήσεις θα έχουν µεγάλες ευθύνες 

τοπικής φορολόγησης, για τα προβλήµατα της περιοχής τους. Θα περάσουν κι άλλες 

αρµοδιότητες, θα υπαχθούµε και σε άλλους τρόπους χρηµατοδότησης, που δεν θα 

είναι πάντα από τον κρατικό κορβανά. Γι' αυτό πρέπει να συνηθίζουµε και να 

συνηθίζουµε και τους δηµότες ότι θα έρθει αυτή η στιγµή. Εκεί οδηγούµαστε. 

Επαναλαµβάνω δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, µπορεί να είναι και 

λάθος αλλά αυτή θα είναι η πορεία των πραγµάτων. Και το λέω αυτό, διότι το 

µοναδικό έσοδο που µε κόστος υποχρεούµεθα να ορίσουµε, είναι τα ανταποδοτικά 

τέλη. Μια απόφαση που εγώ στο παρελθόν πήρα, νόµιζα πως ήταν σωστή πιστεύω 

πως ήταν σωστή, και το πλήρωσα πολιτικά πάρα πολύ σκληρά. ∆εν µετανοώ, 

προσέξτε, δεν µετανοώ γιατί νόµιζα πως ήταν σωστό. 

Από εκεί και πέρα να ξέρουµε το εξής: η καθαριότητα στην πόλη είναι 

ευθέως ανάλογη από τα οικονοµικά µέσα που έχουµε και βεβαίως και από την 

οργάνωση και από τον τρόπο που έχουµε προβληµατιστεί για το αντικείµενο αυτό και 

το πώς και η Υπηρεσία ανταποκρίνεται. 

Όµως δεν µπορεί δυο πράγµατα αντίθετα τελείως να µπορέσουµε να 

τα συµβαδίσουµε, δηλαδή δεν µπορεί να µην έχουµε οικονοµικά µέσα και να έχουµε 

καλή καθαριότητα. Πρέπει µε τα µέσα που διαθέτουµε, να φέρουµε το καλύτερο 

οικονοµικό αποτέλεσµα, το καλύτερο αποτέλεσµα στην πόλη. 
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Θεωρώ ότι δεν το έχουµε αυτό το αποτέλεσµα, ή αν θέλετε είναι 

κάπως κοντά στα οικονοµικά µέσα που διαθέτουµε. Κατά τη γνώµη µου η πόλη δεν 

πληρώνει πολλά για την καθαριότητα, γι' αυτό και δεν έχει και πολύ καλή 

καθαριότητα. Και εγώ τουλάχιστον δεν µπορώ να µην υπερασπιστώ τουλάχιστον το 

δικό µου εαυτό, αν θέλετε και τα δικά µου λάθη, σε σχέση µε το ύψος των 

ανταποδοτικών τελών. 

Το µόνο που ουσιαστικά µειώθηκε είναι οι µισθοί των υπαλλήλων. 

Πραγµατικά είχαµε µια µείωση των µισθών των υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα δεν 

µπορούµε να κάνουµε σε αυτή την πόλη όχι µόνο εµείς, µια σοβαρή συζήτηση για τα 

προβλήµατα της πόλης, γιατί δεν το έχουµε κατακτήσει.  

Θα πω για τον ηλεκτροφωτισµό. Ήρθε η ∆ΕΗ, κάναµε επαφές, έκανε 

µια µελέτη και είπε η ∆ΕΗ ότι έχουµε 6.000 περίπου σώµατα στην πόλη µας, αλλά 

υπάρχουν τουλάχιστον 1.500 σώµατα που καλύπτουν το ένα το άλλο. ∆ηλαδή 

έχουµε φωτισµό που υπάρχει και ο κεντρικός φωτισµός, υπάρχει και από κάτω ο 

στύλος, έχουµε φωτισµό ο οποίος έχει όχι σωστές αποστάσεις, όλα αυτά υπάρχουν.  

Αλλά ποτέ δεν κάτσαµε, δεν προσπαθήσαµε να κάτσουµε όλοι µας να 

συζητήσουµε σοβαρά τι µπορούµε να κάνουµε για να βελτιώσουµε ορισµένα 

πράγµατα στην πόλη. Εφόσον τα ανταποδοτικά παραµένουν στο ίδιο ύψος και 

εφόσον πέρσι εγώ τουλάχιστον είχα ψηφίσει αυτά τα ανταποδοτικά σε αυτό το ύψος 

και εφόσον δεν γίνεται µια πρόταση συγκεκριµένη τι µειώθηκε πέρα από τους 

µισθούς που ήταν και από πέρσι µειωµένοι, για να πάµε σε άλλα ποσοστά, ή δεν 

αυξήθηκε κάτι, νοµίζω ότι εµµένουµε στην απόφαση που πήραµε πέρσι. Εγώ 

τουλάχιστον σε αυτό θα µείνω, αν και επαναλαµβάνω θα ήταν πολύ αντιφατικό για 

εµένα, µέχρι και γελοίο θα ήταν, αφού είχα φτάσει τα ανταποδοτικά στο 1,98 να πω 

τώρα να τα κατεβάσουµε στο 1,20 ή στο 1,30. 

Άρα νοµίζω από αυτά που είπα ότι ξεκαθάρισα τη δική µου θέση και 

θεωρώ ότι όλες οι διατυπώσεις που λέγονται καµιά φορά να είναι όλα δωρεάν, είναι 

διατυπώσεις χωρίς αξία, χωρίς ουσία. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνουν και αυτοί που τις 

λένε ποτέ δεν πρόκειται να αναλάβουν και την ευθύνη να τις κάνουν. Γι' αυτό πρέπει 

να έχουµε κάποια οικονοµικά µέσα, ώστε να µπορεί η πόλη να ανταποκρίνεται και 

νοµίζω ότι για την πόλη µας, για τη Νέα Φιλαδέλφεια, που εµείς τη γνωρίζουµε πάρα 

πολύ καλά και δεν τη γνωρίζουν όλοι τόσο καλά, ακόµη και από αυτούς που είναι 

σήµερα εδώ µέσα στην αίθουσα, της αρµόζει µια καλύτερη ποιότητα καθαριότητας.  
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Όπως και να το κάνουµε, είµαστε ένα προάστιο το οποίο έχει 

δυνατότητες για να ζουν οι άνθρωποι καλά, είναι µια περιοχή ξεχωριστή. Μπορεί να 

µην είναι Εκάλη, αλλά είναι η Νέα Φιλαδέλφεια, έχει δυνατότητες, έχει προοπτικές και 

πρέπει να τη διατηρήσουµε. Γιατί σιγά - σιγά η πόλη µας φθίνει και αυτό δεν θα το 

ζήσουµε εµείς, θα το ζήσουν αυτοί που θα ζήσουν περισσότερα χρόνια µετά από 

εµάς. Ευχαριστώ.  

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

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Αρχίζω από το τελευταίο, στην αναφορά του κ. Κόντου που ανέφερε 

«ανεξάρτητα αν είναι σωστά ή λάθος», το ανεξάρτητα αν είναι σωστά ή λάθος έχει 

σηµασία κ. Κόντο, ότι ναι, θα πρέπει να πούµε ότι είναι έγκληµα το ότι η κεντρική 

∆ιοίκηση περικόπτει κάθε χρόνο τους πόρους τη συµµετοχή της στους ∆ήµους στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και εκεί κατάντησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση σήµερα. 

Η στοχευµένη τελικά η απόφασή της είναι να οδηγήσει µεγάλους 

τοµείς στην ιδιωτικοποίηση όπως και της Καθαριότητας, εκεί οδηγεί το µεγάλο 

κεφάλαιο να αναλάβει δράσεις και σε αυτό τον τοµέα. Γι' αυτό θα πρέπει να πούµε 

ανεξάρτητα αν είναι σωστό ή λάθος.  

Ανέφερε η εισήγηση ότι ήδη έχουµε µειωµένα έσοδα περίπου 400.000 

αν δεν κάνω λάθος. Το ’13 θα φτάσουµε στο 1.400.000 και βάλε, είναι δεδοµένο 

αυτό, τα λαϊκά νοικοκυριά δεν αντέχουν πια, δεν πληρώνουν το λογαριασµό της ∆ΕΗ 

κόβουν το ρεύµα στα λαϊκά νοικοκυριά, δεν θα πληρώσουν το χαράτσι, είδαµε και 

την εξέλιξη του χαρατσιού, δεν θα πληρώσουν και τα δηµοτικά τέλη. 

Εκεί σήµερα έχουν καταντήσει τον λαό. Γι' αυτό εµείς θεωρούµε ότι το 

να µένουν σταθερά τα δηµοτικά τέλη στις περσινές τιµές, ουσιαστικά είναι αύξηση 

ουσιαστική αύξηση καθ' ότι όπως είπαµε και στην προχτεσινή τοποθέτησή µας 

σχετικά µε το θέµα των τελών για τις χρήσεις πεζοδροµίων, ουσιαστικά ο λαός το 

εισόδηµά του έχει µειωθεί κατά 30-40%. ∆εν είναι δυνατό δηλαδή να ανταπεξέλθει 

σε αυτό το ύψος. 

Εµείς θεωρούµε την πρόταση όπως πήρε απόφαση το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο µείωση κατά 30% τη θεωρούµε µια καλή µείωση και στα δηµοτικά τέλη 

να έρθουµε δηλαδή στα επίπεδα στο 1,05 στα επίπεδα του κ. Αδαµόπουλου εκεί 

περίπου και για τις λοιπές χρήσεις τα 4,70 στα 3,56 θεωρούµε το 30% µείωση µια 

ικανή µείωση.  
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Και θα πρέπει µε βάση την πρόταση της Επιτροπής ανέργων να 

εξεταστούν και να γίνουν οι αιτήσεις των ανέργων και να απαλλαγούν από τα 

δηµοτικά τέλη.  

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

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι έχουµε ξεχάσει κάτι που θα 

έπρεπε πρώτα να κυριαρχήσει στη σκέψη µας και στις οµιλίες µας: τον αριθµό των 

ανέργων, δεύτερον των ανθρώπων όλων που τους έχει µειωθεί ο µισθός και η 

σύνταξη. Έχουµε να κάνουµε δηλαδή µε ένα πληθυσµό, που η φοροδοτική ικανότητα 

έχει κατέβει σε πάρα πολύ χαµηλά σηµεία. 

Τα δηµοτικά τέλη είναι κι αυτή µια µορφή φορολογίας, µπορεί να 

λέγονται ανταποδοτικά αλλά είναι µια µορφή φορολογίας που θα πρέπει να την 

υπολογίσουµε ανάλογα από το που θα την εισπράξουµε και πως. Πρόκειται πλέον για 

µια ισχνή αγελάδα που γάλα δεν κατεβάζει. Άρα τι θα πρέπει να κάνουµε;  

∆εν έχουµε φτάσει τυχαία σε αυτό το σηµείο. Έχουµε φτάσει µετά 

από συγκεκριµένες πολιτικές που εφαρµόζονται τα τρία τελευταία χρόνια. Φοβάµαι 

ότι ξεχνάµε ότι ζούµε σε µια εποχή Μνηµονίου και σε µια εποχή "Καλλικράτη", και 

έχουν περικοπεί όλα τα χρήµατα που δικαιούται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να πάρει. 

Αν έχει ή δεν έχει το κράτος, είναι ένα άλλο ζήτηµα. Εκεί που έχει 

σηµασία είναι η πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα είναι αν από εκεί που 

πρόκειται να πάρει χρήµατα, µπορούν να τα δώσουν ή όχι. Αυτό είναι το πιο βασικό 

απ' όλα και θα πρέπει να κυριαρχεί πάντοτε στον προβληµατισµό µας και στο τι θα 

ψηφίσουµε. 

Σίγουρα παραµονή στα ίδια δηµοτικά τέλη σηµαίνει αύξηση. ∆εν είναι 

µόνο ότι έχει µειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών, δεν είναι µόνο ότι έχουν µειωθεί οι 

µισθοί και οι συντάξεις, δεν είναι µόνο ότι έχουν αυξηθεί στο 1,5 εκ. οι άνεργοι, είναι 

και το γεγονός ότι δεν µπορούµε να βάζουµε υπερβολικούς φόρους επιπλέον όλων 

αυτών που έχουµε. 

Να υπολογίσουµε ότι τα αγαθά όλα παραµένουν στα ίδια επίπεδα, 

αύξηση τιµών έχουµε, όχι µείωση. Αύξηση στις ∆ΕΚΟ θα έρθει αύξηση στη ∆ΕΗ, αν ο 

∆ήµος δεν είναι ευαίσθητος σε αυτά τα σηµεία, ποιος άλλος φορέας µπορεί να είναι 

τόσο ευαίσθητος όσο είναι υποχρεωµένος να είναι ο ∆ήµος; 

Άρα δεν µπορούµε να κουβεντιάζουµε για παραµονή, δηλαδή δεν 

µπορούµε να κουβεντιάζουµε για αύξηση. Η παραµονή στα ίδια είναι αύξηση.  
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Πέρα όµως των ανέργων τώρα θα µπω σε κάποια επιµέρους στοιχεία, 

δεν αναφέρονται οι άνεργοι µέσα, αναφέρονται µόνο ανάπηροι 67%, πολύτεκνοι και 

άποροι γενικά. Οι άνεργοι είναι άποροι; Οι τρίτεκνοι εντάσσονται µέσα στους 

πολύτεκνους; Αυτούς τους έχουµε ξεχάσει. 

Τι είναι τα ανταποδοτικά, πέρα των σκουπιδιών είναι το πράσινο είναι 

το κλάδεµα. Φέτος θα κλαδευτούν τα δέντρα; ∆εν υπάρχει περίπτωση.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Οι άνθρωποι που είναι επιπλέον, µπορούν να ασχοληθούν µε την 

καθαριότητα. Υπάρχει όµως το άλλο, το θέµα του ηλεκτροφωτισµού. Πράγµατι ήρθε 

η ∆ΕΗ και είπε. Έγινε µια µελέτη που θα πρέπει να ελαττωθούν τα φωτιστικά 

σώµατα; Πόσο στοιχίζει µια τέτοια µελέτη ώστε να µπορεί να µειωθεί ο 

ηλεκτροφωτισµός για να µειωθούν τα έξοδα;  

Εγώ θα ψηφίσω κατά και προτείνω να υπάρξει µια συγκεκριµένη 

πρόταση για µείωση.  

Και κάτι άλλο επιπλέον: έχετε προσέξει πόσα βουλωµένα φρεάτια  

υπάρχουν; Ας κάνει κάποιος από εσάς µια βόλτα να δει.  

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

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα ήµουν ανακόλουθος πέρσι ως 

µέλος της ∆ιοίκησης ψήφισα τα ανταποδοτικά σε αυτό το ύψος, το ίδιο θα κάνω και 

φέτος. Όµως θέλω να πω το εξής: ανεξάρτητα από την καθαριότητα που 

ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, εγώ θέλω να µιλήσω για τον 

ηλεκτροφωτισµό.  

Ως Αντιδήµαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών θέλω να ενηµερώσω το 

Σώµα ότι ξεκίνησα ένα διάλογο µε κάποιες εταιρείες οι οποίες µας προσέφεραν 

αλλαγή όλων των λαµπτήρων του ηλεκτροφωτισµού µε λαµπτήρες οικονοµίας χωρίς 

έξοδο για το ∆ήµο, µε εξοικονόµηση της τάξεως του 60%  θεωρητικά 65 πρακτικά 

60% ίσως και κάτι λιγότερο, και αποπληρωµή από την εξοικονόµηση ή από µέρος της 

εξοικονόµησης. Αυτό  µπορούσαµε να το κανονίσουµε µε κάποιες εταιρείες. 

∆εν ήταν βέβαια άµεσα της αρµοδιότητάς µου, αλλά επειδή είχαµε 

στην Υπηρεσία ένα ηλεκτρολόγο – µηχανικό τον κ. Ντιούδη που είναι εξαιρετικός 

επιστήµονας, θεώρησα σκόπιµο, από τη στιγµή που είχα αυτή την πληροφόρηση, να 

φέρω στην Υπηρεσία κάποιους ανθρώπους να συζητήσουν µε την Υπηρεσία κι αν 

κρίνει η Υπηρεσία ότι είναι ενδιαφέρον, που έκρινε ότι είναι ενδιαφέρον, να 
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προχωρήσει µε τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο που δεν ήµουν εγώ. Ούτως ή άλλως η 

µελέτη θα πέρναγε από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Άρα θέλω να πω το εξής: µην ξεχνάτε ότι στην Πλαστήρα που κόψαµε 

τα φώτα και πλέον τα κόψαµε όλα τα δίµπαλα, έχουν γίνει πάρα πολλά κρούσµατα 

αγαπητέ κ. Αντιδήµαρχε µε τσαντάκηδες και τέλος πάντων το βράδυ φοβάται ο 

κόσµος να κυκλοφορεί. Ναι µεν υπάρχουν οι κολώνες της ∆ΕΗ, αλλά λέω ότι µε τα 

µισά χρήµατα ίσως και λιγότερο από τα µισά, θα µπορούσαµε να έχουµε το ίδιο φως 

µε αυτό που είχαµε. Ναι µεν η ∆ΕΗ µπορεί να λέει, αλλά αν εµείς µπορούµε να το 

παρέχουµε µε τουλάχιστον τα µισά χρήµατα, γιατί να µην το παρέχουµε στο δηµότη 

µας, να έχει µεγαλύτερη ασφάλεια διότι τα κρούσµατα βίας ξέρετε ότι έχουν αυξηθεί 

τον τελευταίο καιρό και θα αυξηθούν δυστυχώς νοµίζω και στο προσεχές µέλλον. 

Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία που ξεκινήσαµε, ξεκίνησα εγώ η Τεχνική 

Υπηρεσία κ. Κουτσάκη και θα το παρακολουθήσω και θα το ξαναβάλω θέµα σε 

επόµενα Συµβούλια, θεωρώ ότι αυτή τη διαδικασία για την οποία µάλιστα υπήρξε και 

µοµφή ότι δεν ήταν της αρµοδιότητάς µου αλλά εγώ το συνέχισα γιατί ό,τι καλό 

άκουγα για το ∆ήµο, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, ήθελα να το βάλουµε µέσα στο 

∆ήµο. 

Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία όσον αφορά τον ηλεκτροφωτισµό θα 

πρέπει να προχωρήσει, να έρθουν κι άλλοι ενδιαφερόµενοι, να γίνει ένας διαγωνισµός 

πάνω σε αυτή την κατεύθυνση η οποία είναι πάρα πολύ συµφέρουσα για το ∆ήµο 

µας και για τον ηλεκτροφωτισµό. Ευχαριστώ. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε µπορώ να κάνω µια ερώτηση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάντε την ερώτηση. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Κανταρέλη συγνώµη είπατε κάτι πριν για µοµφή στο 

πρόσωπό σας. Ασχοληθήκατε µε το θέµα και φέρατε µια πρόταση … 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Τοµπούλογλου όταν ακούς µια πρόταση ανεξάρτητα αν 

είναι της αρµοδιότητάς σου ή όχι, θεωρείς ότι είναι συµφέρουσα για το ∆ήµο, θεωρώ 

ότι θα πρέπει να το φέρεις στις αρµόδιες Υπηρεσίες να το επεξεργαστούν και να το 

βάλουν µέσα στο ∆ήµο. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Είπατε ότι δεχτήκατε µοµφή. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Τέλος πάντων, ήταν ίσως λανθασµένη έκφραση. Ήταν  µια 

κριτική η οποία ήταν όχι κακόβουλη, δεν µπορώ να το θεωρήσω έτσι. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Συγνώµη. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έληξε το θέµα. Ο κ. Κοσκολέτος έχει τον λόγο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να πω κάτι, όπως είπε και ο 

επικεφαλής της Παράταξής µας περιµένουµε στοιχεία για να µπορέσουµε να έχουµε 

άποψη και θέση πάνω στο θέµα, θα ήθελα να αναφέρω για το θέµα του 

ηλεκτροφωτισµού που τόσα ακούστηκαν, τα εξής: 

  Έχει δίκιο ο κ. Μάλλιος που λέει ότι το πράσινο είναι σε άµεση 

συνάρτηση µε τον ηλεκτροφωτισµό. Γιατί αν πάει κανείς στην οδό Σαραντόγλου που 

έχει µεταµορφωθεί σε ζούγκλα οι λάµπες καίνε, φως δεν υπάρχει. Εάν ανέβει κανείς 

στην Πλαστήρα που είπε ο κ. Κανταρέλης όπου έχω ενοχλήσει πάρα πολλές φορές τη 

∆ιοίκηση γι' αυτό το θέµα, αλλά στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, δεν 

είναι το βασικό πρόβληµα οι τσαντάκηδες, ξέρετε. Είναι τα τροχαία που συµβαίνουν, 

σε µια ευπαθή περιοχή µε µικρά παιδιά, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν ενδιαφέρουν 

κανέναν.  

Εάν ανέβει κανείς και περπατήσει τη βόρεια Φιλαδέλφεια γενικότερα 

θα δει ότι µπορεί να υπάρχουν 5.500 που επικαλέστηκε ο κ. Μπόβος ή 6.000 που είπε 

ο κ. Κόντος σώµατα, αλλά είναι αυτό που λέµε «τσάµπα καίει η λάµπα». Γιατί εάν δεν 

συνεργάζονται οι Υπηρεσίες µεταξύ τους δεν υπάρχει αποτέλεσµα και ειλικρινά γιατί 

πραγµατικά χωρίς στοιχεία δεν µπορούµε να είµαστε και γνώστες αφού δεν απαντάτε 

στα στοιχεία που καταθέσαµε, όµως θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: 

Στους πολίτες της βόρειας Φιλαδέλφειας πως θα ζητήσετε 

ανταποδοτικά τέλη τη στιγµή που πέρα της καθαριότητας που είναι σε πραγµατικά 

οριακά επίπεδα θα φτάσετε στο σηµείο να τους πείτε ότι «πληρώστε για ένα φωτισµό 

που δεν σας παρέχεται»; Πως θα πάτε στους κατοίκους των Αποµάχων, που περνάνε 

µέσα σκοτάδια τη διάβαση γιατί δεν υπάρχει µια λάµπα, να πληρώσουν ανταποδοτικά 

τέλη; 

Πως θα πάτε στους κατοίκους της Αγίας Μαρίνας που επί της οδού 

Θεσσαλονίκης έχουν φως, επειδή υπάρχει η εθνική οδός. Νοµίζω ότι θα έπρεπε όλα 

αυτά τα πράγµατα να τα φέρετε σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που ζητήσαµε για να 

µπορέσουµε κι εµείς να αποφασίσουµε εδώ σα δηµοτικοί σύµβουλοι, να κάνετε ένα 

συντονισµό των Υπηρεσιών και να βγει ένα σωστό αποτέλεσµα για να µπορέσει να 

βγει και µια σωστή λύση. 

Γιατί υπάρχουν προβλήµατα που είναι χρόνια, είναι προβλήµατα 

σοβαρά και είναι ασφάλειας των κατοίκων πλέον και υγειονοµικού όσον αφορά το 
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θέµα της καθαριότητας, αλλά κυρίως και ασφάλειας σωµατικής ή λόγω της 

εγκληµατικότητας, ή λόγω των τροχαίων. 

∆είτε τα, και πάρτε µια απόφαση για να µπορέσουµε κι εµείς να 

ξέρουµε πως θα την ψηφίσουµε, αν θα την ψηφίσουµε ή όχι. Μια εισήγηση 

ολοκληρωµένη και σωστή.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Μαυράκη έχει τον λόγο. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχοντας υπόψη τη δεινή 

σηµερινή οικονοµική κατάσταση που µαστίζει την κοινωνία στο σύνολό της και ειδικά 

τους συντοπίτες µας κατοίκους και καταστηµατάρχες, οι συνεχείς αυξήσεις επί δυο 

συνεχείς χρονιές από το ∆ήµο των ανταποδοτικών τελών, είχε δυσµενείς επιπτώσεις 

γιατί από τότε έκλεισαν αρκετά µαγαζιά, τα δε εναποµείναντα κινδυνεύουν να 

κλείσουν. 

Εάν συνεχίσουµε να διατηρούµε τα ίδια ανταποδοτικά τέλη και για το 

’13, ασφαλώς θα κλείσουν κι άλλα µαγαζιά. Επειδή όµως ο ∆ήµος εξακολουθεί να 

τηρεί την ίδια τακτική µη είσπραξης και εξεύρεσης διαφυγόντων εσόδων, όσον 

αφορά τα ανταποδοτικά τέλη για τα οποία έχω αναφερθεί πολλές φορές σε 

προηγούµενα Συµβούλια, τόσο της Οικονοµικής Επιτροπής όσο και του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, αλλά κι άλλα έσοδα από αυθαίρετες διαφηµίσεις πεζοδρόµια και τα 

λοιπά, δεν είναι δυνατό να την πληρώνουν οι δηµότες µας. 

Επειδή µε την εισήγηση των Οικονοµικών Υπηρεσιών οι οποίοι 

φέρνουν πάντα τον «κατακλυσµό» λέγοντας ότι δεν µπορούν να πληρωθούν ούτε οι 

υπάλληλοι και φέρνοντας συνεχώς υπερδιογκωµένα στοιχεία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

χωρίς όµως να περιορίζουν τις µη απαραίτητες δαπάνες, επειδή όπως αποδεικνύεται 

κάθε χρόνο τα στοιχεία που δίδουν για τους υπερδιογκωµένους προϋπολογισµούς 

παρεκκλίνουν τουλάχιστον κατά 40% όπως διαπιστώνουµε από τους τριµηνιαίους 

λογαριασµούς, επειδή οι µισθοί των υπαλλήλων ως γνωστόν κινδυνεύουν να 

µηδενιστούν το ’13 αφού θα υπάρξουν κι άλλες περικοπές, επειδή από τον πίνακα 

δαπανών τόσο για το ’12 όσο και για το ’13 αποδεικνύεται ότι µέχρι 31/12/2012 δεν 

θα δαπανηθούν 4.753.750 ευρώ που προβλέπουν οι Υπηρεσίες αλλά λιγότερα δηλαδή 

4.100.000 αφού µέχρι 15/10/2012 δαπανήθηκαν 2.963.000. Εάν υπολογίσουµε 

δηλαδή τους 3,5 µήνες από 15/10/2012 µαζί µε το µειωµένο ∆ώρο Χριστουγέννων, 

θα δαπανηθούν γύρω στα 4 εκ.  

Όσον αφορά τα έσοδα που θα εισπραχθούν το ’13 από τη ∆ΕΗ και 

που ανέρχονται σε 4.479.000 και όχι 4.477.000 έχει γίνει λάθος στον υπολογισµό, 
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έχουν υπολογιστεί µε τα τετραγωνικά µέτρα που έχουν δοθεί από τη ∆ΕΗ µέχρι 9 

Οκτωβρίου. Άρα µέχρι 31 ∆εκεµβρίου θα αυξηθούν τόσο τα τετραγωνικά όσο και τα 

έσοδα τα οποία θα είναι παραπάνω από τις δαπάνες που είχε ο ∆ήµος το ’12. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ενηµερώσω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι 

χτες, 18/12 εξεδόθη η υπ’ αριθµ. Πρωτοκόλλου οίκοθεν 47490 απόφαση των κ.κ. 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, που δίνει οδηγίες για την κατάρτιση του 

προϋπολογισµού ’13 επισηµαίνοντας αυστηρότατα ότι η υπερεκτίµηση των εσόδων ή 

εγγραφή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν απαγορεύεται από το νόµο. 

Επίσης καθορίστηκε µε την ανωτέρω απόφαση των άνω Υπουργών 

νέος τύπος προϋπολογισµού. Γι' αυτό αύριο αν δεν κάνω λάθος που θα γίνει η 

συνεδρίαση διαβούλευσης για τον προϋπολογισµό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η νέα 

απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισµού του ’13. 

Για τους λόγους αυτούς δεν εγκρίνω την πρόταση της ∆ιοίκησης στο 

να παραµείνουν οι συντελεστές στα ίδια επίπεδα του ’12. Θα πρότεινα 15% µείωση 

αλλά επειδή δεν έχω το ύψος των εσόδων µέχρι 31 ∆εκεµβρίου ενώ πέρσι υπήρχε, 

είχαµε περάσει τον Ιανουάριο αν θυµάµαι καλά, για µείωση των συντελεστών 

καθαριότητας και του δηµοτικού φόρου κατά 10% ανακουφίζοντας έστω και λίγο 

τους πολίτες τόσο της Νέας Φιλαδέλφειας όσο και της Νέας Χαλκηδόνας, που έχουν 

εξαθλιωθεί από τα χαράτσια και τις συνεχείς αυξήσεις των προϊόντων διαβίωσής τους. 

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

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εγώ θα ήθελα .. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε επειδή είστε στο Προεδρείο θέλω να σεβαστεί το χρόνο. 

Όλοι οι οµιλητές έχουν µιλήσει το διπλάσιο και περισσότερο. 

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ κ. Πρόεδρε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απλώς κάνω έκκληση σε εσάς. 

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αναλώνετε περισσότερο χρόνο εσείς µε τις παρατηρήσεις σας, παρά 

οι τοποθετηθέντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε µην το ξαναπείτε αυτό.  

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ευχαριστώ που µου δίνετε τον λόγο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο το δικαιούστε … Κύριε Πλάτανε, δεν θα κάνουµε λογοπαίγνιο 

τώρα, είπα για το χρόνο. Έχει περάσει ήδη ο χρόνος. 
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Γι' αυτό ακριβώς χρονοτριβείτε κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να µην ζητάω από τους συναδέλφους να τηρήσουν το χρόνο. Αυτό 

λέτε.  

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών τον κ. Μπόβο στο 

περασµένο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κ. Μπόβο, δεν ξέρω αν είναι εδώ, είχατε ερωτηθεί 

για τις υπερωρίες και βλέπω ότι είχατε πει ότι δεν έχετε υπογράψει.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Μπόβο αν µε ακούτε, σε ερώτηµα που σας τέθηκε τις 

υπερωρίες δεν είχατε υπογράψει. Μέχρι 15/10 πληρωθέντες 45.608 προβλεπόµενες 

120.000 δηλαδή από 15/10 µέχρι 31/12 θα πληρώσετε άλλες 120.000 υπερωρίες; 

Είχατε πει ότι δεν έχετε υπογράψει. Άρα µήπως είναι ενταλθέντα και µη πληρωθέντα; 

Το ένα ερώτηµα. Και στον προϋπολογισµό βάζετε 100.000. 

  Μέσα ατοµικής προστασίας εργαζοµένων µέχρι 15/10 µηδέν 

προβλέψιµα 40 και βάζετε 50. Πως προκύπτει αυτό;  

Συντήρηση ιστών φωτισµού έχετε µηδέν, προβλεπόµενα 100 και 

βάζετε 15.000. Έχετε κάποια συγκεκριµένη µελέτη; Έχετε βλάβες; Προς τι και γιατί 

αυξάνεται το ποσό αυτό;  

Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας µέχρι 

15/10 1.708 µέχρι τέλος του έτους 175.000 και βάζετε 75.000. Πως προκύπτουν οι 

αριθµοί αυτοί. 

Συντήρηση και επισκευή χωµατουργικών µηχανηµάτων µέχρι 15/10 

4.98, µέχρι τέλος του έτους 7.000 και για την επόµενη χρονιά βάζετε 15. Πάλι πως 

προκύπτουν τα ποσά αυτά.  

Και επειδή µιλάµε για αύξηση. Πέρα από αυτές τις παρατηρήσεις 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για δυο συνεχόµενα χρόνια τουλάχιστον στη Νέα 

Χαλκηδόνα είχαµε µια αύξηση λαµβανοµένου υπόψη την οικονοµική συγκυρία που 

διανύουµε, θεωρώ ότι και τα ίδια τα ποσά να αφήσουµε τουλάχιστον και για την 

Χαλκηδόνα επειδή οι µισθοί έχουν µειωθεί, η κατάσταση την ξέρουµε κυκλοφορούµε 

όλοι στην πόλη, δεν είναι αυτή που θα επιθυµούσαµε όλοι, θεωρώ ότι η ανακούφιση 

τουλάχιστον για τους πολίτες, για τους δηµότες και για τη Χαλκηδόνα και για την Νέα 

∆ηµοκρατία µε βρίσκει σύµφωνη η πρόταση του κ. Βαλασσά: Μείωση 30%. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Γραµµατέα. Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι δεν µε εκπλήσσει η τοποθέτηση του κ. Κόντο 

όσον αφορά τους συντελεστές και τα λίγα που πληρώνουµε που θα έπρεπε να 

πληρώνουµε περισσότερο γιατί ήταν θιασώτης των υψηλών αυξήσεων στην περίοδό 

του, που όπως λέει το πλήρωσε. Και τότε του είχα επισηµάνει κάποια πράγµατα, δεν 

µε άκουσε, δικαίωµά του, επιλογή του να είσαι καλά Σταύρο µε όλη την αγάπη µου. 

Κύριοι συνάδελφοι έχουµε ένα προϋπολογισµό που πρέπει να είναι 

ισοσκελισµένος. ∆εν νοµίζω ότι είναι τόσο το σκέλος των εσόδων που έχει 

ανταπόκριση στην ποιότητα ζωής από την καθαριότητα. Θα πρέπει να πούµε ότι δεν 

υπάρχει οργάνωση στο σκέλος της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου. 

Όσα λεφτά να δώσουµε και έσοδα να κάνουµε, υπό τις σηµερινές 

συνθήκες είναι κάτι που έχω πει και παλαιότερα και το επαναλαµβάνω και θα το λέω, 

δεν πρόκειται να δουλέψει το σύστηµα αυτό διότι δεν υπάρχει σύστηµα, δεν υπάρχει 

οργάνωση. 

Όσον αφορά τις επιλογές τι πρέπει να κάνουµε εµείς µε την 

καθαριότητα και τι πρέπει να γίνεται µε τα σκουπίδια, θα πρέπει επιτέλους η 

Αυτοδιοίκηση να ξεκαθαρίσει ότι µπορεί να κάνει αυτή την υπηρεσία και να έχει τα 

θετικά αποτελέσµατα σε επίπεδο καθαριότητας και περιβάλλοντος, αλλά θα πρέπει να 

απαγκιστρωθεί από τις χωµατερές και να είµαστε πρώτα ξαδέλφια κλείνει η 

χωµατερή, κλείνουµε όλοι, δεν δουλεύει τίποτε. Και βεβαίως αυτό έχει ένα υψηλό 

κόστος 800.000 έχουµε πληρώσει 435 και µας έχουν κανονίσει µε δόσεις κάποια 

πράγµατα.  

Εάν δούµε όµως τον προϋπολογισµό αυτό κυρίες και κύριοι και θα 

παρακαλέσω, λέτε κάπου «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου Ιωνικού» 

15.000. Αληθεύει τούτο; Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε µε ακούτε; «Προµήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου Ιωνικού» 15.000 νέος κωδικός αριθµός. Από πού κι 

ως που τούτο προβλέπεται ότι µπορείτε νόµιµα να το κάνετε από τα ανταποδοτικά; 

Θα δούµε πολλά θαυµατουργά. 

∆εύτερον. «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισµού 

σχολικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης και Λαχανά» άλλες 15.000. Νέοι κωδικοί 

αυτοί. «Προµήθεια δυο υπερκατασκευών ΚΗ1 64» 130.000 «Προµήθεια 

ανταλλακτικών οχηµάτων ∆ήµου» άλλες 100.000 κι αν πάµε µέσα θα δούµε: 

«Μισθώµατα µεταφορικών µέσων» 142.000. θα παρακαλέσω τη ∆ιοίκηση να 

ασχοληθεί ειδικά µε αυτό τον κωδικό.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ µην µε διακόπτετε και επισηµαίνω αυτόν τον 

κωδικό να τον ψάξουµε. 142.000 µισθώµατα µεταφορικών µέσων. Μήπως θα έπρεπε 

να γίνει µια Ε∆Ε γι' αυτό τον κωδικό κυρίες και κύριοι; «Χρηµατοδοτική µίσθωση 

leasing µηχανολογικού εξοπλισµού» 396.000. Μην σου κάνει εντύπωση Πρόεδρε δεν 

λέω τίποτε τυχαίο. «Χρηµατοδοτική µίσθωση leasing για προµήθεια ενός pressing 

container» άλλες 20.000. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην διακόπτετε κ. Αντιδήµαρχε σας παρακαλώ. Κύριε Γρετζελιά 

µπορείτε να συνεχίσετε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: «Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού» 15.000, «Συντήρηση 

ιστών φωτισµού» άλλες 15.000 «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων Υπηρεσίας 

Καθαριότητας» 75.000, «Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων ∆ήµου» 100.000.  

  Κύριε Αντιδήµαρχε της Καθαριότητας θέλω όλα τα τιµολόγια που 

πληρώσατε προς Καούση όλο το έτος ’12 µε δαπάνες µου.  

  Επίσης πολύ σωστά παρατήρησε ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου «Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία» 100.000. Κύριοι συνάδελφοι από 

την άλλη µεριά έχουµε µείωση του µισθολογικού κόστους στο επίπεδο της µείωσης 

των µισθών περίπου στο 30 µε 35%. ∆εν µπορούµε πλέον να πούµε ότι θα 

συνεχίζεται αυτή η άναρχη πολιτική στο σκέλος των ανταποδοτικών.  

Το κράτος σήµερα υποχρεώνεται να περιορίσει δαπάνες. Εµείς 

βλέπουµε όπως σωστά παρατήρησε και η κα Μαυράκη που είπε ότι πέρσι πρότεινα τα 

ίδια και δεν άλλαξαν. Όχι δεν άλλαξαν, χειροτέρευσαν. ∆ιότι αυτή τη στιγµή έχουµε 

εργαζόµενους οι οποίοι πληρώνονται από τα ανταποδοτικά, αλλά συµπαρασύρονται 

από τις γενικές µειώσεις µισθών και εισοδηµάτων, της τάξης του 30-35%. 

Πέρα της απασχόλησης και κάποιων που είναι στις ∆ιοικητικές 

Υπηρεσίες και µετατάχτηκαν, που κι από εκεί εξοικονοµείται ένα άλλο ποσό και αντ' 

αυτού έπαιξαν τρία σενάρια στην Επιτροπή διαβούλευσης. Ένα µε 20-25%, ένα άλλο 

µε 15% και είναι ντροπή στην ίδια εισήγηση και το τρίτο στο 0. Και όταν έκανα 

κάποια ερωτήµατα για εκείνο και για εκείνο, αυτοµάτως ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 

το ήξερα το σενάριο, θα πάµε σε µηδενικές αυξήσεις ως και εισήλθε το θέµα σήµερα. 

Κύριοι, δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Εκείνο που προέχει 

είναι να συµµαζέψετε τα οικονοµικά και τις δαπάνες και κ. Πρόεδρε σε καθιστώ 
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υπεύθυνο και εσένα, διότι εσύ µε εκπροσωπείς ως Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και ζητάω … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι ακριβώς ζητάτε από εµένα; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ζητάω όλα τα τιµολόγια Καούση έτους 2012. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στην Υπηρεσία να σας τα δώσει, είναι υποχρεωµένη να σας τα δώσει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ, τα αιτήµατα υποβάλλονται και στον Πρόεδρο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μέσω του Προέδρου, όχι στον Πρόεδρο. Μέσω του Προέδρου, στην 

Υπηρεσία. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Στο Προεδρείο και µέσω του Προεδρείου … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας λέω: µέσω του Προέδρου στην Υπηρεσία κ. Γρετζελιά, το ξέρετε 

καλύτερα από εµένα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Και όταν λέω Καούση, δεν οµιλώ µόνο για τα οχήµατα της 

Καθαριότητας, τα πάσης φύσεως τροχοφόρα που συντηρούνται και κατασκευάζονται 

και τα λοιπά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα κ. Γρετζελιά, ευχαριστούµε. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, τι να φέρει … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τις κατασκευές, τις συντηρήσεις, τα κοντέινερ και τα λοιπά.  

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Μηχανολογικό εξοπλισµό δηλαδή; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όλα τα πάντα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι και επειδή οι οδηγίες όσον αφορά την σύνταξη του προϋπολογισµού έχει 

και το σκέλος του προϋπολογισµού των ανταποδοτικών και µάλιστα µε λεπτοµέρειες 

όσον αφορά τα ΠΟΕ τα τούτα και τά άλλα, θα παρακαλέσω και κάνω έκκληση στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο µην εµµένετε σε αυτή την εισήγηση κυρίες και κύριοι. Και 

λυπάµαι που το λέω, διότι έχετε µια λογική «Τι θα κάνουν; Θα το ψηφίσουν». Όχι 

κύριοι. Αποτελείτε µειοψηφία!  

  Και να συνθέτετε και να ακούτε τις απόψεις και δεξιά και αριστερά, 

σας λέει η αριστερά 30% εµείς το καταλαβαίνουµε αυτό και έχει απόλυτο δίκιο διότι 

τα εισοδήµατα έχουν πάει κατά διαόλου και το ’13 θα πάνε ακόµη χειρότερα. Εµείς µε 

αίσθηµα ευθύνης λέµε να βρούµε µια µέση λύση και πιστεύω ότι θα το ψηφίσουν 

όλοι, αρκεί να κάνετε πίσω. Μάθετε να κάνετε πίσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Γρετζελιά. Ο κ. ∆ηµακόπουλος έχει τον λόγο. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΗΓ-ΖΙΞ



 34 

Χ. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άκουσα τον κ. Μπόβο να λέει να µην παρασυρθούµε. Εγώ 

προτιµώ να παρασυρθώ από το δηµότη, από τον επαγγελµατία, από τον άνεργο που 

σήµερα τα βγάζουµε όλοι πάρα πολύ δύσκολα. Η κάθε οικογένεια έχει κι ένα άνεργο 

µέσα, η κάθε επιχείρηση δεν µπορεί να πληρώσει τα πάγια έξοδά της. Πως µπορεί 

σήµερα όταν η ∆ΕΗ αρχίζει από 15 µέχρι 50% αύξηση να υπάρχουν τα ίδια 

ανταποδοτικά;  

  ∆υστυχώς ένας είναι ο δρόµος: µείωση. Τώρα αυτή η µείωση πρέπει 

να τη βρείτε εσείς. Θα είναι 15-20%; Αλλά πρέπει να είναι µείωση.  

  Και όσον αφορά τον φωτισµό. Η βόρεια Φιλαδέλφεια που λέει και ο κ. 

Κοσκολέτος έχει γίνει Μανχάταν, φοβάσαι να βγεις έξω. Ο φωτισµός είναι 

ανεξέλεγκτος, υπάρχει φωτισµός σε ένα σηµείο και σε πάρα πολλά σηµεία είναι 

σκοτεινά.  

  ∆υστυχώς πρέπει να βγουν κλιµάκια τεχνικά από το ∆ήµο να γίνει 

έλεγχος και µε επιµονή και µελέτη να βρούµε λύση στα ζητήµατα που έχετε για τον 

φωτισµό. Όσο για την καθαριότητα τι να πω; Το καλοκαίρι που βρωµάνε οι κάδοι 

που πλένονται µια φορά το µήνα; Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. ∆ηµακόπουλος. Η κα Παπανίκα έχει τον λόγο. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Αγαπητοί µου συνάδελφοι, ας µην διευκολύνουµε τις πολιτικές 

που θέλουν την εξαθλίωση του πολίτη. Οφείλουµε να µειώσουµε τα δηµοτικά τέλη 

και όχι να παραµείνουµε στα ίδια. Ο ∆ήµος, οι δηµοτικοί άρχοντες πρέπει να 

υπερασπίσουν τον άνεργο, τον αδύναµο, τον πολύτεκνο, τουλάχιστον µε µια µείωση 

της τάξεως του 10%. Οι παροχές που προσφέρει ο ∆ήµος µας κάθε µέρα γίνονται … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Παιδιά, µην γελάτε δεν είναι τόσο αστεία τα πράγµατα. Κύριε 

Πρόεδρε λυπάµαι, αλλά δεν λέω τόσο αστεία πράγµατα. Θα παίξω  µια κωµωδία θα 

έρθετε να µε δείτε να γελάσετε, τώρα µιλάµε για πραγµατικά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Παπανίκα … 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Παρακαλώ τον κ. Γρετζελιά µε τον κ. Κόντο, όπως τους ακούω µε 

πολύ προσοχή, θέλω να τους παρακαλέσω να µε ακούσουν και µετά να µε κρίνουν 

και ό,τι πω, ας πουν ότι είναι λάθος. Συγνώµη, αλλά το απαιτώ γιατί κι εγώ το κάνω, 

ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Παπανίκα να σας πω κάτι;  

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΗΓ-ΖΙΞ



 35 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γραµµατέας είπε κάτι που δεν είχε καµία σχέση µε εσάς. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: ∆εν µε ενδιαφέρει. ∆εν µπορεί να γελάτε την ώρα που ο κόσµος 

καίγεται! Και µιλάµε για θέµατα πολύ σοβαρά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να χάσουµε και το χαµόγελό µας; Αυτό προτείνετε; 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Όχι. Γελάστε άλλη ώρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι αλλά νοµίζω ότι πρέπει να έχουµε αισιοδοξία, πρέπει να γελάµε. 

Μας το έχουν στερήσει. Μα δεν µπορούµε να γελάµε … 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Μα να γελάµε την ώρα που … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν γελάµε µε εσάς κα Παπανίκα, σας παρακαλώ. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Μα δεν είπα και δεν περίµενα ότι θα γελούσατε από εµένα, δεν 

είµαι ο Βέγγος για να γελάσετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να είστε σίγουρη. Είπατε όµως ότι γελάµε µαζί σας. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Εν πάση περιπτώσει ας το σταµατήσουµε εδώ να προχωρήσουµε, 

γιατί αυτά που έχουµε να πούµε είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτά που λέµε τώρα. 

Απλούστατα επεσήµανα αυτή την λεπτοµέρεια. 

Οι παροχές που προσφέρει ο ∆ήµος στους κατοίκους είναι µειωµένες 

και κάθε µέρα µειώνονται περισσότερο. Θα έπρεπε να αποφασίσουµε να αυξήσουµε 

τις παροχές και όχι να αυξήσουµε τα δηµοτικά τέλη. Πολλές πόλεις στο εξωτερικό 

έχουν καταφέρει κι έχουν βρει τρόπους που το ρεύµα τους να παράγεται και να είναι 

και πολύ φτηνό προς τους πολίτες, αλλά και η ζεστασιά τους να είναι και µε φτηνό 

τρόπο να µπορούν να ζεσταίνονται τα νοικοκυριά και συγχρόνως να είναι και 

οικολογική η δοµή της. 

Γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά Προγράµµατα. Προγράµµατα τα οποία 

δεν έχουµε ψάξει να βρούµε και αντί να κάνουµε όλη την προσπάθεια να ξεφύγουµε 

από τα ίδια και τα ίδια σα ∆ήµος και σα δηµοτικοί άρχοντες, γιατί είναι πολύ απλό να 

αυξήσουµε ή να µειώσουµε, αλλά λίγη φαντασία και επειδή υπάρχουν αυτά τα 

Προγράµµατα τα επιδοτούµενα, να ψάξουµε να τα βρούµε για να βοηθήσουµε τους 

πολίτες και το ∆ήµο µας.  

Εγώ αυτά είχα να πω και ελπίζω να καταλάβατε κάτι από αυτά µέσα 

από το γέλιο και τη χαρά σας και να πάρετε απόφαση να αλλάξουν κάποια πράγµατα 

και στον τρόπο που σκεφτόµαστε, για να µην κάνουµε κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια 
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και κάθε φορά οι πολίτες µας να µην µπορούν να αντιµετωπίσουν αυτή τη σκληρή 

εποχή, τη φτώχεια, την πείνα κι όλες αυτές τις δυσκολίες. Οφείλουµε να 

συµπαρασταθούµε. 

Και επειδή ο ∆ήµος είναι ένα µόριο το οποίο ενώνεται µε όλους τους 

∆ήµους και από ένα ∆ήµος µπορεί ξαφνικά όπως υπάρχει ένας ∆ήµος έξω από το 

Βόλο που έχει κάνει πολύ παραγωγική δουλειά, κακό δεν θα είναι. Θα σας δώσω τα 

στοιχεία για να µπορέσετε να έρθετε σε επαφή µε αυτό το ∆ήµο, να µάθετε κάποια 

πράγµατα και από αυτό τον τόσο δηµιουργικό ∆ήµαρχο που έχει καταφέρει, παρ' 

όλες τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει σήµερα ο λαός µας, έχει πετύχει να βοηθήσει 

τους πολίτες του σε πολλούς τοµείς. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εµείς ευχαριστούµε. Ο κ. Γραµµένος έχει τον λόγο. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι συµπολίτες σαφώς 

καλυφθήκαµε απλά ο καθένας καλό θα είναι να αποτυπώσει την άποψή του.  

Θα ήθελα να αναφερθώ σε δυο θέµατα: στην καθαριότητα και στον 

ηλεκτροφωτισµό. Όσον αφορά την καθαριότητα βέβαια και δεν θα µιλήσω για τα 

ανταποδοτικά γιατί ήδη έχουν ειπωθεί από συναδέλφους, θα µιλήσω όµως για την 

ελλιπή καθαριότητα που όχι µόνο σε αποµακρυσµένα σηµεία των δυο Ενοτήτων της 

Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας που είναι ελλιπέστατη, θα µιλήσω όµως και για 

κεντρικά σηµεία του ∆ήµου για κεντρικούς δρόµους που είναι λίαν επιεικώς 

απαράδεκτη η εικόνα. 

∆εν ξέρω σήµερα αν κάποιος βρέθηκε στην πλατεία, έξω από την 

Εµπορική Τράπεζα ο κάδος είχε ξεχειλίσει και τα χαρτιά τα πλαστικά ποτήρια και 

γενικότερα τα σκουπίδια είχαν σκορπίσει στο χώρο αυτό και φυσικά απέναντι στα 

σηµεία της συµβολής των οδών Βρυούλων µε τον πεζόδροµο της πλατείας και εν 

πάση περιπτώσει σε γενικές γραµµές η καθαριότητα δυστυχώς είναι απαράδεκτη, λίαν 

επιεικώς απαράδεκτη. 

Το άλλο θέµα έχει να κάνει µε τον ηλεκτροφωτισµό όπως σας είπα. 

Μίλησαν αρκετοί βέβαια και είπαν ότι έχουν σβήσει κάποια φωτιστικά σηµεία στην 

πόλη, κάποια δίµπαλα και τα λοιπά. Εκείνο που θέλω να πω εγώ όµως και είναι πολύ 

σηµαντικό είναι το εξής: η τεχνολογία ξέρουµε ότι κάθε µέρα προοδεύει, προχωράει 

πάρα πολύ µε ρυθµούς που καλπάζουν. 

Έχουν βγει φωτιστικά σώµατα τα οποία δεν ξέρω αν τα έχετε υπόψη 

σας, τα οποία είναι µε led, φωτιστικά led. Led σηµαίνει ότι έχουµε τουλάχιστον 1/5 
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κατανάλωση και δεν υπερβάλλω κυριολεκτώ. Έχουµε ένα κόστος αγοράς, αλλά 

έχουµε 1/5 κατανάλωση. Έχω στοιχεία αν θέλετε που εάν κάποια φωτιστικά σώµατα 

σε κατανάλωση διµήνου µε προγενέστερες λάµπες που έχουν αντίσταση µέσα ή µε 

αυτή τη σκόνη του φθορίου, σε αντίθεση µε τις λάµπες led που έχουν κατανάλωση 

το 1/5. ∆ηλαδή από 1.000 πέφτουµε στα 250 ευρώ και φυσικά είναι πολύ σηµαντικό 

αυτό. Και καλό θα ήταν κάποιοι να δουν τα φωτιστικά στοιχεία αυτά, ούτως ώστε η 

πόλη και να φωταγωγείται αφ' ενός αλλά και αφ' ετέρου να έχουµε σηµαντική µείωση 

όσον αφορά την κατανάλωση αυτή. 

Καλό θα είναι µιας και αναφέρθηκε από την κα Καβακοπούλου για το 

κόστος, µπορούµε να κάνουµε µια σταδιακή αποκατάσταση των φωτιστικών 

στοιχείων αυτών, ούτως ώστε κάποια στιγµή µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα 

να έχουν αντικατασταθεί όλα. Ευχαριστώ. 

Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο κ. Γεωργαµλής Λύσανδρος 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Καβακοπούλου έχει τον λόγο. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Άκουσα πρόταση για αύξηση φωτισµού, 

µείωση των ανταποδοτικών, προχθές κάναµε στα τραπεζοκαθίσµατα 30% µείωση, 

δεν ξέρω οι καταστηµατάρχες θα µειώσουν τον καφέ που θα προσφέρουν ή θα 

αυξήσουν το µισθό των υπαλλήλων τους;  

  Όσον αφορά για τα φώτα led αυτά έχει 150 ευρώ η µία λάµπα οικιακή 

λάµπα. Οπωσδήποτε αυτές είναι πιο ακριβές από άλλες. Εάν κάνουµε όλα αυτά: 

αύξηση φωτισµού, µείωση ανταποδοτικών, µείωση των τραπεζοκαθισµάτων, 

αντικατάσταση των λαµπτήρων δεν έχω αντίρρηση µακάρι να µπορούµε οικονοµικά 

και να το κάνουµε. Αλλά µε όλα αυτά τα έξοδα θα κλείσει ο ∆ήµος χωρίς να έχουµε 

κάποιο έσοδο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κα Καβακοπούλου. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εγώ θα ήθελα να βάλω ένα 

ερώτηµα προς όλους µας: κάθε ένας από εµάς δεν είναι µάρτυρας για όλα τα επίπεδα 

τα οποία συζητούµε σήµερα; ∆εν βλέπουµε, δεν γνωρίζουµε την καθηµερινότητα που 

ζούµε στο ∆ήµο µας;  

Αναφέρθηκαν πάρα πολλά πράγµατα, είτε αυτό είναι καθαριότητα είτε 

είναι φωτισµός είτε είναι πράσινο, ή οτιδήποτε ειπώθηκε εδώ µέσα. Είναι δυνατό να 

µην γνωρίζουµε εµείς οι 30 άνθρωποι συν η κα ∆ήµαρχος 31, το τι ακούµε 
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καθηµερινά από τον κάθε δηµότη στο δρόµο, στο καφενείο, στο ζαχαροπλαστείο, ή 

όπου κι αν διαβαίνει ο καθένας µας; 

Και καθόµαστε και λέµε τώρα αν κάνουµε µείωση ή παραµείνουν, ή 

κάνουµε αύξηση ή οτιδήποτε; ∆υστυχώς και επαναλαµβάνω την λέξη δυστυχώς, δεν 

υπάρχει οργάνωση. Είτε αυξήσεις κάνουµε, όσες κι αν κάνουµε, είτε όσες µειώσεις κι 

αν κάνουµε, οτιδήποτε κι αν κάνουµε, από τη στιγµή που δεν λειτουργεί η ∆ιοίκηση, 

δεν λειτουργεί ο εκάστοτε στις αρµοδιότητές του, δεν πρόκειται τίποτε απολύτως να 

γίνει. 

Καθηµερινά θα υπάρχουν τα παράπονα του δηµότη, θα µεταφέρονται, 

εµείς θα καθόµαστε µε τις ώρες να συζητάµε κατά γράµµα το ένα και το άλλο, αλλά 

αποτέλεσµα δυστυχώς. Αυτά έχω να πω.  

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

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι όπως κάθε χρόνο έτσι και 

φέτος ήρθαν τα ανταποδοτικά όπως υποχρεούται η Υπηρεσία για να µπορούµε να 

λειτουργήσουµε ως Υπηρεσία. 

Ακούστηκαν πολλά για ανοργανωσιά, για κακή καθαριότητα και τα 

λοιπά. Ούτε κι εγώ είµαι ευχαριστηµένος από το παρεχόµενο έργο, αλλά 350 ∆ήµοι οι 

οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα και επειδή παρακολούθησα γιατί πέρασαν πιο µπροστά 

σε άλλους ∆ήµους τα ανταποδοτικά κανείς, µα κανείς από αυτούς αντιπολιτεύονταν, 

δεν άκουσα να πει ότι «σε ένα ∆ήµο η καθαριότητα ήταν η καλύτερη» και τα λοιπά. 

Κανείς. 

Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό το θέµα, όλοι θέλουµε µια καλύτερη 

καθαριότητα και γι' αυτό παλεύουµε. 

Το 2010 ήταν 55 υπάλληλοι παραπάνω στις δυο Κοινότητες από ό,τι 

είναι σήµερα. Έχουν µειωθεί τα ανταποδοτικά κατά 1.300.000 στις δυο χρονιές και 

επιµένουµε ότι ενώ το ρεύµα, τα καύσιµα, τα ανταλλακτικά όλα έχουν πάει στα 

επουράνια και οι µισθοί των υπαλλήλων έχουν µειωθεί πράγµατι κατά 30%. 

Αυτό όµως δεν σηµαίνει –και  µιλώ ειδικά προς την Αριστερά- αν θέλει 

η Αριστερά η Καθαριότητα να υπάρξει στο ∆ηµόσιο τοµέα, πρέπει να τη στηρίξετε. 

Εάν αυτή τη στιγµή θέλετε η καθαριότητα να πάει είναι άλλα χέρια και µε 

διαφορετικές σκέψεις, τότε δικαίωµά σας είναι να λέτε 30, 50 100% να µην πληρώνει 

κανείς τέλη καθαριότητας κι εγώ µαζί σας. 
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Αλλά οι λογικές αυτές  θα φέρουν όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου 

κάπου αλλού και θα έχετε πλήρη την ευθύνη. Τώρα το λέω και να το θυµάστε αυτό 

που σας λέω. Η καθαριότητα αυτή τη στιγµή στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη 

Χαλκηδόνα δεν είναι η καλύτερη του κόσµου, αλλά ούτε και η χειρότερη. Η 

αποκοµιδή γίνεται σε καθηµερινή βάση και επτά µέρες την εβδοµάδα. 

Σήµερα ένας συνάδελφος είπε ότι κάπου ήταν ξεχειλισµένα τα πάντα. 

Μα δυο µήνες τώρα οι ∆ήµοι έχουν κινητοποιήσεις. Αν αυτή τη στιγµή ενάντια στην 

κινητοποίηση κάποιος, να µου το πει ότι «είµαστε ενάντια στις κινητοποιήσεις και γι' 

αυτό τον λόγο …». Εγώ λοιπόν έχω να πω ότι παρ' ότι αυτή τη στιγµή όλοι οι ∆ήµοι 

είχαν καταλήψεις και κινητοποιήσεις και απεργίες, η καθαριότητα έβγαινε κατά το 

δυνατό τις πιο πολλές φορές να µπορέσει να µαζέψει τα σκουπίδια. 

Την Τρίτη η οποία ήταν η λαϊκή βγήκαν τα παιδιά έξω και όχι µόνο 

καθάρισαν και µάζεψαν την λαϊκή, αλλά καθάρισαν και όλη την πλατεία γύρω - γύρω 

και κάνουν ό,τι µπορούν και γι' αυτό ήθελα από αυτή τη θέση και το λόγο που έχω, 

να ευχαριστήσω τα παιδιά της Καθαριότητας από τα βάθη της ψυχής µου γιατί 

κάνουν ό,τι µπορούν και µε τις συνθήκες υπάρχουν, να κάνουν το καλύτερο. 

Όποιοι αυτή τη στιγµή νοµίζουν ότι θα µπορούσαν να κάνουν άλλο 

καλύτερο και δεν το κάνουµε, είναι γελασµένοι.  

Λέω τώρα για τις υπερωρίες. Ξεκινήσαµε το ’11 µε 180.000. 

Κατεβήκαµε πέρσι στις 120.000, φέτος στις 100.000 που αυτή τη στιγµή 

ολοκληρωθούµε όσο γίνεται µε λιγότερες υπερωρίες να δουλέψουµε 7 µέρες την 

εβδοµάδα και να κάνουµε ό,τι γίνεται καλύτερο. 

Μέχρι πριν ένα µήνα δεν είχαµε συµβάσεις λόγω προϋπολογισµού για 

τα ανταλλακτικά και για τις επισκευές. Μεγάλη δυσκολία. Έχουµε αυτή τη στιγµή 

προµηθευτές που δεν έρχονται να δώσουν προσφορές γιατί χρωστάµε από 

παρελθόντα έτη και µόλις ακούν «∆ήµο» όπως και στα φρεάτια, δεν έρχεται κανείς 

να τα καθαρίσει. Κανείς δεν έρχεται. 

Ή τα ΜΑΠ κι αυτά δεν έρχεται κανείς να δώσει. ∆ιάφορα άλλα 

εργαλεία τα οποία προσπαθούµε µε αυτά, δεν έχουµε σακούλες γιατί δεν έρχονται να 

δώσουν προσφορές λόγω της οικονοµικής κατάστασης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κατά τα άλλα λειτουργούµε πλήρως. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Έχω λοιπόν να πω το εξής: η Υπηρεσία κάνει ό,τι µπορεί, η 

∆ιοίκηση κάνει ότι γίνεται καλύτερο και µε τις συνθήκες αυτές που υπάρχουν και σε 
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διάφορους ∆ήµους είναι πολύ χειρότερα τα πράγµατα θέλω να πω για τον 

ηλεκτροφωτισµό και γι' αυτά τα οποία ακούστηκαν.  

Ήδη σε ένα κωδικό έχουµε βάλει 60.000 για led για να αρχίσουµε 

σταδιακά σιγά - σιγά και ξεκινώντας από την πλατεία τη µείωση του κόστους του 

ηλεκτροφωτισµού. Το έχετε δει µέσα εκεί. Αν νοµίζετε ότι εσείς θέλετε να κάνετε 

µείωση για να γίνετε αρεστοί ή για διάφορους λόγους, αν εσείς πείστε 50% εγώ είµαι 

ικανός να πω 100%. Αλλά αυτό σηµαίνει ότι η πόλη έχει διαλυθεί.  

∆εν έχω να πω τίποτε άλλο, όποιος έχει άλλες ερωτήσεις µπορώ να 

απαντήσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Είναι φανερό ότι από όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και από όλη την 

πόλη, ο µόνος που έχει διαφορετική άποψη είµαι εγώ. Γι' αυτό και ο κ. Βαλασσάς και 

ο κ. Γρετζελιάς ένιωσαν την ανάγκη να το επισηµάνουν. Εγώ όµως πιστεύω εντελώς 

διαφορετικά και βλέπω πολύ διαφορετικά πολιτικά τα πράγµατα γιατί νοµίζω ότι αυτό 

που προσπαθούµε είναι να προστατεύσουµε, αυτό καταστρέφουµε. Και αυτό που 

νοµίζουµε ότι θα µας σώσει, γιατί µας καταστρέφει. Και αυτό που καταγγέλλουµε 

στην πραγµατικότητα το υποστηρίζουµε. 

Η χώρα µας είναι σε βαθιά ύφεση και είναι σε ύφεση γιατί δεν 

κυκλοφορούν χρήµατα και είναι σε ύφεση γιατί υπάρχουν άνεργοι και είναι σε ύφεση 

γιατί δεν υπάρχει αναδιανοµή. Είναι όλα παγωµένα. Εάν και οι ∆ήµοι που µπορούν να 

κάνουν µία ελάχιστη αναδιανοµή δεν την κάνουν ώστε να κινηθούν τα χρήµατα, θα 

έχουµε βαθύτερη ύφεση. 

Αυτός που νοµίζει ότι η υποβάθµιση της καθαριότητας θα σώσει το 

δηµότη που θα πληρώσει 20 ευρώ λιγότερα, είναι αυτός που οδηγεί τους 

εργαζόµενους στην ανεργία. Χρήµατα δεν υπάρχουν, ο κόσµος δεν µπορεί να έρθει, 

οι Υπηρεσίες δεν αναβαθµίζονται, η ύφεση βαθαίνει. 

Αυτή είναι η ύφεση. Τι είναι η ύφεση; Η έλλειψη κυκλοφορίας 

χρήµατος, νέων ενεργειών, τροφοδοτεί ο ένας τον άλλον. ∆ηλαδή να το πω 

θεωρητικά αν µπορούσαµε εµείς οι 30.000 Φιλαδελφιώτες που είµαστε να 

συµβάλλουµε κάπως ώστε να έρθουν 100 άνθρωποι να εργαστούν στην 

Φιλαδέλφεια, θα είχαµε µια ανάπτυξη, θα είχαµε 100 ανθρώπους λιγότερο ανέργους 

και θα είχαµε 100 ανθρώπους να έχουν εισόδηµα.  
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Καταγγέλλουµε το Μνηµόνιο ότι περικόπτει τα πάντα και τα 

περικόπτει. Το ίδιο κάνουµε κι εµείς. Ποια είναι η δραστηριότητα του ∆ήµου µας στον 

τοµέα της ανάπτυξης ή της οικονοµικής δραστηριότητας; Μηδενική. ∆εν έχουµε 

χρήµατα.  

Άρα θα έλεγα το εξής: ενώ υπάρχουν καλές προθέσεις από τους 

συναδέλφους όταν λένε να περικόψουµε τα πάντα και τα ανταποδοτικά που είναι ο 

µοναδικός φόρος που εµείς βάζουµε, ο µοναδικός που θα έχουµε κότσια για να τον 

βάλουµε γιατί ερχόµαστε σε σύγκρουση µε τους δηµότες, είναι το µοναδικό 

αντάλλαγµα που τα δίνουν οι άλλοι και φωνάζουµε στους άλλους, σε κάποιους 

αγνώστους φωνάζουµε και µας φωνάζουν κι αυτοί. Θέλει λίγο κότσια για να το κάνεις 

αυτό το πράγµα, να πεις ότι «Ξέρεις, θα σου πάρω 20 ευρώ αλλά θα βρω και 50 

ανθρώπους να εργαστούν» και αυτοί οι 50 εδώ, θα γίνουν άλλοι 100 σε ένα άλλο 

∆ήµο και θα έχουµε µια µείωση της ανεργίας. Αυτό πληρώνουµε σήµερα ότι οι ∆ήµοι 

δεν µπορούν να αναπτυχθούν, ότι οι άνθρωποι είναι άνεργοι και δεν υπάρχει 

οικονοµική δραστηριότητα. 

Από την άλλη µεριά υποβαθµίζεται η Υπηρεσία και το αίτηµα για 

ιδιωτικοποίηση γίνεται όλο και πιο συχνό. Και αν πάµε στην ιδιωτικοποίηση -γιατί εγώ 

τώρα προσπαθώ να µιλήσω λίγο πολιτικά που δεν είµαι και στην πολιτική δυνατός- αν 

πάµε στην υποβάθµιση το αίτηµα για ιδιωτικοποίηση θα έρθει ο κ. Σέρτσος να πει ότι 

«εγώ µε 1,5 εκ. θα φτιάξω την καθαριότητα». Τότε θα πάρει ο επιχειρηµατίας 

εργαζόµενους µε πιο εξευτελιστικούς µισθούς και θα βλέπουν αυτοί τους µισθούς των 

σηµερινών δηµοσίων υπαλλήλων και θα λένε «πω-πω τι έπαιρναν εκείνοι!». Θα φέρει 

και ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν δικαιώµατα και θα έχουµε τέλεια καθαριότητα. 

Αυτό που λέµε ότι πάµε να προστατεύσουµε, κατά την ταπεινή µου 

γνώµη και είµαι και µόνος µου και είµαι και µειοψηφία και το σέβοµαι αυτό ότι έχετε 

πλειοψηφία, σέβοµαι τη γνώµη σας, είναι λάθος. Αλλά ποιο είναι το ζήτηµα όµως; 

Αυτοί που σήµερα λένε να έχουµε τα ανταποδοτικά αυτά που έχουµε, αν δεν ήταν 

∆ιοίκηση και ήταν αντιπολίτευση, τα ίδια θα έλεγε ο κ. Κουτσάκης. ∆υστυχώς κα 

Καβακοπούλου, τα ίδια θα λέγατε. 

Εγώ, ο δυστυχής τα έλεγα αυτά και πριν. Και ξέρει ο κ. Γρετζελιάς ότι 

και τα ανταποδοτικά του ψηφίζαµε και όπου έκανε αυξήσεις όποτε έκανε γιατί δεν 

έκανε αυξήσεις είναι η αλήθεια, στεκόµαστε θετικά γιατί αυτή είναι η 

πραγµατικότητα.  
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∆υστυχώς όµως κύριοι δεν είστε αξιόπιστοι ούτε εσείς, γιατί βγήκατε 

µε σηµαία να τα µειώσετε, να τα διαλύσετε, να τα κατεβάσετε στο 1,5. Εκεί δεν 

λέγατε ότι θα τα πάτε; Πάτε τα λοιπόν! Αυτό το 1.300.000 που χάσατε είναι η αιτία 

που σήµερα δεν µπορούµε να κάνουµε κάποιες επενδύσεις. Και όταν ο ∆ήµος είναι 

φτωχός, κλείνουν οι Παιδικοί Σταθµοί, δεν έχουµε µέσα να κάνουµε κάποια πράγµατα 

στην Φιλαδέλφεια και σε όλες τις πόλεις και πάµε εκεί που πηγαίνουµε. 

Όπως σωστά κατά τη γνώµη µου ο κ. Γρετζελιάς έκανε µια πρόταση 

στη διαφήµιση που δεν την πήρατε καθόλου υπόψη σας επειδή την έκανε ο 

Γρετζελιάς –εγώ τέτοια δεν έχω και πιστεύω ότι ούτε κι ο ίδιος δεν έχει- που λέει ότι 

αν κάνουµε ακριβή διαφήµιση δεν την παίρνει κανένας, άρα οι επιχειρήσεις αυτές 

συρρικνώνονται όπως έχει γίνει ήδη. 

Μην νοµίζετε ότι αυτό που πιστεύετε ότι θα πληρώσουν οι Τράπεζες, 

γιατί δεν τα πληρώνουν οι Τράπεζες τελικά τα διαφηµιστικά, τα πληρώνουν οι 

καταναλωτές, τα πληρώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν δάνεια και πηγαίνουν 

100% το καταναλωτικό δάνειο γιατί η Τράπεζα βάζει κόστος διαφήµισης. Άρα αυτό 

που νοµίζουµε ότι είναι ας πούµε αριστερό να πληρώσουν οι Τράπεζες, το πληρώνει ο 

καταναλωτής. 

Εγώ νοµίζω ότι στέκοµαι συνεπής έστω και στο λάθος µου, γιατί δεν 

το καταλαβαίνω. Άµα καταλάβαινα πως είναι λάθος, θα το διόρθωνα. ∆εν είµαι 

βλάκας να µην διορθώνω τα λάθη µου, αλλά επειδή πιστεύω ότι είναι σωστό, 

στέκοµαι συνεπής και λέω … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Το οποίο είναι λάθος. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ πιστεύω ότι είναι σωστό κ. Γρετζελιά, το υπερασπίζοµαι, πιστεύω 

ότι είναι σωστό. Στο λάθος µου, επειδή δεν καταλαβαίνω ότι είναι λάθος, δεν πιστεύω 

ότι είναι λάθος. Άµα πίστευα πως είναι λάθος, θα έπρεπε να ήµουν ανόητος να 

υποστηρίζω ένα λάθος. Υποστηρίζω αυτό που νοµίζω ότι είναι σωστό.  

  Γιατί πιστεύω ότι αν είχαµε τα έσοδα αυτά από τα ανταποδοτικά, ή αν 

ο ∆ήµος µας είχε έσοδα, εγώ πιστεύω ότι καθόλου δεν θα φέρναµε τη δύσκολη θέση 

των δηµοτών, θα µπορούσαµε να κάνουµε πέντε πράγµατα. Αλλά κ. Κουτσάκη εσείς 

δεν θα τα ψηφίζατε ποτέ άµα ήσασταν αντιπολίτευση. Ποτέ δεν θα τα ψηφίζατε, 

γιατί δεν θα τα ψήφισε ποτέ ούτε ο κ.  Μπόβος και ούτε τα ψήφισε και κανένας. 

  Με συγχωρείτε που τα είπα έτσι λίγο διαφορετικά, για τον 

ηλεκτροφωτισµό θα πω ένα τελευταίο γιατί και ο ∆ήµος µας δεν έχει συνέχεια και 
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έπρεπε να έχει συνέχεια. Κύριε Κανταρέλη πιστέψτε µε είχα κάνει πολλές επαφές µε 

τη ∆ΕΗ υπάρχει µελέτη της ∆ΕΗ, υπάρχει σε ένα χαρτί γραµµένο το οποίο όµως αντί 

να το συνεχίσουµε να το πάµε ένα βήµα παρακάτω, εγώ δεν το πήγα. Το πήγα από 

εδώ, εδώ. Ας το πάτε κι εσείς εκεί και ο επόµενος ας το πάει πιο εκεί. Θα ήταν 

καλύτερα. 

  Αλλά επειδή έχουµε και µελέτη για το δάσος πληρωµένη, εγκεκριµένη 

από το Υπουργείο, εγκεκριµένη από το ∆ασαρχείο, εγκεκριµένη από το Υπουργείο 

Γεωργίας. Επειδή ήταν του προηγούµενου, την πετάξαµε. Κανένα ενδιαφέρον. Αυτό 

είναι κακό κύριοι συνάδελφοι και να πω κάτι τελευταίο και συγνώµη. Πιστεύω να 

έχετε καταλάβει τις προθέσεις µου όλοι και το µέλλον µου. Το έχετε καταλάβει και το 

ξέρετε και µπορώ να µιλάω λίγο περισσότερο ελεύθερα. 

  Αλλά σας λέω το εξής: πολύ εύκολα λέει κάποιος κάτι όταν ξέρει ότι 

δεν πρόκειται ποτέ να κληθεί να το εκπληρώσει. Αλλά κάποιοι που µπορεί να 

κληθούν, κατά τη γνώµη µου µπορεί να είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Κάποιοι που 

µπορεί να βρεθούν στη θέση τη διαφορετική, θα αντιµετωπίσουν τα ίδια προβλήµατα 

που αντιµετωπίζετε κι εσείς τώρα. Με τα ψέµατά σας βγήκατε στο ∆ήµο, τα ψέµατά 

σας τώρα πληρώνετε. Και συγνώµη που σας το λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

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

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι ένα µικρό σχόλιο πριν για τον κ. Κόντο. 

Άκουσα ότι δεν µετάνιωσε που αύξησε τα δηµοτικά τέλη όµως σε µια άλλη 

συνεδρίαση είχε πει ότι αν ήταν τώρα ∆ήµαρχος µε τα σηµερινά δεν θα τα ξανάκανε. 

Ας το επαναφέρουµε αυτό, έτσι µόνο ως ένα σχόλιο µικρό. 

Κύριοι συνάδελφοι η τελευταία παρέµβαση του κ. Κόντου θέτει πάρα 

πολλά σοβαρά πολιτικά ζητήµατα. Βεβαίως και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εγώ 

τουλάχιστον έχω διαφορετική άποψη. Θα διαπιστώσω µια αντίφαση: από τη µια 

δικαιολογεί τους διαφηµιζόµενους …  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Μάλλιο. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Να ξαναπώ. Βλέπω µια αντίφαση, ας είναι η µόνη αλλά δεν 

νοµίζω. Υπάρχει το εξής στοιχείο: λέει ο κ. Κόντος ότι δεν θα πρέπει να αυξηθούν τα 

διαφηµιζόµενα τέλη των διαφηµιστών γιατί θα πέσουν στον καταναλωτή. Μάλιστα. 

Εδώ, να µην µειώσουµε τα δηµοτικά τέλη ή αν ήταν δυνατό να τα αυξήσουµε, 
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παραµένοντας στα ίδια κατά τη γνώµη µου αυξάνονται, αυτό το στοιχείο δεν πέφτει 

στον καταναλωτή.  

  ∆ηλαδή µια σαφέστατη αντίφαση, συν το γεγονός ότι αυτά τα µέτρα 

είναι µέτρα αναπτυξιακά του ∆ήµου. Κύριοι συνάδελφοι µπορούµε να ξεχάσουµε ότι 

η πολιτική αυτή της κεντρικής εξουσίας µας έχει οδηγήσει εδώ; Είναι δυνατό ο ∆ήµος 

αυτή τη στιγµή να αναλάβει πρωτοβουλίες; Με ποια µέσα; Με τη φορολογία; Είναι 

δυνατό ποτέ να κάνει ανάπτυξη µε τη φορολογία των δηµοτών; Το είπα 

χαρακτηριστικά από την αγελάδα που έχει µείνει πετσί και κόκαλο δεν µπορείς να 

τραβήξεις άλλο γάλα. Τέρµα. 

  Εδώ πρέπει να υπολογίσουµε από τους 30-40 χιλιάδες πολίτες που έχει 

η πόλη µας, ποιοι είναι άνεργοι και οι οποίοι δεν µπορούν να αποδείξουν αυτή την 

κατάσταση που βρίσκονται γιατί έχει περάσει και ο χρόνος από τότε που είναι 

γραµµένοι στον ΟΑΕ∆, ή που έχουν κλείσει τα µαγαζιά τους και δεν µπορούν να 

χαρακτηριστούν επίσηµα άνεργοι, πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχει µειωθεί ο µισθός 

τους και σε ποιο επίπεδο και εµείς µιλάµε τώρα να χρηµατοδοτήσουµε ανάπτυξη 

φορολογώντας τους πολίτες; 

  Αντί να πούµε ότι αυτή η πολιτική µας έχει οδηγήσει εδώ και θα πρέπει 

να την αλλάξουµε; Να αγωνιστούµε όλοι µαζί; Είναι δυνατό να µιλάµε για τέτοια 

πράγµατα;  

Και κάτι άλλο. Αυτή η πολιτική του "Καλλικράτη" θα µας οδηγήσει στη 

ιδιωτικοποίηση, αν µας οδηγήσει και αν δεν αντιδράσουµε. Στο χέρι µας είναι. Στο 

χέρι του λαού, του κόσµου! Όχι να δεχτούµε µοιρολατρικά ότι εκεί µας οδηγούν, άρα 

εκεί θα πάµε. Όχι κύριοι συνάδελφοι. Έχουµε ένα µικρό µετερίζι εδώ. Ας το 

παλέψουµε. Όσο µπορούµε.  

Είπε ο κ. Κουτσάκης ότι 350 ∆ήµοι δεν έχουν καλή καθαριότητα. Χτες 

ο κ. Ασκούνης είπε ότι οι περισσότεροι ∆ήµοι προχώρησαν σε µείωση των δηµοτικών 

τελών, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε. Αυτό δεν το άκουσε στο συνέδριο ο κ. Κουτσάκης, 

άκουσε µόνο ότι είναι κακή η καθαριότητα σε όλους  τους άλλους ∆ήµους.  

Αυτά, είναι στοιχεία που πρέπει να τα λάβουµε υπόψη µας γιατί οι 

άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι;  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εµείς έχουµε κάνει δυο φορές κ. Μάλλιο. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Αυτά δεν θέλω να συνεχίσω άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αγαπητέ κ. πρώην ∆ήµαρχε κ. Σταύρο Κόντο εγώ θέλω να 

σου πω το εξής γιατί είπες ότι βασίστηκαν σε ψέµατα και βγήκαν µε µείωση των 

ανταποδοτικών, γιατί κι εµείς είπαµε ότι θα κάναµε µείωση εάν βγαίναµε ∆ιοίκηση. Το 

2006 όταν ο Αδαµόπουλος έκανε 5% την τελευταία χρονιά, είχες βγει µε 

πρωτοσέλιδο στην εφηµερίδα που έβγαινες και µας έλεγες φοροµπήχτες. ∆ήµαρχε, 

σε παρακαλώ πολύ και ήρθε σε ∆ηµοτικό Συµβούλιο που παραδέχτηκες ότι έκανες 

λάθος τότε που το έλεγες. Το είπες όµως.  

  Εσύ δηλαδή τότε τι έλεγες; ∆εν έλεγες ψέµατα; Και ήρθες µετά την 

επόµενη χρονιά έβαλες 100% και σου έλεγα στην εισήγησή  µου ότι «Ναι, κάνε την 

αύξηση αλλά όχι σε τόσο µεγάλο ποσοστό» δεν µπορούµε να το κάνουµε από τη µια 

στιγµή στην άλλη, το άσπρο – µαύρο, σταδιακά σου έλεγα. ∆ες το, τόσο για το 

µηχανολογικό εξοπλισµό όσο και για το προσωπικό το οποίο είχες κάνει. 

  ∆εν µπορούµε να ισχυριζόµαστε ότι τα κάναµε όλα εµείς σωστά και οι 

άλλοι έχουν λάθος. Είναι προς τιµή σου ότι σε ∆ηµοτικό Συµβούλιο παλιοί δηµοτικοί 

σύµβουλοι που ήµασταν εκεί, παραδέχτηκες ο ίδιος ότι είχες κάνει λάθος όταν έλεγες 

τον Αδαµόπουλο φοροµπήχτη.  

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

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πράγµατι εδώ όπως βλέπετε όλες οι 

δηµοτικές Παρατάξεις έχουν ένα παρελθόν, δεν είµαστε παρθενογένεση στην πόλη 

αυτή και έτσι θα συµφωνήσω µε τον κ. Κόντο και µε τον κ. Μπόβο όµως που είπαν 

ότι άλλα λέµε στην αντιπολίτευση και άλλα στη συµπολίτευση. Το θυµάµαι κι εγώ 

αυτό το πράγµα.  

Το 2006 όταν ο έρηµος ο Αδαµόπουλος προσπαθούσε να κάνει αύξηση 

5% έβγαιναν πρωτοσέλιδα και έλεγαν ότι είναι φοροµπήχτης. Όταν σήµερα έρχεται ο 

κ. Βαλασσάς και προτείνει να γυρίσουµε στα δηµοτικά τέλη τα επί Αδαµόπουλου, 

αλλά βλέπετε ότι η ιστορία εκδικείται και εκδικείται µε έναν άσχηµο τρόπο.  

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσες αυξήσεις είχε κάνει ο κ. Αδαµόπουλος; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να είχε κάνει συνολικά 20%, 

συνολικά νοµίζω, περισσότερο όχι. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μου είχε πει τότε εφόσον µε ρωτάνε 

οι συνάδελφοι … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου µην κάνετε διάλογο. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Με διακόπτουν, τι να κάνω.  

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Είχε φέρει 65% και δεν το δέχτηκε … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι είναι. Μου είπε τότε ο κ. 

Κασσίµης … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα χρειαζόµαστε την πρότασή σας κ. Τοµπούλογλου και όχι το τι 

είχε γίνει το 2006. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι η Υπηρεσία έφερνε αύξηση 50 µε 

60% και φυσικά η πολιτική του ∆ήµου τότε δεν ήταν αυτής της λογικής και έκανε 

αυξήσεις οι οποίες ήταν πολύ λιγότερες και δεν υπάρχει και η σηµερινή οικονοµική 

κατάσταση.  

  Κατ' αρχήν εγώ θέλω να διευκρινίσω κάτι. Εµείς δεν εισηγούµαστε 

ούτε αύξηση, ούτε µείωση, ούτε παραµονή. Θα µπορούσαµε να εισηγηθούµε κάτι, αν 

είχαµε τα στοιχεία. Επανέρχοµαι σε αυτό που λέω: εµείς θέλουµε στοιχεία για να 

στοιχειοθετήσουµε πρόταση. Μπορεί να συµφωνήσουµε µαζί σας, µπορεί να 

προτείνουµε αύξηση, µπορεί να προτείνουµε µείωση. Χωρίς στοιχεία όµως συγκριτικά 

των ετών ’10, ’11 και ’12 πρόταση δεν µπορούµε να κάνουµε. 

Έρχοµαι να πω σε αυτά που είπε ο κ. Κουτσάκης να κάνω µερικές 

παρατηρήσεις. Βεβαίως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι παίζει πολύ µεγάλο ρόλο η 

οργάνωση και ο σχεδιασµός της καθαριότητας. ∆εν µπορεί ο σχεδιασµός της 

καθαριότητας να είναι ο ίδιος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  

Ισχυριζόµαστε ότι πρέπει να αναζητήσουµε τα µοντέλα πόλεων που 

πραγµατικά έχουν καθαριότητα καλύτερη από τη δική µας και θα συµφωνήσω δεν 

είµαστε οι χειρότεροι, αλλά είµαστε πολύ κοντά στο να είµαστε οι χειρότεροι. Και 

αυτά τα µοντέλα να δούµε αν µπορούµε να τα προσαρµόσουµε στην πόλη µας.  

Ρωτώ λοιπόν τον κ. Κουτσάκη που έρχεται να µας πει ότι είναι σωστή 

η οργάνωση της καθαριότητας: κύριε Κουτσάκη για το παραµικρό πράγµα κάνουµε 

µελέτες. Για την καθαριότητα έχει γίνει ποτέ µια µελέτη; Όχι από τους εργαζόµενους 

οι οποίοι φυσικά προσπαθούν να κάνουν ό,τι µπορούν καλύτερο, από το ∆ήµο. Για το 

παραµικρό πράγµα είπε προηγουµένως ο κ. Κόντος «κάναµε µελέτη για το άλσος» 

πολύ σωστά και εµείς αν θέλετε υπερθεµατίζουµε.  

Ποια µελέτη έχει γίνει από το ∆ήµο και σε όλες τις ∆ιοικήσεις µέχρι 

τώρα για την καθαριότητα;  Εγώ δεν το παίζω ειδικός, αλλά τι θα έκανα. Μια απλή 

µελέτη για το πώς θα µπορούσα να εξοικονοµήσω χρήµατα εργατοώρες, υλικά. ∆εν 
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είµαι ειδικός και το δηλώνω αυτό. Το κάνατε αυτό το αυτονόητο; Και αναρωτιέµαι: 

το έκαναν και οι προηγούµενες ∆ιοικήσεις; Το έκανε ο κ. Γρετζελιάς; Το έκανε ο κ. 

Αδαµόπουλος; Το έκανε ο κ. Κόντος; Όχι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν το 

έκαναν. Αφήνονται στη λογική του τι ο καθένας από τους εργαζόµενους τους έκανε 

εισήγηση. ∆εν είναι έτσι τα πράγµατα όµως. 

Εάν θέλουµε να είµαστε πραγµατικά σοβαρός ∆ήµος για ένα τέτοιο 

κονδύλι 5 εκ. που είναι τα έξοδα της καθαριότητας, θα έπρεπε να είχε γίνει µια 

στοιχειώδης µελέτη ειδικά -και έρχοµαι στο σήµερα- στο ∆ήµο, στο µεγαλύτερο ∆ήµο 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας που είναι υποχρεωτική η ύπαρξη µελέτης για την 

καθαριότητα. Τότε θα µπορούσαµε να συζητούσαµε σοβαρά. 

Τώρα ο καθένας λέει τα δικά του. 30% µείωση που µπορεί να είναι 

σωστό, άλλος λέει να παραµείνει, άλλοι κάνουµε ένα παζάρι. Είναι σοβαρή 

αντιµετώπιση του 2012 ενός ∆ήµου που θέλει να λέγεται ∆ήµος µε προοπτική; Εµείς 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν πρόκειται να µπούµε στο τρυπάκι του να κάνουµε 

πρόταση χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία και χωρίς να υπάρχει µελέτη για την 

καθαριότητα. Το είπαµε και πέρσι, το λέµε και φέτος, αυτό σηµαίνει σοβαρή 

αντιµετώπιση θεµάτων που έχουν σχέση µε την πόλη. 

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

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Με βάση αυτό που ανέφερε και ο κ. Τοµπούλογλου, εµείς έτυχε η 

πρότασή µας να πέσει στα επίπεδα του κ. Αδαµόπουλου. Εµείς έχουµε ρίξει 

συγκεκριµένες ευθύνες διαχρονικά στις ∆ηµοτικές Αρχές που έχουν αναλάβει τη 

∆ιοίκηση του ∆ήµου για τις ευθύνες που έχουν για την πολιτική που εφάρµοσαν στο 

∆ήµο. 

  Και τελικά ακούστηκε εδώ ότι κατηγορήθηκε το ΚΚΕ ότι φταίει για την 

ανεργία και την ιδιωτικοποίηση. Έλεος δηλαδή, αυτοί οι οποίοι σήµερα, η Νέα 

∆ηµοκρατία το ΠΑΣΟΚ και η ∆ΗΜΑΡ εφαρµόζουν αυτά τα µέτρα και έχουν γίνει και 

απολογητές και οι τοπικοί εκπρόσωποι εδώ οι οποίοι εφαρµόζουν αυτή την πολιτική 

της κεντρικής ∆ιοίκησης τόσα χρόνια, να κατηγορούν το ΚΚΕ ότι φταίει για την 

ανεργία και για την ιδιωτικοποίηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι πραγµατικά τώρα δεν ξέρω από πού να αρχίσω και 

από πού να τελειώσω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί χαµογελάτε κ. Αντιδήµαρχε; 
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Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Γιατί να µην χαµογελάσω; 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Επί της εισήγησης κ. Αντιδήµαρχε. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Επί της εισήγησης κ. Μάλλιο. Κύριοι συνάδελφοι κι εγώ κυκλοφορώ 

στην πόλη και εγωιστικά έχω και αναγνωρισιµότητα εποµένως µε ξέρουν πολλοί και 

µου λένε τα αρνητικά, αλλά και τα θετικά. ∆εν είστε εσείς οι µόνοι που κυκλοφορείτε 

στην πόλη, είµαι κι εγώ και όπως όλοι µας. 

Κύριοι συνάδελφοι γιατί δεν λέµε την πραγµατικότητα στον ίδιο µας 

τον εαυτό; Όποιος έχει κάνει ∆ιοίκηση και εγώ τώρα που έχω την ευθύνη θα βλέπατε 

τα πράγµατα διαφορετικά. Ξέρετε πόσο ωραίο είναι να βάζω 30% µείωση ή 15%; Με 

ποια στοιχεία; 

Να σας πω ένα στοιχείο εγώ; Μπορούσαµε να βάλουµε πρόβλεψη 

είσπραξης 1 εκ. µείον τα ανταποδοτικά τέλη, 20%. Μπορούσα να βάλω ό,τι έβαζαν 

κάποιοι άλλοι. ∆εν θα το βάλω ποτέ όµως γιατί θέλω να είµαι ο άνθρωπος της 

ευθύνης και να αναλαµβάνω πάντα τις ευθύνες που µου αναλογούν και είναι 

τεράστιες για εµένα. 

Αλήθεια κύριοι συνάδελφοι ή κάποιος δεν προσέχει ή εγώ µπορεί να 

µην τα λέω απλά και κατανοητά. Αναφέρθηκα σε ορισµένους κωδικούς και είπα ότι 

αλλαγή λαµπτήρων και είπα αλλαγή κάποιου ηλεκτρολογικού υλικού και είπα και είπα 

και είπα. Και έρχονται ορισµένοι τώρα να µε µέµφονται ότι «τι είναι αυτό το 

πράγµα;». ∆εν περπατάτε στην πόλη κύριοι συνάδελφοι; ∆εν έχετε δει ότι στην 

πλατεία Κωνσταντινουπόλεως έχουν αλλάξει οι λαµπτήρες οικονοµίας και από 13.500 

watt έχουµε πέσει στα 1.500; ∆εν ξέρετε κύριοι ότι όποια λάµπα καίγεται παλιά, 

αντικαθίσταται µε νέας τεχνολογίας λαµπτήρες οικονοµίας που είναι 23 watt.  

Εποµένως κύριοι ποιος σας είπε εσάς ότι εµείς αδρανούµε; Ποιος σας 

είπε εσάς ότι εµείς είµαστε παθητικοί; Εγώ δεν σας διάβασα και σας είπε ότι είχε µια 

µελέτη του κ. Κόντου και βάσει αυτής της µελέτης σιγά - σιγά προσπαθούµε τους 

δρόµους να τους φωτίσουµε µε άλλο φωτισµό, όπου χαλάνε;  ∆ει δη 

χρηµάτων και άνευ τούτων ουδέν γενέσθαι άνδρες και γυναίκες της Φιλαδέλφειας και 

της Χαλκηδόνας. 

Εποµένως κύριοι συνάδελφοι να σας πω κάτι. Μιλάνε όλοι, όλοι 

είµαστε επί παντός επιστητού, ξέρετε πόσα είναι τα έσοδα µέχρι 17/12 από τη ∆ΕΗ; 

Ξέρετε πόσα είναι; Κρατηθείτε: 3.607.168,73. ∆εν πληρώνει ο κόσµος κύριοι. 

Υπήρχαν κάποιες εταιρείες οι οποίες έκλεισαν, χάσαµε λεφτά, ψάχνουµε µέσω του 
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Υπουργείου να βρούµε αυτές τις εταιρείες και έχουµε κάνει επιστολές σε ορισµένους 

δηµότες που βρίσκουµε ότι αυτοί ήταν σε αυτές τις εταιρείες να έρθουν να µας πουν 

αν έχουν πληρώσει και τι έχουν πληρώσει και προσπαθούµε να µαζέψουµε αυτά τα 

λεφτά. 

Ξέρετε κύριοι συνάδελφοι ποια είναι τα έξοδα; 3.620.204,53. Γιατί 

λοιπόν περισσεύουν λεφτά; Από πού; Μέχρι 17/12 και αυτή είναι η πραγµατικότητα 

κύριοι, δεν λέµε ψέµατα. Σας είπα από την αρχή οι ώρες των υπερωριών ή η 

υπερκατασκευή, δεν είµαστε υποχρεωµένοι εµείς ως ∆ιοίκηση. Μπορεί η Υπηρεσία να 

λέει, αλλά κάθε κωδικός θα ελέγχεται ως που µπορούµε να φτάσουµε. 

Τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα και πρέπει να το καταλάβουµε όλοι. 

Εγώ σας λέω το εξής πράγµα: κανένας προϋπολογισµός σε καµία ∆ηµοτική Αρχή δεν 

είχε φτάσει ψηλά, που κανονικά τα ανταποδοτικά πρέπει να ξεπερνάει το 85-90% αν 

θέλουµε να είµαστε σωστοί, δυστυχώς όµως ποτέ διότι ο άλλος δεν πληρώνει. 

Ειδικότερα τώρα µε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι 

δεν πληρώνει ο κόσµος. 

Τι θέλετε κύριοι; Όταν λέει το επίσηµο κράτος ότι 0,35‰ µπορεί να 

γίνει 35% να έρθουν αυτοί και να σου πουν «κύριε θα το επιβάλλεις για να βρεις 

πόρους»; Εκεί θέλετε να καταλήξουµε; Όχι κύριοι. Εµείς θα καταβάλλουµε κάθε 

προσπάθεια να σταθούµε όρθιοι.  

Να πω κάτι. Εγώ δεν ψήφισα τότε το 76% θυµάµαι όµως ότι είπα και 

ο Γιάννης και εγώ ότι αν το έβαζες Σταύρο 20% θα το ψηφίζαµε. Χάσαµε 1,5 εκ. από 

αυτά τα λεφτά για να κάνουµε τη µείωση, για να είµαστε αρεστοί στους ίδιους τους 

εαυτούς µας ότι εµείς υποσχεθήκαµε 10 ή 20% και το κάναµε. Η πραγµατικότητα 

όµως είναι άλλη.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου εγώ δεν βγήκα σε κανένα προεκλογικό µπαλκόνι 

ούτε είχα υποδείξει στο µακαρίτη Αποστολάκη τι θα πει. Όταν όµως ήρθα στο ∆ήµο, 

ήξερα ορισµένα πράγµατα και είδα την πραγµατικότητα διαφορετική. Και είπα από το 

1ο Συµβούλιο ότι άλλος ο ρόλος µου τώρα, έχω την ευθύνη.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Ο Γιώργος Αποστολάκης ήταν 

∆ήµαρχος και ήξερε τι έλεγε.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ κα Αγαγιώτου ως προς τα ανταποδοτικά. Να 

πούµε και µια αλήθεια στον εαυτό µας αν το θέλετε;  
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ο Γιώργος Αποστολάκης ήξερε τι έλεγε. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Μην κόπτεσαι τώρα! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου σας παρακαλώ, σεβαστείτε. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου µην γίνεστε τιµητής των πάντων εσείς. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Τιµητής των πάντων δεν γίνοµαι … 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Μην µου κουνάς το χέρι εµένα, διότι αν θέλετε να µιλήσω … 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν µπορείτε να µου µιλάτε έτσι. Ο Αποστολάκης είχε πολιτική και 

είχε επιβραβευτεί από τον κόσµο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Μα είπε κανείς όχι; Λέω όµως ότι απεδείχθη εκ των υστέρων ότι αυτή 

… 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Μπόβο για θανόντα δεν επιτρέπεται, σας παρακαλώ.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σοβαρολογείτε τώρα; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Για εµένα που είµαι παρών πέστε ό,τι θέλετε. Για έναν απόντα, 

τίποτα. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Μα τι είπα; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μα το πρόγραµµα κ. Γρετζελιά 

αναφέρεται σε θανόντα;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι µην παίρνετε τον λόγο σας παρακαλώ πολύ. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θα πει θανόντα; Προγράµµατα 

Παράταξης αναφέρει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ τι είπα κ. Τοµπούλογλου; Το Πρόγραµµά µας έλεγε αυτό. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι µπράβο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το είπα ευθαρσώς, έλεγα όπως έλεγε και το δικό σας. Ο κ. 

Αντιδήµαρχος είπε αυτό που είπε. Κύριε Αντιδήµαρχε σας παρακαλώ επί του θέµατος. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι τα ανταποδοτικά είναι προσεκτικά µελετηµένα από 

τη ∆ιοίκηση ως προς τη µη αύξηση και παρακαλώ πάρα πολύ όποιος θέλει ας τα 

ψηφίσει. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
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• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 

Ε.Παπαλουκά, Β.Αγαγιώτου, Π.Φίλου-Μαυράκη, Ε.Πλάτανος, Β.Βαλασσάς, 
∆.Ε.Γκούµα, Κ.Α.Μάλλιος, Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα και Χ.∆ηµακόπουλος 
(σύνολο 10) ενώ οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, 
Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος και Χ.Κοπελούσος απείχαν από 
την ψηφοφορία (σύνολο 5). 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

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

• Το άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89 

• Τον Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• Το εγγρ. ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2077/14-1-2005 

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

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

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(13  ΥΠΕΡ- 10 ΚΑΤΑ -5 ΑΠΟΧΕΣ)  
 
 

Απορρίπτει την 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). 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   222/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

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

Κόντος Σταύρος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 

 

 

 

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

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο ∆ηµοτικών Προσόδων 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Γραφείο Τύπου & ∆ηµ. Σχέσεων 
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