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ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών καθαριότητας και Φωτισµού 
ως και ∆ηµοτικού Φόρου έτους 2012»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήµερα στις 28.11.2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., 
ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 12986/24-11-2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 22/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε 
κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων 
των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
(«Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 241/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13922/9.12.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049034, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.11.2011 
Συνεδρίασης Νο. 23/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

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

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

 
 

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

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ                                                         
Γρετζελιάς Παντελής                    Νικολόπουλος Φώτης             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                             Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                                                             
Μπόβος Χαράλαµπος                      
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
 Παπαλουκά Ευτυχία             
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
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 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

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

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

Ναθαναήλ. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή Συνεδρίαση. 

 

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα αποχώρησε, λόγω ασθενείας, από τη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου  θέµατος της Η.∆.. 

 

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

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

22ο 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.∆.  

 

22ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 22ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το αριθ. πρωτ. 13025/24-11-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε το οποίο διαβιβάστηκε, µεταξύ άλλων, και η αριθ. 
132/2011 απόφαση αυτής, η οποία βασίστηκε τόσο σε αντίστοιχη εισήγηση της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών όσο και της ίδιας της ∆ιοίκησης του ∆ήµου, έφερε 
προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
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Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 132/2011 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 
2012» : 
 
« Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 22 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
12780/20/18-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
 
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) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά 
Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των 
ανωτέρω προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το 
αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ.Τοµπούλογλου Ιωάννης. 
 
Η κα Ε. Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 
 

• Από την ψηφοφορία επί του παρόντος θέµατος απουσίαζαν οι κ.κ. 
Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος και Ι.Τοµπούλογλου. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης κατόπιν 
σχετικής εισηγήσεως τόσο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου όσο 
και της ∆ιοίκησης αυτού, είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
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Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 12786/16-11-2011 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
 
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισµού και 
∆ηµοτικού Φόρου. 
 
Κε Πρόεδρε, 
Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού 
που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του Β∆ 24-9/20-10- 
58 (ΦΕΚ Α 171) και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε 
ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από 
παγίως παρεχόµενες στους πολίτες δηµοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισµό του συντελεστή του τέλους και 
τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως τροποποιήθηκαν µε το ν. 
429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 .  
 
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 «Τα οφειλόµενα τέλη 
καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων και φωτισµού υπέρ των δήµων 
και κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασµένο ή µη χώρο, ανά µετρητή 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος προς φωτισµό παρά της ∆ΕΗ και εξευρίσκεται 
δια πολλαπλασιασµού των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας του χώρου 
τούτου, επί συντελεστή οριζόµενο σε ακέραιες µονάδες δραχµών»  
 
Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου δύναται να ορίζεται 
διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων αναλόγως των 
παρερχόµενων υπηρεσιών καθαριότητος και µέχρις επτά (7) κατηγοριών, από 
τις οποίες: 
- δύο (2) για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή 
εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων του δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές  
- και πέντε (5) για στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως.  
 
Η διαφορά του συντελεστή µεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, 
ανεξαρτήτως αριθµού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν µπορεί να ορισθεί 
πέραν του πενταπλασίου. (άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 
του άρθρου 7 του Ν. 2307/95)  
 
Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν 
άνω των χιλίων (1.000) τ.µ. και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ. 
δύναται να ορισθεί µειωµένο εµβαδόν από το δηµοτικό ή κοινοτικό 
συµβούλιο, λαµβανοµένων υπόψη των παρεχοµένων υπηρεσιών καθαριότητος 
και του πράγµατι εξυπηρετούµενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου.  
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Για στεγασµένους χώρους µε εµβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ, 
ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί µεγαλύτερος του εξήκοντα 
επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασµένους χώρους µέχρι 
χιλίων (1.000) τ.µ.  
Για µη στεγασµένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ δε 
δύναται να ορισθεί συντελεστής µεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν 
(30%) του ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά µέτρα µη 
στεγασµένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 
246). (άρθρο 1 παρ.5 Ν.25/75)  
 
Σύµφωνα µε την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα 
που δεν χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή 
του νόµιµου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από 
βεβαίωση της ∆.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δηµοτικών τελών 
καθαριότητας για όσο χρόνο παραµένουν κλειστά.  
 
Σύµφωνα µε τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) 
βιοµηχανίες, κινηµατοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά 
υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και φωτισµού αναλόγως προς 
τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριµήνου. Χρόνος 
µεγαλύτερος του δεκαπενθηµέρου λογίζεται ολόκληρος µήνας. Σχετικά µε το 
χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δηµοτικό ή κοινοτικό 
συµβούλιο µε απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της περιφέρειας 
έπειτα από  προηγούµενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήµο ή την 
κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 
 

Με την αριθ. 32/2011 απόφαση  του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου 
καθιερώθηκαν δύο (2) συντελεστές καθαριότητας και φωτισµού και 
∆ηµοτικού Φόρου και  αφού ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι στους δύο πρώην 
δήµους Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας ίσχυαν διαφορετικοί 
συντελεστές κατά το έτος 2010, διαµορφώθηκαν για το έτος 2011 ως εξής: 
 
Α. Στη δηµοτική ενότητα Φιλαδέλφειας, µε µείωση περίπου σε ποσοστό 20% 
από τους ισχύοντες κατά το έτος 2010 συντελεστές: 
1. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, 

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

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

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

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

φιλανθρωπικά ιδρύµατα κ.λ.π. σε 1,55 € /µ2 ετησίως. 
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2. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται ως καταστήµατα και για 
λοιπές χρήσεις, σε 5,40 € /µ2 ετησίως. 

 
Γ. Την διατήρηση των Τελών Καθαριότητας και φωτισµού στους 
συντελεστές που ισχύουν σήµερα στη ∆ηµοτική ενότητα Χαλκηδόνας για τις 
κατοικίες και για τους επαγγελµατικούς χώρους στο ισχύον µέχρι σήµερα 
ποσό, ήτοι: 
1. Σε 1,42 € /µ2 επιφανείας κατοικίας και κοινοχρήστων χώρων αυτών 

ετησίως  
2. Σε 4,22 € /µ2 επιφανείας επαγγελµατικών χώρων και κοινοχρήστων 

χώρων αυτών ετησίως. 
 
∆. Την διαµόρφωση του ∆ηµοτικού Φόρου (άρθρο 10 Ν. 1080/80 ΦΕΚ 246 
Α’/1980) σε ενιαίο και για τις δύο ∆ηµοτικές µας ενότητες, σε 0,26 € 
/µ2. (αύξηση 2%). 
 
Ε. Οι ανωτέρω συντελεστές θα ισχύσουν και για τους µη 
ηλεκτροδοτούµενους, χρησιµοποιούµενους χώρους και για τα εκτός 
σχεδίου πόλεως σπίτια και καταστήµατα στα οποία έχει επεκταθεί η Υπηρεσία 
καθαριότητας για την αποκοµιδή απορριµµάτων από ιδρύσεως του ∆ήµου 
λόγω οριστικής διαµορφώσεως των εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων. Για τους 
χρησιµοποιούµενους µη στεγασµένους χώρους θα ισχύει το τέλος επί του 1/3 
του συνολικού εµβαδού αυτών. 
 
Τα συνολικά ετήσια έσοδα µε τις προαναφερόµενες αυξοµειώσεις δύναται να 
ανέλθουν σε 4.900.000,00 € περίπου και αναλύονται επί του συνόλου των 
τ.µ. που χρεώνονται για τέλη καθαριότητας στο δήµο µας ως ακολούθως: 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ: 
Οικίες             1.224.000 τ.µ. περίπου  Χ 1,55  €/τ.µ.     =     1.897.200,00  €    
Καταστήµατα    282.000 τ.µ. περίπου  Χ 5,40  €/τ.µ.     =     1.522.800,00  €    
                              --------------------------------------------------------------------- 
                                                                  Σύνολο:           3.420.000,00  €       
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ:                
Οικίες                  499.000 τ.µ. περίπου Χ 1,42  €/τ.µ.     =     708.580,00  €    
Καταστήµατα      168.000 τ.µ. περίπου Χ 4,22  €/τ.µ.     =     708.960,00  €    
                              -------------------------------------------------------------------- 
                                                                  Σύνολο:           1.417.540,00  €       
 
                                                Γενικό  Σύνολο:             4.837.540,00  €       
 
Εισπράξεις που θα προκύψουν εντός του έτους µε οίκοθεν βεβαιώσεις και από 
καταλόγους για την επιβολή τελών σε µη ηλεκτροδοτούµενους χώρους, καθώς 
και τις εισπράξεις από παρελθούσες χρήσεις που συνολικά µπορούν να 
ανέλθουν σε 60.000,00 € περίπου. 
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Ως εκ τούτου µε τα ως άνω διασφαλίζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας, 
αφού τα ετήσια έσοδα θα καλύψουν το ύψος των δαπανών της προηγούµενης 
χρήσης και θα ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες για την τρέχουσα 
δαπάνες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού και σε καµιά περίπτωση δεν θα 
υπερκαλύπτουν αυτές.  
 
   Επίσης σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
202 του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός Κώδικας), µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, 
είναι δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι το 50%, ή η 
απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες και 
πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία. 
    Στα πλαίσια λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής που εφαρµόζει η ∆ηµοτική 
Αρχή για όλους τους κατοίκους της πόλης µας, προτείνουµε την απαλλαγή 
στους καταλόγους της ∆ΕΗ των ∆ηµοτικών Τελών και ∆ηµοτικού Φόρου σε 
όλους τους κατοίκους (∆ηµότες ή µη) που είναι άτοµα µε αναπηρίες, 
πολύτεκνοι, άποροι, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη 
νοµοθεσία, ήτοι η ιδιότητα των πολυτέκνων και ατόµων µε αναπηρία 1910/44 
της Υπουργικής Απόφασης 21/2361 (ΦΕΚ 819 Β /1993), της ΚΥΑ 225/161 
(ΦΕΚ 108/Β/1988) αντίστοιχα. και οι άποροι σύµφωνα µε τα κριτήρια που θα 
θεσπίζει κάθε φορά η επιτροπή απόρων του δήµου. 
    Επίσης προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να τυγχάνουν της απαλλαγής θα 
πρέπει να καταθέτουν σχετική αίτηση στο τµήµα προσόδων του δήµου και να 
προσκοµίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, β) ένα πρόσφατο λογαριασµό 
της ∆ΕΗ, γ) φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, δ) πιστοποιητικό αναπηρίας 
από 67% και άνω, ε) απαραίτητα δικαιολογητικά που δηλώνουν την 
πιστοποίηση της απορίας, στ) βεβαίωση της επιτροπής απορίας του δήµου, ζ) 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η ενδιαφερόµενος/η για 
την απαλλαγή των τελών είναι «…… Ιδιοκτήτης/ενοικιαστής του ακινήτου και 
κύριος υπόχρεος/η στην καταβολή των τελών καθ/τας και φωτισµού». 
 
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. 20/2011 Πρακτικό της Επιτροπής.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Στο σηµείο αυτό δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν το θέµα ως εισάγεται οι κ.κ. 
Παρασκευή Μαυράκη-Φίλου και Ευτυχία Παπαλουκά, ενώ οι κ.κ. Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου και Ιωάννης Τοµπούλογλου αποχώρησαν από την ψηφοφορία. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/10 και :  
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1) Το άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89 

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

3) Το εγγρ. ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2077/14-1-2005 

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

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

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

 

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

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την διατήρηση των συντελεστών τελών 
Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος για το έτος 2012 στο ύψος αυτών που ισχύουν 
κατά το τρέχον έτος (2011), ως εξής : 
 

 
Α. Την διατήρηση των δύο (2) συντελεστών στις δύο δηµοτικές 
ενότητες, ήτοι ενός για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για 
κατοικίες, φιλανθρωπικά ιδρύµατα κ.λ.π. και ενός για στεγασµένους χώρους 
που χρησιµοποιούνται ως καταστήµατα και για λοιπές χρήσεις, ανεξαρτήτως 
εµβαδού αυτών.  
 
Β. Την διατήρηση των Τελών Καθαριότητας και φωτισµού στους 
συντελεστές που ισχύουν σήµερα στη ∆ηµοτική ενότητα Φιλαδέλφειας για τις 
κατοικίες και για τους επαγγελµατικούς χώρους στο ισχύον µέχρι σήµερα 
ποσό, ήτοι: 
3. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, 

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

λοιπές χρήσεις, σε 5,40 € /µ2 ετησίως. 
 
Γ. Την διατήρηση των Τελών Καθαριότητας και φωτισµού στους 
συντελεστές που ισχύουν σήµερα στη ∆ηµοτική ενότητα Χαλκηδόνας για τις 
κατοικίες και για τους επαγγελµατικούς χώρους στο ισχύον µέχρι σήµερα 
ποσό, ήτοι: 
3. Σε 1,42 € /µ2 επιφανείας κατοικίας και κοινοχρήστων χώρων αυτών 

ετησίως  
4. Σε 4,22 € /µ2 επιφανείας επαγγελµατικών χώρων και κοινοχρήστων 

χώρων αυτών ετησίως. 
 
∆. Την διαµόρφωση του ∆ηµοτικού Φόρου (άρθρο 10 Ν. 1080/80 ΦΕΚ 246 
Α’/1980) σε ενιαίο και για τις δύο ∆ηµοτικές µας ενότητες, σε 0,26 € 
/µ2. (αύξηση 2%). 
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Ε. Οι ανωτέρω συντελεστές θα ισχύσουν και για τους µη 
ηλεκτροδοτούµενους, χρησιµοποιούµενους χώρους και για τα εκτός 
σχεδίου πόλεως σπίτια και καταστήµατα στα οποία έχει επεκταθεί η Υπηρεσία 
καθαριότητας για την αποκοµιδή απορριµµάτων από ιδρύσεως του ∆ήµου 
λόγω οριστικής διαµορφώσεως των εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων. Για τους 
χρησιµοποιούµενους µη στεγασµένους χώρους θα ισχύει το τέλος επί του 1/3 
του συνολικού εµβαδού αυτών. 
 
Τα συνολικά ετήσια έσοδα µε τις προαναφερόµενες αυξοµειώσεις δύναται να 
ανέλθουν σε 4.900.000,00 € περίπου και αναλύονται επί του συνόλου των 
τ.µ. που χρεώνονται για τέλη καθαριότητας στο δήµο µας ως ακολούθως: 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ: 
Οικίες             1.224.000 τ.µ. περίπου  Χ 1,55  €/τ.µ.     =     1.897.200,00  €    
Καταστήµατα    282.000 τ.µ. περίπου  Χ 5,40  €/τ.µ.     =     1.522.800,00  €    
                              --------------------------------------------------------------------- 
                                                                Σύνολο:           3.420.000,00  €       
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ:                
Οικίες                  499.000 τ.µ. περίπου Χ 1,42  €/τ.µ.     =     708.580,00  €    
Καταστήµατα      168.000 τ.µ. περίπου Χ 4,22  €/τ.µ.     =     708.960,00  €    
                              -------------------------------------------------------------------- 
                                                                 Σύνολο:           1.417.540,00  €       
 
                                                  Γενικό   Σύνολο:          4.837.540,00  €       
 
Εισπράξεις που θα προκύψουν εντός του έτους µε οίκοθεν βεβαιώσεις και από 
καταλόγους για την επιβολή τελών σε µη ηλεκτροδοτούµενους χώρους, καθώς 
και τις εισπράξεις από παρελθούσες χρήσεις που συνολικά µπορούν να 
ανέλθουν σε 60.000,00 € περίπου. 
 
Ως εκ τούτου µε τα ως άνω διασφαλίζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας, 
αφού τα ετήσια έσοδα θα καλύψουν το ύψος των δαπανών της προηγούµενης 
χρήσης και θα ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες για την τρέχουσα 
δαπάνες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού και σε καµιά περίπτωση δεν θα 
υπερκαλύπτουν αυτές.  
 
   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 
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νοµοθεσία, ήτοι η ιδιότητα των πολυτέκνων και ατόµων µε αναπηρία 1910/44 
της Υπουργικής Απόφασης 21/2361 (ΦΕΚ 819 Β /1993), της ΚΥΑ 225/161 
(ΦΕΚ 108/Β/1988) αντίστοιχα. και οι άποροι σύµφωνα µε τα κριτήρια που θα 
θεσπίζει κάθε φορά η επιτροπή απόρων του δήµου. 
    Επίσης προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να τυγχάνουν της απαλλαγής θα 
πρέπει να καταθέτουν σχετική αίτηση στο τµήµα προσόδων του δήµου και να 
προσκοµίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, β) ένα πρόσφατο λογαριασµό 
της ∆ΕΗ, γ) φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, δ) πιστοποιητικό αναπηρίας 
από 67% και άνω, ε) απαραίτητα δικαιολογητικά που δηλώνουν την 
πιστοποίηση της απορίας, στ) βεβαίωση της επιτροπής απορίας του δήµου, ζ) 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η ενδιαφερόµενος/η για 
την απαλλαγή των τελών είναι «…… Ιδιοκτήτης/ενοικιαστής του ακινήτου και 
κύριος υπόχρεος/η στην καταβολή των τελών καθ/τας και φωτισµού». 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) η κα 
Π.Φίλου-Μαυράκη, η οποία πρότεινε µείωση των δηµοτικών τελών και στις 
δύο ενότητες κατά ποσοστό δέκα τους εκατό (10%), διατυπώνοντας 
συγκεκριµένες παρατηρήσεις και η κα Ε. Παπαλουκά, η οποία συντάχθηκε µε 
τις ανωτέρω παρατηρήσεις, επιφυλασσόµενες να τοποθετηθούν διεξοδικότερα 
επί του θέµατος κατά τη συζήτησή του στην προσεχή Συνεδρίαση του 
∆ηµ.Συµβουλίου. 
 
Οι κ.κ. Χ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος και Ι. Τοµπούλογλου κατά τη 
συζήτηση του θέµατος και πριν αποχωρήσουν από την ψηφοφορία επ΄ αυτού 
διατύπωσαν τις εξής παρατηρήσεις, επιφυλασσόµενοι να τοποθετηθούν 
συνολικότερα στο ∆ηµ. Συµβούλιο : 
 

1. ∆ιαπιστώνουν απουσία µελέτης για την καθαριότητα της πόλης. 
2. Κρίνουν απαραίτητες τις επιµετρήσεις των χώρων, ενέργεια που 

θεωρούν ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων του ∆ήµου. 
3. ∆ιαπιστώνουν πλεόνασµα µεταξύ της είσπραξης των ανταποδοτικών 

τελών και των εξόδων της υπηρεσίας. 
4. Θεωρούν ότι απασχολείται προσωπικό της καθαριότητας σε άλλες 

υπηρεσίες του ∆ήµου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  132/2011» 
 

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.  
Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και ο ∆/ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Ι. Λαρδής, 
∆Ε ∆ιοικητικού, ο οποίος έδωσε διευκρινίσεις επί των τεθέντων ερωτηµάτων. 
 
 

Αναλυτικότερα, οι οµιλητές ανέφεραν τα εξής: 
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Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είµαι στο ∆ήµο από το 1979, έχω 
υπηρετήσει τέσσερις – πέντε ∆ηµάρχους και συνεργαστεί άψογα. Θυµάµαι ο 
καθένας πως λειτουργούσε στα ανταποδοτικά, θυµάµαι όµως για τον εαυτό 
µου ότι είχα ψηφίσει πολλές φορές ανταποδοτικά, πολλές φορές 
προϋπολογισµό και ορισµένες φορές µε την ψήφο µου περνούσε ο 
προϋπολογισµός ή τα ανταποδοτικά ή άλλα θέµατα. ∆ιότι πίστευα και 
πιστεύω ότι ο ∆ήµος πρέπει να δουλέψει. 

Θα ακουστούν πολλές προτάσεις ή σκέψεις, άλλος θα ξεκινήσει 
µε 5% άλλος µε 10% άλλος µε 15% και έχει ο Θεός που θα φτάσουµε. 
Άλλωστε αυτό φάνηκε από τα προηγούµενα θέµατα.  

Ο ∆ήµος πρέπει να δουλέψει. ∆εν πρέπει κανείς να επικαλεστεί 
αν το 2011 περισσεύουν 100 ή 200 χιλιάδες ή παραπάνω ή λιγότερα, διότι 
ξέρετε πολύ καλά ότι τα ανταποδοτικά στο τέλος του χρόνου δεν 
µεταφέρονται για τον επόµενο χρόνο, είναι ξεκαθαρισµένη η δουλειά. 

Πραγµατικά πέρσι κάναµε µια σηµαντική µείωση στο 20% και 
µια µικρή αύξηση στη Χαλκηδόνα µε 5,5%. Κανονικά έπρεπε να είχαν 
εξοµοιωθεί οι συντελεστές, αλλά όµως κρατήσαµε δυο συντελεστές ένα για τη 
Φιλαδέλφεια κι ένα για τη Χαλκηδόνα, να παραµείνουν οι ίδιοι συντελεστές. 

Ακούγεται από πολλούς ότι πρέπει να κάνουµε µια µείωση 5 ή 
10%. Θα σταθώ στο 10% που είναι πιο εύκολο. Το 1,55 µε το 10-14% θα πάει 
1,40. Θα δεχόµουν κριτική αυστηρή από όλους και από τον εαυτό µου τον 
ίδιο, αν η Καθαριότητα δεν ήταν στα επιθυµητά αποτελέσµατα και εκεί που 
πρέπει  να είναι. ∆εν δέχοµαι όµως ότι κανένας µα κανένας Φιλαδελφιώτης 
και Χαλκηδονιώτης µαζί, οτι «γιατί δεν µου κάνετε µείωση 10% να γλιτώσω 1 
ευρώ το µήνα». Όχι. Κανένας τουλάχιστον δεν το θέλει, όσο κι αν είναι 
δύσκολες οι εποχές. 

Ο κόσµος θέλει καθαριότητα, θέλει παροχή υπηρεσιών γι' αυτό 
τα ανταποδοτικά είναι µια παροχή υπηρεσιών. Προσφέρεις υπηρεσίες και 
παίρνεις κάποια χρήµατα. ∆εν µπορεί κύριοι ακόµη – ακόµη και η Χαλκηδόνα 
που θέλει να είναι λιγότερη, την ίδια παροχή υπηρεσιών έχει η Αποµάχων 
που µένω εγώ ή τα τρόλεϊ κάτω, ή µε το Κουκλάκι. Τα ίδια αυτοκίνητα 
βγαίνουν, τα ίδια καρότσια βγαίνουν, εν τοιαύτη περιπτώσει η ίδια παροχή 
υπηρεσιών γίνεται. 

Θα ξεκινήσω από αυτό  που ακούγεται ότι «Ξέρετε, 
περισσεύουν λεφτά». ∆εν περισσεύουν λεφτά καθόλου. Οι παλαιότεροι 
∆ήµαρχοι όταν έφερναν τα ανταποδοτικά της επόµενης χρονιάς ή έπρεπε να 
βάλουν πρόβλεψη είσπραξης, ή οτιδήποτε άλλο, ή µπορούσαν κάλλιστα να 
βγάλουν κάποιους κωδικούς και να τους βάλουν στη ∆ιοίκηση ή να 
πληρωθούν από άλλα κονδύλια. 

Σήµερα όµως αλλάζουν τα δεδοµένα, θα πούµε την 
πραγµατικότητα ποια είναι. Ο ∆ήµος µέχρι στιγµής έχει εισπράξει 
3.939.615,83 και υπολογίζει να πάρει τα ανταποδοτικά των δυο µηνών 
Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου γύρω στις 700.000 τα οποία είναι 4.639.615. 

Οι πληρωµές οι οποίες έχουν γίνει µέχρι στιγµής είναι 
3.589.870,36 πρέπει να πληρώσουµε στην Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων 
108x3= 317.000. Οι µισθοί Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου ∆ώρο Χριστουγέννων και 
όλα τα παρελκόµενα φτάνουν περίπου τις 385.000. Για τα καύσιµα θα 
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πληρώσουµε 13.000, πληρώσαµε 195.000 του παρελθόντος οικονοµικού 
έτους από τα ανταποδοτικά και για τη ∆ΕΗ την οποία θα πρέπει να 
πληρώσουµε είναι 210.000. Αυτά µας κάνουν γύρω στα 4.600.000 είναι 
δηλαδή τα ίδια περίπου. Αν κάποιος θέλει να λέει ό,τι θέλει µε τα νούµερα, 
είναι θέµα δικό του.  

Θα σταθώ όµως για το 2012. Κύριοι συνάδελφοι όσο και να 
θέλουµε να µειώσουµε τα ανταποδοτικά, δεν µπορούµε. ∆εν έχουν ορισµένοι 
ευαισθησίες ή ορισµένοι µε το δικό τους τρόπο θέλουν να σερβίρουν και να 
πουν ότι «εµείς είµαστε οι σκληροί, οι ανάλγητοι», όχι κι εµείς είµαστε 
εργαζόµενοι και εµείς ζούµε την καθηµερινότητα και εµείς έχουµε µεγαλύτερες 
ευαισθησίες από πολλούς από αυτούς που θέλουν να µονοπωλούν τις 
ευαισθησίες. 

Εγώ θα σας πω για το 2012 που γι' αυτά τα ανταποδοτικά θα 
συζητήσουµε. Παραµένουν τα ίδια, οι ίδιοι συντελεστές οι οποίοι θα µας 
δώσουν για µεν τη Φιλαδέλφεια 3.420.000 για δε την Χαλκηδόνα 1.417.540 
ήτοι σύνολο 4.837.540. Γεγονός είναι εδώ ότι θα πρέπει από αύριο το πρωί 
αν µπορούσαµε να βγάλουµε ένα συνεργείο για να µπορέσουµε να κάνουµε 
κάποιες εξακριβώσεις, νέες επιµετρήσεις µε το πρόσχηµα ότι δεν συµφωνούν 
τα τετραγωνικά ή η αντικειµενική ζώνη για να µπορέσουµε να ελέγχουµε αν 
πραγµατικά ανταποκρίνονται σε αυτά που πληρώνει ο κόσµος. 

Τώρα ως προς τα έξοδα, θέλω να σας πω κάτι. Τα έσοδα του 
2011 είναι κάπως αυξηµένα διότι τα ανταποδοτικά τα ψηφίσαµε Μάρτιοι – 
Απρίλιο τουλάχιστον για 4 µήνες ήταν µε το 1,93 στη Φιλαδέλφεια αυτό µόνο 
θυµάστε ότι δεν είναι τα πράγµατα έτσι όπως θέλουν να παρουσιαστούν από 
ορισµένους. 

Το 2012 οι µισθοί µόνο των υπαλλήλων µαζί µε τις κρατήσεις 
είναι 2.005.000. Έχετε πάρει µια κατάσταση κ. Χωρινέ και κύριοι συνάδελφοι 
οι οποίοι είναι στο 1.100.000 από 1.470.000 είναι µείον 25%. Και φοβάµαι 
εδώ ότι οι κρατήσεις ίσως αυξηθούν και θα είναι οδυνηρό και για µας αλλά και 
για τους εργαζόµενους.  

Η εισφορά υπέρ των ∆ήµων και Κοινοτήτων θα φτάσει τις 
850.000 αλλάζει το σύστηµα τώρα και θα πάει µε τον τόνο. Εβδοµαδιαίως 
πρέπει να γίνεται γύρω στους 450 µε 500 τόνους, το δικαίωµα της ∆ΕΗ για 
την είσπραξη θα µας πάρει 125.000 ευρώ, η χρηµατοδότηση για τα leasing 
που πρέπει να πληρώσουµε είναι 396.000. Για το κοντέινερ που είναι για τη 
µεταφόρτωση αγοράζοντάς το πρέπει να πληρώσουµε 156.000 ήτοι 13.000 
το µήνα. Ο φωτισµός όλος θα φτάσει στις 677.000 χωρίς να υπολογίσουµε 
αυτές τις περιβόητες αυξήσεις που ακούγονται.  

Το σύνολο αυτών των ανελαστικών δαπανών είναι 4.209.000 
και αν προσθέσουµε το γάλα είναι 4.255.000. Κύριοι συνάδελφοι τα έσοδα 
σας είπα ότι είναι 4.837.540 τα έξοδα όπως τα ανέφερα είναι 4.255.000 ήτοι 
περισσεύουν 582.340. Όχι πλεόνασµα, αφαιρέσετε από εδώ παρακαλώ 
175.000 για τα καύσιµα, µένουν κύριοι 406.000 περίπου για όλα τα άλλα για 
λάστιχα, για σέρβις, για ό,τι χρειάζεται. 

Εποµένως κύριοι συνάδελφοι δεν µένει τίποτε. Θέλω να είµαστε 
αληθινοί, να κοιτάξουµε τον κόσµο κατάµατα και να του πούµε την αλήθεια. 
∆εν έκρυψα ποτέ από κανέναν τίποτε, στη ζωή µου έλεγα πάντα την αλήθεια 
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στα δηµοτικά πράγµατα, γιατί έξω µπορεί να έλεγα και κανένα ψέµα. Θέλω να 
λέµε την αλήθεια. 

Θα τελειώσω όπως ξεκίνησα. Πείτε ό,τι θέλετε, οποιαδήποτε 
πρόταση φέρετε εγώ θα σεβαστώ τον λόγο του καθενός, δεν θα τον 
υιοθετήσω. Σέβοµαι τον λόγο πάντα. Σας είπα ότι όλα αυτά τα χρόνια από το 
1979 µε Σταµατιάδη, Γρετζελιά, Αδαµόπουλο, Κόντο και την κα ∆ήµαρχο 
τώρα η οποία βέβαια έχουµε µια διαφορετική σχέση συνεργασίας, διότι ήµουν 
πάντα στην αντιπολίτευση και όµως ψήφιζα. Ο ∆ήµος πρέπει να δουλέψει. 
Μην θέλουµε να είµαστε αρεστοί στον κόσµο λέγοντας ότι «θέλω 10 και 15% 
µείωση, όχι.  

Είναι η φτιαξιά µου τέτοια, είναι ο τρόπος σκέψης µου και πάντα 
θα λειτουργώ έτσι. Το παρελθόν δεν µε αγγίζει, κοιτάζω µπροστά στο µέλλον. 
Αν όµως προκληθώ για το παρόν και το µέλλον, το παρελθόν θα έρθει στη 
θύµησή µου. Σας ευχαριστώ. 

 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι σύµβουλοι 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τη σχετική νοµολογία τα επιβαλλόµενα 
τέλη πρέπει να είναι αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης 
υπηρεσίας και της ωφελιµότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. 

Επίσης πρέπει να τηρείται η θεµελιώδης αρχή της 
ανταποδοτικότητας και η αύξηση των τελών να είναι ανάλογη µε την αύξηση 
του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών. Άρα θα πρέπει να εναρµονιστούν 
τα έσοδα µε τα πραγµατικά έξοδα.  

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτωση ζ’ του 
Νόµου 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 
ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Από τη µελέτη της εισήγησης 
του ∆ήµου, σελ. 6 –µπορείτε να τη δείτε, όλοι έχετε την εισήγηση- προκύπτει 
ότι τα έσοδα για το 2012 βάσει των συντελεστών που υφίστανται σήµερα θα 
ανέλθουν σε 4.897.540 ευρώ. 

Εάν µειώσουµε τα τέλη κατά 10% και στους δύο ∆ήµους τα 
έσοδα θα ανέλθουν σε 4.361.240 αναλυόµενα ως εξής µε τα ίδια τετραγωνικά 
οικιών και καταστηµάτων τόσο στη Νέα Φιλαδέλφεια όσο και στη Νέα 
Χαλκηδόνα:  

1,40 στη Νέα Φιλαδέλφεια τα σπίτια, 4,86 τα µαγαζιά 1,28 στη 
Χαλκηδόνα 3,80 τα µαγαζιά. Σύνολο 4.361.240 ευρώ.  

Τα έξοδά µας µέχρι 14 Νοεµβρίου τα πληρωθέντα, ανήλθαν σε 
2.856.285,25 και µέχρι 21/11/2011 που είχαµε την Οικονοµική Επιτροπή 
όπως είναι και οι καταστάσεις, 528.829,50 σύνολο 3.385.114,75. 

Έχουµε εισπράξει µέχρι σήµερα 3.938.252,07 σελ. 4 της 
εισήγησης. Μείον τα έξοδα µέχρι σήµερα 3.385.114,75 άρα υπάρχει υπόλοιπο 
στα ανταποδοτικά στο Ταµείο µας 553.137,32 ευρώ. Ακόµη θα εισπράξουµε 
µέχρι 31/12/2011 από ∆ΕΗ και βεβαιώσεις όπως αναφέρουν τα στοιχεία του 
∆ήµου 822.182,48.  

Συνολικά θα έχουµε 1.375.319,80. Αποµένει µέχρι 31 
∆εκεµβρίου ένας µήνας, ο ∆εκέµβριος και 10 µέρες του Νοεµβρίου και όσον 
αφορά τις µισθοδοσίες θα υπολογίσουµε και το ∆ώρο. Θα αφαιρέσουµε 
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λοιπόν για το διάστηµα αυτό περίπου 760-800 χιλιάδες. Περισσεύουν και 500 
τόσες χιλιάδες.  

Γιατί παίρνοντας ένα - ένα τον κωδικό στις δαπάνες βλέπουµε 
ότι πάρα πολλές δεν είναι ενεργοποιήθηκαν καν. Που σηµαίνει ότι τα µεν 
έσοδα εισπράχθηκαν, αλλά οι δαπάνες δεν πραγµατοποιήθηκαν. 

Αφού έχουµε περίσσευµα µπορούµε να κάνουµε τη µείωση που 
σας προανέφερα, χωρίς να µειωθούν οι προσφερόµενες υπηρεσίες.  

Σε αυτή τη σκέψη οδηγήθηκα έχοντας υπόψη τη σηµερινή 
οικονοµική κατάσταση που επικρατεί και ειδικότερα: 

1. Το ενιαίο µισθολόγιο που µειώνει σηµαντικά πάνω από 30% όλους 
τους µισθούς και τις συντάξεις,  

2. Την καλπάζουσα ανεργία που υπερβαίνει το 1 εκ. 

3. Τη δεινή οικονοµική κατάσταση που µαστίζει τα καταστήµατα και τις 
επιχειρήσεις της πόλης µας, καθώς και των δηµοτών µας οι οποίοι 
έχουν υποστεί σηµαντική µείωση των αποδοχών τους τόσο για το 2010 
όσο και το ’11 και αναµένεται ακόµη µεγαλύτερη για το έτος 2012 

4. Το γεγονός ότι στη Νέα Χαλκηδόνα έγινε το 2011 αύξηση των τελών 
κατά 5,2% στις οικίες και τα καταστήµατα, σε αντίθεση µε τη Νέα 
Φιλαδέλφεια όπου κάναµε σηµαντική µείωση 20% όπως είχαµε πει στις 
προγραµµατικές µας δηλώσεις και συνεχίζουµε να µειώνουµε και για το 
2012 ακόµη 10%. 

Τέλος θα πρέπει ο ∆ήµος να εντείνει τις προσπάθειές του µε τη 
στελέχωση ικανού και ειδικευµένου προσωπικού για την είσπραξη 
διαφευγόντων εσόδων όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και 
φωτισµού, όπως έχω προτείνει τόσο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όσο και στην 
Οικονοµική Επιτροπή όπου συµµετέχω ως µέλος της κατ’ επανάληψη. Αλλά 
κι άλλα έσοδα όπως τέλη χρήσεως πεζοδροµίων από αυθαίρετη κατάληψη, 
πρόστιµα για αυθαίρετες διαφηµίσεις και τα λοιπά. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνω µείωση των τελών κατά 10%. 

 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι εµείς ως Παράταξη 
έχουµε να κάνουµε ορισµένες θεσµικές προτάσεις που αφορούν τα 
ανταποδοτικά και την καθαριότητα της πόλης µας.  

1. Πρώτον προτείνουµε να γίνει οικονοµοτεχνική µελέτη για την 
καθαριότητα την οποία θεωρούµε απαραίτητη.  

2. ∆εύτερον, στην Οικονοµική Επιτροπή έγινε πρόταση από την κα 
Μαυράκη να γίνει συνεργείο επιµετρήσεων, ώστε να αυξηθούν τα 
έσοδά µας. ∆υστυχώς δεν έχει γίνει τίποτε µέχρι σήµερα.  

3. Το προσωπικό της Καθαριότητας δεν είναι δυνατό να πληρώνεται από 
τα ανταποδοτικά και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις ∆ιοικητικές 
Υπηρεσίες. 

4. ∆εν µπορεί να είναι σε καµία Ενότητα πλέον όλη η Χαλκηδόνα και όλη 
η Φιλαδέλφεια. Προτείνουµε το Κάτω Κουκλάκι, οι περιοχές κοντά στο 
ρέµα στη Νέα Χαλκηδόνα, οι εργατικές πολυκατοικίες, η νησίδα, η Αγία 
Μαρίνα, η συνοικία Ειρήνης, να αποτελούν µία Ενότητα µε χαµηλότερα 
τέλη από τις υπόλοιπες περιοχές της πόλης µας.  
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Θεωρούµε ότι η σηµερινή κατάσταση της Καθαριότητας στην 
πόλη µας είναι κακή και ανεπαρκής, παρά το ότι το προσωπικό καταβάλλει 
υπεράνθρωπες προσπάθειες. Επίσης πρέπει να επισηµάνω ότι η ανανέωση 
του µηχανολογικού εξοπλισµού που έγινε επί δηµαρχίας Σταύρου Κόντου θα 
µας επέτρεπε να παρέχουµε πολύ καλύτερες υπηρεσίες. ∆υστυχώς σήµερα οι 
δηµότες µας δεν απολαµβάνουν τις υπηρεσίες Καθαριότητας που τους 
αξίζουν και γι' αυτό την ευθύνη την έχει η σηµερινή ∆ιοίκηση. 

 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι αφήσαµε το σηµαντικότερο θέµα τελευταίο 
και βέβαια τώρα έχουµε καταπονηθεί και πράγµατα που θέλουµε να 
συζητήσουµε δύσκολα θα τα συζητήσουµε. 

Κατ' αρχάς όλη η µελέτη των ανταποδοτικών κ. Μπόβο και κ. 
Λαρδή έχει σηµαντικές, µα σηµαντικότατες αδυναµίες τις οποίες θα τις 
αποδείξω παρακάτω. Ούτε η κα Μαυράκη αναφέρθηκε σε αυτές, ούτε και από 
ό,τι άκουσα και ο κ. Κοπελούσος. Έχει µια τόσο µεγάλη και σηµαντική 
αδυναµία, που κάνει απαγορευτικό και να την ψηφίσουµε. Θα µας πει εδώ η 
Νοµική µας Υπηρεσία αν έχουµε δικαίωµα το 2012 αναιτιολόγητα να έχουµε 
διαφορετικούς συντελεστές. Κάτι, το οποίο το προσπέρασε η κα Μαυράκη 
σαν να µην υπάρχει. Μας ανέφερε πολλούς νόµους, πολλές βασικές 
διαδικασίες, αλλά αυτό το προσπέρασε. 

Πέρα από αυτό όµως παρ' ότι η εισήγηση αναφέρει µέσα ότι 
πρέπει να έχουµε ενιαίους συντελεστές, πρέπει να αιτιολογηθούν επαρκώς 
και συγκεκριµένα είχαµε και πρόταση από τον κ. Κοπελούσο να έχουµε σε 
διαφορετικές περιοχές της πόλης µας διαφορετικούς συντελεστές. Πρέπει να 
αποδείξουµε ότι παρέχουµε διαφορετικές υπηρεσίες άλλης έκτασης και άλλης 
έντασης. 

Από την άλλη µεριά όµως κ. Λαρδή το θεωρώ πάρα πολύ κακό 
ότι διαµορφώνουµε τα τετραγωνικά µέτρα των ανταποδοτικών µε βάση τις 
ανάγκες των συντελεστών. Είχατε την υποχρέωση –ούτε αυτό το επισήµανε η 
κα Μαυράκη- να µας φέρετε εδώ και τον πίνακα της ∆ΕΗ που καταγράφει τα 
µέτρα µε ακρίβεια, όπως το 2010 και µε όλους τους συντελεστές για όλες τις 
επιφάνειες. 

Αυτό δεν το είχατε στην εισήγηση και όσο είναι στρογγυλεµένα 
τα µέτρα, καθόλου δεν µου αρέσει. Και λέω ότι είναι στρογγυλεµένα γιατί 
προσέξτε, το 2011 σηµειώσατε 1.250.000 µ. για τις οικίες για τη Φιλαδέλφεια 
και 500.000 για τη Χαλκηδόνα και για τα καταστήµατα στη Νέα Φιλαδέλφεια 
240.000 µ. και 282.000 το 2012. Μια µεγάλη διαφορά που δεν υφίσταται. Ή 
είχατε λάθος το ’11 ή έχετε παραποιήσει το ’12. Όπως και για τη Νέα 
Χαλκηδόνα έχετε 190.000 το ’11 και αν δεν κάνω λάθος 168.000 το ’12. Τα 
νούµερα των µέτρων λοιπόν µου θυµίζουν µια παλιά εποχή που τα µέτρα τα 
καθορίζουµε µε βάση τους συντελεστές. 

Είχατε την υποχρέωση όπως το 2010 να αναφέρετε µε ακρίβεια 
τα µέτρα και όχι µόνο τα µέτρα των κατοικιών και των καταστηµάτων, αλλά και 
των χώρων που έχουν χρέωση πάνω από 6.000 τ.µ. στεγασµένων χώρων 
φωτιζόµενων ή µη φωτιζόµενων. 

Υπενθυµίζω στον κ. Μπόβο ότι το 2007 έγινε ένσταση γιατί 
στους χώρους πέρα των 6.000 µ. οι οποίοι δεν είναι φωτιζόµενοι δεν τους 
είχαµε συµπεριλάβει τότε στην απόφασή µας και πήγαµε στα ∆ικαστήρια 
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πήγαµε στην Περιφέρεια τότε, χάσαµε τρεις µήνες γιατί δεν είχαµε 
συµπεριλάβει 3.300 µ τα οποία ήταν χώροι µη στεγαζόµενοι και µη 
φωτιζόµενοι. 

Όλα αυτά δείχνουν κατά τη γνώµη µου µια µεγάλη προχειρότητα 
και ένα υπολογισµό των ανταποδοτικών κατά το δοκούν. Τα ανταποδοτικά 
είναι αυτοτελής προϋπολογισµός, ούτε υπόλοιπα παίρνει ούτε υπόλοιπα 
αφήνει, ούτε προηγούµενα έτη χρέη υπολογίζει ούτε επόµενα χρέη 
υπολογίζει. Είναι ένας αυτοτελής απόλυτος λογαριασµός. Έτσι δεν 
εµφανίζεται στην εισήγησή σας.  

Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι θα κάνω µια µικρή αναδροµή γιατί µε 
ενδιαφέρει. Είµαι αυτός που το 2007 πήρε τα ανταποδοτικά από το 1,22 και 
τα πήγε στο 1,93 και ο κ. Αδαµόπουλος τα πήρε από το 0,95 και τα πήγε στο 
1,22. Ρωτώ τους συναδέλφους που διαχειρίζονται τα οικονοµικά του ∆ήµου: 
αν και ο κ. Αδαµόπουλος είχε κάνει το ίδιο που είχε γίνει στο παρελθόν 8 
χρόνια χωρίς αύξηση και αν ο Κόντος έκανε το ίδιο, θα είχαµε τώρα 0,95 για 
τα µέτρα της Φιλαδέλφειας, µε αποτέλεσµα να µην  µπορούµε να 
πληρώσουµε κανέναν.  

Είπε ο κ. Λαρδής προηγουµένως ότι αντιµετωπίζει ο ∆ήµος 
πρόβληµα πληρωµής του προσωπικού. Προσέξτε, όλα αυτά που κάνουµε 
τώρα για να είµαστε αρεστοί, γιατί κατηγορήθηκα σήµερα για κάτι που έχω 
κατηγορηθεί κι άλλες φορές, ως αντιπολίτευση και επί κ. Γρετζελιά –µε τον κ. 
Αδαµόπουλο δεν ήµουν- αλλά και σήµερα προσπαθώ να είµαι θετικός και όχι 
αρνητικός. Όχι µε το χέρι στο «όχι» συνέχεια. Και είχα κατηγορηθεί και επί κ. 
Γρετζελιά και ακόµη µου λένε την ίδια λέξη ότι «υποστήριζες τον κ. Γρετζελιά», 
ενώ ποτέ δεν τον υποστήριξα τον άνθρωπο γιατί έλεγα αυτό που πιστεύω ότι 
είναι για το καλό του ∆ήµου. 

Εάν σήµερα το 2012 εν περίοδο κρίσης έχουµε συνεχώς 
µειώσεις και καταργήσεις εσόδων του ∆ήµου, ήδη µαθαίνω ο Κένταυρος έχει 
κλείσει, το Τσιπουράδικο έχει κλείσει, να ξέρετε ότι θα σώσουµε κάποιους 
επαγγελµατίες οι οποίοι θα έχουν µια µικρή µείωση των υποχρεώσεών τους, 
αλλά θα χάσουµε πολλούς εργαζόµενους οι οποίοι δεν θα µπορούν να 
πληρωθούν και θα µας πουν ότι «έχετε υπεράριθµο προσωπικό βάλτε τους 
στην εφεδρεία». Θα στείλουµε µόνοι µας στην εφεδρεία τους εργαζόµενους 
του ∆ήµου της Νέας Φιλαδέλφειας. 

Κατά τη γνώµη µου ο προϋπολογισµός που κάναµε είναι πάρα 
πολύ πρόχειρος, δεν υπάρχει αυτό που λέτε της ∆ΕΗ τουλάχιστον δεν το είδα 
εγώ και δεν πιστεύω σε καµία περίπτωση ότι η ∆ΕΗ έχει στρογγυλεµένα 
ποσά. Έχει νούµερα, έχει ακρίβεια. Και λέει ο νόµος ότι παίρνουµε τα έσχατα 
στοιχεία της ∆ΕΗ τα οποία πρέπει να είναι κατά το µήνα Σεπτέµβριο µε 
Οκτώβριο για να κάνουµε τον προϋπολογισµό µας.  

Και παίρνουµε, ενώ αναφέρεται µέσα και τις τέσσερις κατηγορίες 
που πρέπει να χρεώσουµε, δηλαδή κατοικίες, καταστήµατα από 1 έως 1.000 
τ.µ. από 1.000 έως 6.000 τ.µ., από 6.000 τ.µ. και άνω µη ηλεκτροδοτούµενα ή 
µη ελεύθερα –δεν θυµάµαι τώρα µε ακρίβεια- που δεν τα αναφέρετε καθόλου 
στην εισήγησή σας. Γιατί. 

Σας υπενθυµίζω ότι για λιγότερο θέµα είχε γίνει ζήτηµα 
προσφυγής και δεν ξέρω ποιοι είχαν υπογράψει και από εδώ µέσα αυτή την 
προσφυγή που είχε γίνει τότε.  
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Κατά τη γνώµη µου το κύριο όµως κύριοι συνάδελφοι το 
κορυφαίο που θα ήταν για µας τουλάχιστον που είµαστε στη Φιλαδέλφεια, θα 
ήταν άθλιο να το κάνουµε είναι να αποδεχτούµε τους διαφορετικούς 
συντελεστές. Με ποια λογική θα υιοθετήσουµε διαφορετικούς συντελεστές στη 
Χαλκηδόνα από τη Φιλαδέλφεια; Επειδή η κα Μαυράκη είναι από τη 
Χαλκηδόνα ή επειδή ο κ. τάδε είναι από τη Χαλκηδόνα, ή ο κ. Γρετζελιάς κάνει 
εισήγηση από ό,τι έµαθα και  µου έδωσαν να δω τώρα, να γίνει µείωση και 
στη Φιλαδέλφεια και στη Χαλκηδόνα, αλλά οι συντελεστές να µείνουν 
διαφορετικοί; Με ποια λογική; 

Μήπως µαζεύουµε άλλα σκουπίδια στη Φιλαδέλφεια και άλλα 
στη Χαλκηδόνα; Αντιθέτως. Οι Φιλαδελφιώτες έχουν πληρώσει αυτοκίνητα, 
εξοπλισµό, πλυντήρια, µεταφορά µέσα, κοντέινερ µε τα δικά τους λεφτά για να 
εξυπηρετείται και η Χαλκηδόνα. Θα έλεγα βέβαια ότι σε καµία περίπτωση δεν 
θα µπορούσα να αιτηθώ να έχει άλλα η Χαλκηδόνα και παραπάνω η 
Φιλαδέλφεια, αλλά πως θα αποδεχτούµε µε ποια αιτιολογία ότι ο 
Χαλκηδονιώτης καταστηµατάρχης θα πληρώνει λιγότερα από τον 
καταστηµατάρχη της Φιλαδέλφειας για υπηρεσίες που είναι ίσες, ίδιες και 
κυρίως όµοιες. 

Αν µπορείτε να αποδείξετε ότι µαζεύετε τα σκουπίδια τρεις 
εβδοµάδα την ηµέρα στην Χαλκηδόνα και πέντε στη Φιλαδέλφεια, το 
καταλαβαίνω. Υπάρχει τέτοια απόδειξη; Βεβαίως και δεν υπάρχει. Πάτε να 
κάνετε µία παράλογη, παράνοµη, αντικανονική και καθόλου ορθολογική 
διαχείριση των ανταποδοτικών µε δυο συντελεστές. 

Μπορείτε τα ίδια χρήµατα να τα εισπράξετε µε ίδιους 
συντελεστές. Κανένα ηθικό δικαίωµα δεν έχουµε να διαχωρίσουµε τους 
Φιλαδελφιώτες από τους Χαλκηδονιώτες και λυπάµαι που από ό,τι είδα τώρα 
µου έδειξαν την εισήγηση του κ. Γρετζελιά, ο οποίος 12 χρόνια ∆ήµαρχος στη 
Φιλαδέλφεια, αδικεί τόσο τους συµπολίτες του. Καµία δικαιολογία δεν µπορεί 
να υπάρξει επ’ αυτού και θα έλεγα κύριοι συνάδελφοι να το αποσύρετε, να 
εξοµοιώσετε τους συντελεστές και όχι κατά τη γνώµη µου να προσπαθούµε 
να γίνουµε αρεστοί εκεί που δεν µας ξέρουν γιατί εδώ τους έχουµε 
διαφορετικά τα πράγµατα. 

Γι' αυτό κυρίως τον λόγο και να µην επικαλεστώ πάλι τη Νοµική 
Υπηρεσία που το λέει µε σαφήνεια µέσα ο νόµος µε σαφήνεια η εγκύκλιος και 
επειδή κάπου άκουσα ότι είναι δυνητικό, το θεωρώ αστείο ότι είναι δυνητικό. 
∆υνητικό είναι µόνο αν αποδειχθεί µε στοιχεία ότι  υπάρχουν διαφορετικές 
υπηρεσίες. Καθόλου δυνητικό δεν είναι στην ενιαία περιοχή και νοµίζω ότι 
είναι παράλογο, παράνοµο και κυρίως πολύ άδικο για τους Φιλαδελφιώτες. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν κατάλαβα καλά µιλάτε για ένα συντελεστή, που σηµαίνει 
αύξηση στη Χαλκηδόνα µείωση Φιλαδέλφειας; Αυτό εννοείται; Για να βρεθεί η 
µέση. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι αυτό. Ό,τι προβλέπει η Υπηρεσία να το κάνουµε.  

 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Πιάνοµαι από αυτό το τελευταίο που είπε ο κ. Κόντος ότι 
τώρα είδε τη δεύτερη πρόταση που έχετε κάνει εσείς κ. Πρόεδρε. Απλώς να 
επισηµάνω το γεγονός αυτών που ακούσαµε προηγουµένως περισσότερο ο 
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κ. Κόντος και λιγότερο εγώ, ότι διαπιστώνουµε ότι η πλειοψηφούσα Παράταξη 
δεν µπορεί να οµονοήσει. Απλώς το επισηµαίνω. 

Ήθελα να τονίσω ότι µέσα στον ορυµαγδό των µειώσεων των 
µισθών και των συντάξεων, των αυξήσεων, των χαρατσιών και τα λοιπά η 
διατήρηση των δηµοτικών τελών στο ίδιο επίπεδο σηµαίνει αύξηση. Που 
σηµαίνει δηλαδή, η άποψή µου είναι ότι θα πρέπει να µειωθούν τα δηµοτικά 
τέλη, που δεν νοµίζω ότι µπορεί να γίνει φέτος η εξοµοίωση είναι ένα ζήτηµα 
που επιβάλλει και ο "Καλλικράτης", αν όχι φέτος τουλάχιστον του χρόνου. 

 Εν πάση περιπτώσει εγώ θα ήθελα να πω το εξής: στα σπίτια στη 
Φιλαδέλφεια χρεώνεται 1,55 να πάρουµε λίγο κάποιους άλλους ∆ήµους  που 
είναι δίπλα µας; Άγιοι Ανάργυροι 1,25, 0,21, να πάω λίγο πιο πέρα Ωρωπός 
1,20 µε φόρο µια που µε ρωτήσατε 0,10.  

  Αλλά θα πάω και στη Μεταµόρφωση. Στη Μεταµόρφωση 
ισχύουν 4 κατηγορίες: στα σπίτια µέχρι 100 τ.µ. χρεώνεται 1,02 από 101 και 
πάνω χρεώνεται 1,16. 

  Να πάµε τώρα στη χρέωση στις επαγγελµατικές στέγες. Στη 
Φιλαδέλφεια είπαµε 5,40 στους Αγίους Αναργύρους που είναι δίπλα µας είναι 
3,66. Ήθελα νά ‘ξερα πως αυτοί οι ∆ήµοι βγάζουν πέρα τα έξοδά τους σε ό,τι 
αφορά τα δηµοτικά τέλη; Είναι ένα πολύ σηµαντικό ερώτηµα και επανέρχοµαι 
στο πρώτο. 

  Επειδή πιστεύω ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα η διατήρηση στα 
ίδια επίπεδα είναι αύξηση, είµαι υπέρ της µείωσης για να µπορούµε να 
ακολουθήσουµε τον άσχηµο βηµατισµό των δηµοτών µας. 

 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Τώρα το θέµα είναι για τον κοινό συντελεστή, µπορούµε να 
προτείνουµε 5% µείωση στη Χαλκηδόνα και 20% µείωση στη Νέα 
Φιλαδέλφεια.  

. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: ∆υστυχώς όσο και να ήθελα να αποφύγω τη συγκεκριµένη 
εισαγωγή που έκανα και στα προηγούµενα θέµατα που είχαν να κάνουν µε τα 
οικονοµικά, δεν µπορώ να ξεφύγω οπότε λαµβάνοντας υπόψη τη δύσκολη 
γενικότερα οικονοµική κατάσταση που υπάρχει σήµερα, τις σηµαντικές 
µειώσεις των µισθών της Καθαριότητας και τα οικονοµικά στοιχεία που µας 
παρουσιάσατε, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, προτείνουµε µείωση 
των ανταποδοτικών τελών για τη ∆ηµοτική Ενότητα της Νέας Χαλκηδόνας 
καθώς επίσης µείωση των δηµοτικών τελών στη Νέα Φιλαδέλφεια σε λογικά 
επίπεδα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιο είναι το λογικό εδώ κατά την άποψή σας; 

 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Ας ληφθεί υπόψη ότι µε την προτεινόµενη λογική µείωση 
πάντα σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας δώσατε και πάλι παραµένει 
πλεόνασµα όσον αφορά τις εισπράξεις των δηµοτικών τελών. Παρακαλώ 
σηµειώστε ότι οι θέσεις που προανέφερα αποτελούν θέσεις της ∆ηµοτική 
Παράταξης «Καληµέρα Όµορφη Πόλη», αλλά και πρόταση προσωπική µου  
–το τονίζω προσωπική µου- ως προσωρινός Πρόεδρος του Εµπορικού 
Συλλόγου της πόλης µας. 
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Όσον αφορά λοιπόν το λογικό επίπεδο λόγω της κατάστασης 
που ζούµε, αλλά και µην ξεχνάµε ότι µε τα συγκεκριµένα δηµοτικά τέλη από 
τη µία βέβαια θα πρότεινα οριακή µείωση και στους δυο ∆ήµους, από την 
άλλη όµως σκέφτοµαι ότι ένα µεγάλο έσοδο του ∆ήµου προέρχεται από αυτά. 
Οπότε το λογικό θα το αφήσω στο Σώµα. 

 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε πάντως εγώ θέλω να πάρουµε αυτή τη σοβαρή 
απάντηση: ποια διάταξη είναι αυτή που µας δίνει το δικαίωµα να έχουµε 
διαφορετικούς συντελεστές. 

 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: «^ Τέλος επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την αρχή 
της ανταποδοτικότητας οι συντελεστές των τελών είναι δυνατό να 
διαφοροποιούνται στις ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, ανάλογα ιδίως µε την 
έκταση και τη συχνότητα παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας και άρα το 
κόστος που συνεπάγεται η παροχή της».  

 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: «^ Υπάρχει και για αντικειµενικές αξίες ακινήτων,  
εµπορικότητα εν γένει δρόµων %» που δεν µπορεί να συγκριθεί η Χαλκηδόνα 
µε τη Νέα Φιλαδέλφεια ως προς την εµπορικότητα και τόσα άλλα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Λαρδής έχει τον λόγο. 

 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ (∆/ντής  Οικονοµικών Υπηρεσιών): Εγώ θα µιλήσω συνολικά 
για την εισήγηση της Υπηρεσίας γιατί εγώ εκπροσωπώ την Υπηρεσία εδώ. Η 
εισήγηση της Υπηρεσίας σαφώς µιλάει για αυξήσεις και επισηµαίνει στην 
εισήγησή της η Υπηρεσία ότι δεν µπορεί να υπάρχουν τέσσερις συντελεστές. 
Μιλάµε για εξοµοίωση, το λέµε σαφώς, ο νόµος είναι σαφής. 

Και θα σταθώ λίγο στη διάσταση του Νόµου 25/75 που ισχύει 
µέχρι σήµερα περί επιβολής των τελών που λέει: «^ Ο ∆ήµος σε περίπτωση 
καθορισµού πλειόνων συντελεστών γνωστοποιεί στη ∆ΕΗ µόνο δυο 
συντελεστές». Θα έρθει λοιπόν η ∆ΕΗ αύριο και θα µας πει θέλω δυο 
συντελεστές κύριοι και είµαστε υποχρεωµένοι να επιβάλλουµε δύο. Αν εµείς 
θέλουµε να βάλουµε παραπάνω συντελεστές γιατί έχουµε διαφορετική 
παροχή υπηρεσίας –αν υπάρχει παροχή υπηρεσίας αιτιολογηµένη- θα πρέπει 
να κάνουµε πλασµατικά εµβαδά που σήµερα θεωρώ ότι είναι αδύνατο για το 
∆ήµο µας να δηµιουργήσει πλαστά εµβαδά. 

Και θα πάω και στην ουσία λίγο του θέµατος. Τα τετραγωνικά 
κατ' αρχάς που εµφανίζουµε στην εισήγησή µας τα πραγµατικά τετραγωνικά 
φέτος που µας δίνει η ∆ΕΗ στις 19 Σεπτεµβρίου, ίσως να είχαν 
στρογγυλοποιηθεί στην περσινή εισήγηση. Φέτος λοιπόν είναι τα πραγµατικά 
τετραγωνικά. 

Θέλω να επισηµάνω όµως το εξής: µε τα τετραγωνικά που µας 
δίνει η ∆ΕΗ στις 19 Σεπτεµβρίου ευελπιστούµε να φτάσουµε σε αυτά τα 
έσοδα. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι πολύ λιγότερα, διότι ο κόσµος πλέον δεν 
πληρώνει ρεύµα. Πάει στη ∆ΕΗ, κάνει διακανονισµούς, πληρώνει το ρεύµα 
του, αφήνει τα δηµοτικά τέλη ανείσπρακτα και µας έρχονται κάθε χρόνο 
ανείσπρακτα. 
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Επίσης µια επίσκεψη στην Υπηρεσία θα σας βοηθήσει να δείτε 
κατ’ ιδίαν ότι δεκάδες δηµότες καθηµερινά έρχονται πλέον και µειώνουν τα 
τετραγωνικά τους διότι έχουν χρεωθεί µε µπαλκόνια που δεν έπρεπε να 
χρεώνονται και λόγω του χαρατσιού τώρα επειδή βλέπουν στη ∆ΕΗ 
παραπάνω τετραγωνικά τρέχουν για να µειώσουν τα τετραγωνικά τους. 

Όλα αυτά θα µας οδηγήσουν είτε το θέλουµε είτε όχι σε µείωση 
των εσόδων. Εµείς αυτή τη στιγµή εξετάζουµε την ανταποδοτικότητα του 
τέλους για το 2012. Άρα µετράµε τι θα εισπράξουµε το ’12 και τι θα 
δαπανήσουµε το ’12. ∆εν µετράµε ούτε τι χρεώνει η Μεταµόρφωση, ούτε τι 
χρεώνουν οι Άγιοι Ανάργυροι, ούτε τι χρεώνουν τα Πατήσια που χρεώνουν 
κατά πολύ παραπάνω από εµάς. 

Μετράµε τι θα εισπράξει η Νέα Χαλκηδόνα και η Νέα 
Φιλαδέλφεια και τι θα δαπανήσει το 2012 η Υπηρεσία. Αν από αυτές τις 
δαπάνες κρίνεται ότι κάποια δεν πρέπει να γίνει, τότε ναι να µειώσουµε και τα 
έσοδά µας, τη δαπάνη µας. Με τα δεδοµένα όµως που µας δίνει η Υπηρεσία 
σήµερα οφείλουµε να πάµε σε αυξήσεις. Ακόµη δηλαδή και η λογική των 
εσόδων συρρικνώνει µια Υπηρεσία και αδυνατούµε να πληρώσουµε ακόµη 
και µισθούς. Αυτό που σας είπα δεν είναι ψέµατα, είναι η πραγµατικότητα.  

Ο κ. Πρόεδρος είπε σε προηγούµενο θέµα ότι το Ταµείο µας 
ήταν 12.000 τα λογιστικά νούµερα που µας είπε η κα Μαυράκη περί 500.000 
είναι λογιστικά νούµερα τα οποία θα κριθούν στις 31/12/2011 αν έχουµε 
πλεόνασµα στα ανταποδοτικά τα οποία θα είναι λογιστικό πλεόνασµα και όχι 
πραγµατικό, αλλά εν τοιαύτη περιπτώσει εδώ κρίνουµε την αυτοτέλεια της 
χρήσης. ∆εν κάνουµε απολογισµό του ’11, κρίνουµε τον προϋπολογισµό του 
’12. Ο προϋπολογισµός του ’12 έχει µια σειρά από δαπάνες που είτε τις 
θέλουµε είτε όχι, πρέπει να ανταποδοθούν σε έσοδα. 

Η Υπηρεσία λοιπόν εισηγήθηκε αύξηση των δηµοτικών τελών 
ακόµη και το 0 είναι εις βάρος της λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι η 
Καθαριότητα διαθέτει 13 απορριµµατοφόρα, 5 φορτηγά, 11 ηµιφορτηγά 
ανοιχτά, 7 σάρωθρα, 4 φορτωτές, 4 βυτία, 2 πλυντήρια κάδων, 1 επιβατικό, 2 
νταλίκες, 2 κοντέινερ, 5 µοτοποδήλατα και 1 γεννήτρια. Χωρίς τα άλλα 
οχήµατα τα οποία αυτή τη στιγµή είναι 95 στο σύνολο τα οποία διατηρεί.  

  Η Υπηρεσία Καθαριότητας εάν νοµίζετε ότι επειδή τα 
καταστήµατα πληρώνουν το τριπλάσιο δηµοτικό τέλος και περνάει την 
Κυριακή από το Κάτω Κουκλάκι µέχρι τη ∆εκελίας αυτό θεωρείται ότι 
προσφέρουµε διαφορετικές υπηρεσίες στη µια περιοχή και διαφορετικές στην 
άλλη, αυτό είναι λάθος. Περνάµε από τις κεντρικές περιοχές διότι πράγµατι τα 
καταστήµατα έχουν την ανάγκη να περάσουµε και διότι πληρώνουν το 
τριπλάσιο τέλος από ότι πληρώνουν οι οικίες. Γι' αυτό και την Κυριακή που 
γεµίζει η ∆εκελίας εµείς βγάζουµε το αυτοκίνητο. 

  Η παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας η οποία πιστεύω ότι είναι 
πάρα πολύ καλή αναλογιζόµενοι µε τους εργαζόµενους και µε τα οχήµατα τα 
οποία έχουµε που πραγµατικά η προηγούµενη ∆ιοίκηση έκανε ένα πολύ καλό 
στόλο, αλλά δεν τον συµπλήρωσε γιατί έπιασε η κρίση και δεν ήρθαν και τα 
άτοµα τα οποία ήδη θα είχε προσλάβει και σε αυτό δίνω συγχαρητήρια στον 
κ. Κόντο γιατί πραγµατικά έκανε µια Υπηρεσία Καθαριότητας που αν είχε 
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κάνει και το Πράσινο το ίδιο τώρα η πόλη θα ήταν σε διαφορετικό επίπεδο, 
έχει την ανάγκη να λειτουργήσει. 

  Αν πιστεύετε ότι µε µειώσεις και µε άλλες αρεστές στον κόσµο 
προσπαθείτε να κάνετε, η Υπηρεσία εάν µειώσετε όταν έχουµε ανελαστικά 
έξοδα 4.300.000 και εµείς προϋπολογίζουµε άλλα 500 για να συντηρηθεί να 
πάρουµε τη µεταφόρτωση που ήδη την έχουµε 2,5-3 χρόνια απλήρωτη. 
∆ίνουµε 156.000 εκεί, αν αυτή τη στιγµή η συντήρηση των αυτοκινήτων που 
είναι η ελάχιστη συντήρηση που είναι 200.000 (175.000 για την ακρίβεια) και 
όλα τα άλλα τα οποία αυτή τη στιγµή χρειάζεται αυτός ο στόλος και το 
προσωπικό να λειτουργήσει να τα κόψουµε, πέστε το ευθέως. 

  Εργαζόµενοι τεµπέληδες δεν υπάρχουν. Όποιος νοµίζει ότι 
υπάρχουν τέτοιου είδους να µας το πει εδώ. Η Καθαριότητα προσπαθεί µε 
όλο το είναι της παντού από τον καιρό που ήρθαν και οι 8µηνήτες από το 
Σεπτέµβριο και µετά και η Καθαριότητα έχει βελτιωθεί 100% από τους 
προηγούµενους µήνες που πραγµατικά όταν δεν έχουµε προσωπικό να 
κινήσουµε πλυντήρια, να κινήσουµε τις νταλίκες όπως έπρεπε να τις 
κινήσουµε, να κινήσουµε όλα τα µηχανήµατα τα οποία διαθέτουµε πως έχετε 
την απαίτηση να έχουµε και την ανάλογη καθαριότητα; 

  Αυτή τη στιγµή σε αυτό τον προϋπολογισµό δεν έχουµε έκτακτο 
προσωπικό. Προσέξτε το καλά και δεν το βάλαµε µόνο και µόνο γιατί να 
κρατήσουµε τα δηµοτικά τέλη στην ίδια κατάσταση. Να θυµάστε ότι χωρίς 
έκτακτο προσωπικό η πόλη πάλι θα έχει ανάγκη και πάλι θα έχει έλλειµµα 
καθαριότητας. Ευχαριστώ. 

 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Πριν φτάσουµε να πάρουµε µια απόφαση θέλω να 
αναλογιστούµε µε ποια λογική η «Κανάκη» µε το «Mystique» θα πληρώνουν 
διαφορετικά ανταποδοτικά τέλη, µε ποια λογική το «Enfant Gate» µε το 
«Picadilly» θα πληρώνουν διαφορετικά τέλη. Με ποια λογική ένα µαγαζί επί 
της ∆εκελείας µε ένα µαγαζί στην Νησίδα  που όπως είπε και ο Αντιδήµαρχος 
δεν είναι στο δροµολόγιο του Σαββατοκύριακου θα πληρώνουν διαφορετικά 
τέλη.  

  Θα πρέπει αν υπάρχει η αρχή της ανταποδοτικότητας που 
διάβασε η κα Μαυράκη, να επαναπροσδιοριστεί η ανταποδοτικότητα αυτή όχι 
ως προς τις γεωγραφικές περιοχές της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας 
αλλά ως προς τον άξονα ο οποίος λέγεται ∆εκελίας. Έχουµε στην ενιαία πόλη 
ένα κέντρο, το οποίο είναι η πλατεία Πατριάρχου. Εκεί θα πρέπει  να 
προσδιορίσουµε ποιο είναι το τέλος το ένα και ποιο είναι το τέλος το άλλο, για 
να είµαστε δίκαιοι ως προς τους ανθρώπους, οι οποίοι πληρώνουν τα 
ανταποδοτικά τέλη. 

  ∆εύτερον. Όταν υπάρχουν συγκεκριµένες ανάγκες όσον αφορά 
τα έξοδα, πρέπει να προσδιορίσουµε και τα έσοδά µας ανάλογα. Οπότε αν η 
Υπηρεσία λέει ότι θέλουµε 4.700.000 και καταλήξουµε στο ποιο είναι το 
νούµερο, χωρίς να έχουµε πλεόνασµα γιατί αυτό το συν – πλην – ίσον και τα 
λοιπά τρεις το λάδι τρεις το ξύδι, είναι λίγο µπακάλικο, όταν η Υπηρεσία 
λοιπόν λέει ότι «θέλω 4.700.000» θέλει 4.700.000. Αν δεν θέλει 4.700.000 και 
θέλει 4.000.000 σηµαίνει ότι θα πάει για παράβαση καθήκοντος γιατί 
δηµιουργεί πλεόνασµα, µας λέει λάθος. 
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  Μάλλον πρέπει να δούµε αν η Υπηρεσία µας λέει το σωστό και 
αφού µας λέει το σωστό να δούµε µετά και να προσδιορίσουµε το έσοδό µας. 

 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν προηγουµένως µίλησα για 
διάλυση της Παράταξής σας, νοµίζω ότι και λίγα είπα όταν βλέπω τη σηµερινή 
αδυναµία σας να συγκροτήσετε µια πρόταση ∆ιοίκησης, ως οφείλετε. Γιατί 
σας ψήφισε ο κόσµος για να διοικήσετε την πόλη, δεν σας ψήφισε για να 
βγάζετε ο καθένας την προσωπική του µόνο άποψη η οποία δεν συντίθεται σε 
πρόταση ∆ιοίκησης. 

Εµείς είµαστε υπεύθυνοι σε αυτά που λέµε και σε αυτά που 
προτείνουµε. Προεκλογικά είχαµε δεσµευτεί ότι θα προτείνουµε µείωση των 
τελών Καθαριότητας και του δηµοτικού φόρου εννοείται τουλάχιστον 15% στη 
Νέα Φιλαδέλφεια. Με το σκεπτικό αυτό ψηφίσαµε πέρσι την πρόταση που 
φέρατε, που δεν ήταν µείωση της τάξεως του 18 ή 19%, αλλά 
συνυπολογιζόµενης της αύξησης του δηµοτικού φόρου ήταν µια µείωση της 
τάξεως του 13,8%. Αναγκαστήκαµε τότε βεβαίως να ψηφίσουµε και µια 
αύξηση στη Νέα Χαλκηδόνα 5,5% την οποία προτείνατε πακέτο µαζί µε τη 
µείωση στη Νέα Φιλαδέλφεια.  

Εµείς θα επιµείνουµε σε µια διαφορετική φιλοσοφία. 
∆ιαφωνούµε µε τον κ. Κόντο στην πρόταση που έκανε, διότι πολύ απλά 
πιστεύουµε ότι αυτό που διαβάστηκε στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει 
βάση. ∆εν µπορεί να συνυπολογίζεται µόνο οι υπηρεσίες που παρέχονται, 
αλλά και η εµπορικότητα των δρόµων, οι αντικειµενικές αξίες γενικά το σύνολο 
αυτών που προσδιορίζουν την αξία ορισµένων πραγµάτων. ∆εν µπορεί οι 
εργατικές πολυκατοικίες στη Νέα Φιλαδέλφεια και το Κάτω Κουκλάκι να έχουν 
τα ίδια δηµοτικά τέλη µε τη Μάδητο, την κεντρική Χαλκηδόνα, τη λεωφόρο 
∆εκελίας και το κέντρο της Φιλαδέλφειας. 

Θα πρέπει κατά τη γνώµη µας να  υπάρξει διαφορετική 
ζωνοποίηση των συντελεστών. Το ίδιο πρέπει να γίνει και όσον αφορά τα 
καταστήµατα. Ειπώθηκε προηγουµένως, ο νόµος όπως ξέρετε µας δίνει 
δικαίωµα να δηµιουργήσουµε επτά ζώνες άλλο αν η ∆ΕΗ δεν δέχεται αυτή τη 
συγκεκριµένη λογική, ο νόµος όµως που είναι το βασικό µας εργαλείο µιλάει 
για επτά διαφορετικές ζώνες. Αυτή τη δυνατότητα έχει να κάνει ο ∆ήµος σαν 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Προτείναµε λέω γιατί µίλησε ήδη ο κ. Κοπελούσος και ο κ. Γραµµένος. 
Προτείναµε λοιπόν το πρώτο και κύριο για να αυξηθούν τα έσοδα του ∆ήµου 
να γίνουν επιµετρήσεις. Το είπαµε και στην Οικονοµική Επιτροπή. Σας 
πρότεινε η κα Μαυράκη πριν από πέντε – έξι µήνες να κάνετε συνεργεία 
επιµετρήσεων. Όποιος ∆ήµος έκανε επιµετρήσεις όπως το γειτονικό Μενίδι, 
για να το δανειστώ αυτό, είχε αύξηση των εσόδων 25% χωρίς αύξηση των 
δηµοτικών τελών. 

  ∆εν κάνατε καµία επιµέτρηση και µάλιστα ο διευθυντής των 
Οικονοµικών Υπηρεσιών µου είπε «Μα δεν πήρα καµία εντολή και 
ευχαρίστως θα το έκανα». Τα έσοδα του ∆ήµου όσον αφορά τα ανταποδοτικά 
έτσι αυξάνονται: µε τις επιµετρήσεις. Πόσα σπίτια στον προσφυγικό 
συνοικισµό και σε άλλες περιοχές του ενιαίου ∆ήµου πληρώνουν εργοταξιακό 
ρεύµα ακόµη; Το γνωρίζετε; Πως θα το γνωρίσετε αφού δεν έχετε κάνει 
επιµετρήσεις, δεν έχουµε κάνει αυτοψίες;  
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Εγώ θυµάµαι στο δικό µας σπίτι κ. Γρετζελιά κάνατε τρεις φορές 
αυτοψία µας είχατε υπολογίσει και τα µπαλκόνια 250 τ.µ. 

Ναι – ναι είχατε στείλει την κα Σγουράκη τρεις φορές.  

Θέλω να πω ότι οι επιµετρήσεις δεν έγιναν. Αυτό σηµαίνει 
λογική προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου και αύξηση των εσόδων, 
χωρίς να αυξήσεις τα δηµοτικά τέλη αυξάνεις τα έσοδά σου.  

Επίσης έχουµε µια άλλη φιλοσοφία το είπαµε, τουλάχιστον οκτώ 
µε δέκα άτοµα τα πληρώνουµε από την Καθαριότητα και τα απασχολούµε σε 
άλλες Υπηρεσίες, αναφέρθηκε προηγουµένως συµφωνήσατε κι εσείς 
προηγουµένως ότι υπάρχει υπάλληλος Υ.Ε. ο οποίος θα µεταταγεί και ο 
οποίος πληρώνεται από την Καθαριότητα και κάνει άλλες δουλειές. Αυτό είναι 
απαράδεκτο. ∆εν είναι δυνατό να επιβαρύνουµε τα ανταποδοτικά τέλη µε 
εργαζόµενους οι οποίοι ασχολούνται µε άλλα καθήκοντα, αλλά πληρώνονται 
από τα ανταποδοτικά. 

Θέλω επίσης να πω το εξής: όσον αφορά τις προσλήψεις 
εκτάκτου προσωπικού µου κάνει εντύπωση ότι στον προϋπολογισµό των 
ανταποδοτικών του 2012 προβλέπετε να µην κάνετε καµία πρόσληψη 
έκτακτου προσωπικού. Πως είναι δυνατό να ανταποκριθούν οι εργαζόµενοι 
της Καθαριότητας στις συγκεκριµένες ανάγκες αν δεν γίνουν κάποιες 
προσλήψεις προσωπικού; Εκτάκτου προσωπικού, διότι δυστυχώς οι  πίνακες 
του ΑΣΕΠ ακόµη δεν µας έχουν δώσει τη δυνατότητα να προσλάβουµε 
µόνιµο προσωπικό.  

Αυτά νοµίζω ότι είναι τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να 
δείτε. Θεσµικές αλλαγές και όχι η λογική αυξάνουµε πέντε ή δέκα, ή 
ενοποιούµε τους συντελεστές. Κατ' αρχήν η λογική της ενοποίησης των 
συντελεστών είναι Προκρούστειος κλίνη. ∆εν είναι δυνατό να βάλουµε τους 
ίδιους συντελεστές σε όλη την πόλη. Έχουµε την ίδια αντικειµενική αξία σε 
όλη την πόλη όσον αφορά τα ακίνητα; Έχουµε τις ίδιες λογικές στο Κάτω 
Κουκλάκι, στην Αγία Μαρίνα, στη συνοικία Ειρήνης µε αυτές που είναι στο 
κέντρο της πόλης;  

Εµείς νοµίζω ότι πρέπει να δούµε αυτές τις θεσµικές αλλαγές και 
από την άλλη µεριά βέβαια ξέρουµε όλοι και είναι κοινό µυστικό, το κάνατε κι 
εσείς κ. Γρετζελιά αυτό και στη Νέα Χαλκηδόνα γινόταν, ότι ποσά από τα 
ανταποδοτικά τέλη για να µπορέσετε να καλύψετε άλλες ανάγκες, 
διοχετεύονταν σε άλλες δαπάνες του ∆ήµου. Είναι γεγονός αυτό. ∆ηλαδή µην 
θεωρούµε τώρα και λέµε ότι «Ξέρετε, χρησιµοποιούνται χρήµατα των 
ανταποδοτικών τελών αλλού». Είναι γεγονός ότι συµβαίνει και συνέβαινε και 
όταν µάλιστα είχε αναλάβει ο κ. Αδαµόπουλος είχε εντοπιστεί κι ένα ποσό 
800.000 ευρώ αν θυµάστε.  

Αυτή η λογική ότι «Ξέρετε, πρέπει να ισοσκελίζουµε τα 
ανταποδοτικά τέλη» δεν ισχύει σε κανένα ∆ήµο και πουθενά, ούτε ίσχυε σε 
καµία ∆ιοίκηση και ο κ. Κόντος όταν πέρσι παρέδωσε το ∆ήµο εσείς είχατε 
διαπιστώσει ότι είχαµε 800.000 πλεόνασµα στα ανταποδοτικά τέλη. ∆εν είναι 
λογική αυτή. 

Εµείς σας κάνουµε προτάσεις που θεωρούµε ότι έχουν πρακτική 
αξία. Κάντε επιµετρήσεις, στείλτε το προσωπικό της  Καθαριότητας να 
δουλεύει στην Καθαριότητα, κάντε οικονοµοτεχνική µελέτη για την 
Καθαριότητα. Κάνουµε µελέτη για 5.000 ανταλλακτικά που αγοράζουµε ή για 
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οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα, για την Καθαριότητα που αφορά ένα ποσό 5 εκ. 
ευρώ, έχουµε κάνει ποτέ οικονοµοτεχνική µελέτη να δούµε τι µας στοιχίζει, τι 
µπορούµε να εξοικονοµήσουµε, τι προτάσεις να γίνουν; ∆εν το έχετε κάνει 
αυτό το πράγµα. Και στη συνέχεια ελάτε να κάνετε πρόταση συγκεκριµένη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι θέλω να κάνω µια τοποθέτηση στο θέµα των 
ανταποδοτικών. Όπως είδατε δηµοσιοποίησα τις απόψεις µου και για τη 
∆ηµοτική Κοινότητα της Φιλαδέλφειας και για τη ∆ηµοτική Κοινότητα της 
Χαλκηδόνας. Αυτό ήταν αποτέλεσµα της αρχικής πρότασης της ∆ηµοτικής 
Αρχής για αύξηση των δηµοτικών τελών. 

Πιστεύω ότι οι συντελεστές είναι υψηλοί για την πόλη µας και 
την πάνω και την κάτω. Εάν θέλουµε να δοµήσουµε τον προϋπολογισµό του 
’12 θα πρέπει να εξετάσουµε µε προσοχή την εξέλιξη του προϋπολογισµού 
του τρέχοντος έτους και να προσθέσουµε τις πρόσθετες ανάγκες ή 
παρεµβάσεις που θέλουµε στο νέο έτος σε επίπεδο κωδικών. 

Η εξέλιξη των οικονοµικών δεδοµένων µε σηµερινή ηµεροµηνία 
δεν αλλάζει τίποτε από εκείνα που πριν 20 µέρες δηµοσιοποίησα. Με λίγα 
λόγια τα έσοδα µε σηµερινή ηµεροµηνία ανήλθαν στα 3.939.615,83 ευρώ και 
τα έξοδα στα 3.589.870,36 ευρώ.  

Κύριοι συνάδελφοι µιλάµε για τον προϋπολογισµό των 
ανταποδοτικών, ο οποίος είναι ονοµατισµένος, κωδικοποιηµένος, αυτός είναι 
γι' αυτό το έτος και µόνο γι' αυτό το έτος, που σηµαίνει ανεξάρτητα από τη 
διαχείριση των χρηµάτων αν διατίθενται στα τακτικά, δεν σηµαίνει ότι είναι 
παθητικός. 

Αν δεχτούµε κι αυτό που λέει η εισήγηση ότι πρόκειται να 
λάβουµε µέσα στο µήνα δηλαδή στις επόµενες 30 µέρες κι άλλες 822.000 αν 
δεν κάνω λάθος όπως τα λέει η εισήγηση, θα έχουµε ένα ποσό της τάξεως και 
θα µου επιτρέψει ο διευθυντής δεν είναι καθόλου λογιστικό. Κάνετε πολύ 
λάθος να λέτε είναι λογιστικό αυτό το πράγµα. Είναι καθαρά ανταποδοτικό 
έσοδο. 

Που σηµαίνει εάν έχετε κάποιες υποχρεώσεις ενταλµάτων που 
εκδόθηκαν και δεν εξοφλήθηκαν της τάξεως των 120.000 ευρώ, θα έπρεπε να 
είχαν εξοφληθεί. ∆ιότι δεν είναι παθητικός ο απολογισµός εσόδων – εξόδων 
και υπάρχουν εδώ µέσα οικονοµολόγοι που καταλαβαίνουν τι λέµε. 

Εγώ το ότι µε αυτή την επιστολή µου την ανοιχτή την οποία την 
απηύθυνα και στον κόσµο και είχε µεγάλη απήχηση και ανταπόκριση, δεν 
θέλω να είµαι δογµατικός ούτε να διεκδικώ το αλάθητο, είδα ότι δηµιούργησε 
ένα προβληµατισµό. Μου έκανε εντύπωση και η τοποθέτηση της κας 
Μαυράκη, η οποία κι αυτή έχει την σχετική γνώση και εµπειρία η οποία και 
πρότεινε µείωση της τάξεως του 10%. 

Κύριοι συνάδελφοι είναι πολύ απλό να πούµε να κάνουµε ένα 
προϋπολογισµό ξεκινώντας ανάποδα 10 εκ. θέλουµε για την Καθαριότητα, 
1.000 να πάρουµε και 150 αυτοκίνητα να πάρουµε, δεν γίνεται δουλειά έτσι. 
Το κόστος της Καθαριότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 3,5 εκ. ευρώ. Όσο 
θα αυξάνουµε, οδηγούµε την κατάσταση στην ιδιωτικοποίηση. 

Τι σηµαίνει σήµερα; Πρέπει να κάνουµε περιστολή δαπανών. 
Γιατί; Αν δείτε την εξέλιξη των εξόδων, οι µισοί λογαριασµοί οι προβλεφθέντες 
και εισπραχθέντα χρήµατα, από τη στιγµή που βάλαµε συντελεστή 5,40, 1,55 
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και πάει λέγοντας και γράψαµε γι' αυτό για εκείνο για εκείνο, λέει 40.000 για 
εκείνο δεν χαλάσαµε τίποτε, τα εισπράξαµε, παρακάτω 20, 30, δυο – τρεις 
σελίδες είναι χωρίς κίνηση εξόδου, αλλά εισπραχθέν. Γι' αυτό και παρουσιάζει 
το υπόλοιπο που λίγο ως πολύ το είπε η κα Μαυράκη και προστιθεµένων και 
των 822.000 θα φτάσουµε στο 1.300 περίπου. Αν είναι δυνατό ο ∆ήµος από 
αύριο θα βγάζει εντάλµατα κάθε µέρα µέχρι το τέλος του ∆εκέµβρη τάξεως 40-
50 χιλιάδων. Από πού κι ως πού;  Τι δαπάνες θα κάνει; Θα αγοράζει κάθε 
µέρα από ένα αυτοκίνητο; Όχι βέβαια. 

Από την άλλη µεριά υπάρχει και µια πραγµατικότητα την οποία 
δεν µπορούµε να την αγνοήσουµε. Αν δεν αντιληφθούµε ότι πρέπει να 
κάνουµε περιστολή των περιττών δαπανών, εγώ στην αρχή τότε που 
συζητάµε τα ανταποδοτικά έλεγα «ναι σε αυτά, αλλά µε περιστολή 80% των 
περιττών δαπανών». Μπορούµε να το κάνουµε. Σηµασία έχει ότι δεν την 
κάναµε και αυτό πρέπει να το διορθώσουµε. 

Όταν ο κόσµος στενάζει και αύριο ο µισθός του πέφτει 25 έως 
50% και δέστε τους µισθούς που θα πάρουν οι υπάλληλοι του ∆ήµου µας και 
κατ’ επέκταση και οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, που να 
βάλουµε άνεργους και τα λοιπά, δεν µπορεί ο ∆ήµος να είναι αδιάφορος σε 
τέτοια ζητήµατα λεπτά ^ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο,τι δεν ενεργοποιήσατε από τον λογαριασµό εξόδων του 
φετινού προϋπολογισµού, γιατί δεν το κινήσατε ενώ το εισπράξατε; ∆εν το 
είχατε ανάγκη. Τα µισά να βάλετε σε αυτούς τους κωδικούς, θα φτάσετε στο 
ποσό που σας λέει η κα Μαυράκη. ∆εν χτίζεται ο προϋπολογισµός «θέλω 10 
εκ.», χτίζεται µε τις ανάγκες. Γιατί άµα αρχίσουµε τα 10, το 1,55 θα πάει 3,55 
στις κατοικίες, το 5,40 θα πάει 10,80. 

  Πιστεύω ότι όπως σε όλα τα άλλα τέλη δείξαµε την ευαισθησία 
µας, ή όταν προχθές κατηγορούσαµε το χαράτσι της Κυβέρνησης και κάνουµε 
και αγώνα και βγάζουµε ανακοινώσεις πως θα βοηθήσουµε τους πολίτες µας 
για εκείνο το χαράτσι, όταν είµαστε εµείς εξουσία θα λέµε «Α, αυτό δεν µας 
αγγίζει εµάς»; Όχι βέβαια. Θα πρέπει να πούµε, γιατί άκουσα και την 
τοποθέτηση του κ. Τοµπούλογλου και όταν έκανα το ερώτηµα στον κ. 
Γραµµένο που είπε «µια λογική µείωση που θα φανεί από εδώ µέσα», εγώ θα 
κάνω µια υπέρβαση και θα πω το εξής: να συνθέσουµε µια κατάσταση.  

  Να µειώσουµε 10% τη Φιλαδέλφεια και να µειώσουµε 5-5,5% τη 
Χαλκηδόνα για να επανέλθει στο περσινό της που της το αυξήσαµε κατά 5,5% 
έτσι ώστε να µπορέσουµε να συγκλίνουµε και να δείξουµε το ελάχιστο δείγµα 
γραφής προς τους πολίτες µας, αυτό που είπε ο Γιώργος: ένα πακέτο 
τσιγάρα, φασούλι – φασούλι, διότι ο πολίτης έχει να πληρώσει τη ∆ΕΗ, έχει να 
πληρώσει εµάς, έχει να πληρώσει το περίπτερο, έχει να πληρώσει τον 
φούρνο, όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ που θα πάρει αύριο 200 ευρώ 
δεκαπενθήµερο, 80 ευρώ και 150. 

  Αυτή είναι η πρότασή µου και καλώ το Σώµα να δείξουµε την 
ίδια ευαισθησία που δείξαµε και στο Νεκροταφείο, που δείξαµε και στις 
διαφηµίσεις και στα πεζοδρόµια και σε όλα. ∆ιότι λίγο έως πολύ ο 
επαγγελµατίας θα γλιτώσει από τα πεζοδρόµια, θα γλιτώσει από τούτο, θα 
γλιτώσει από τη διαφήµιση και πάει λέγοντας. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ δυο λεπτά περιµένετε. Ο κ. Χωρινός έχει τον λόγο. 

 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εγώ δεν θα σταθώ σε νούµερα 
δεν µιλήσω για µειώσεις ή για αυξήσεις, αυτό που θέλω να πω, η εµπειρία 
µου τουλάχιστον αυτό µε έχει διδάξει και θα περίµενα να ακούσω και την 
τοποθέτηση του συναδέλφου του κ. Γιάννη Τοµπούλογλου ο οποίος έχει 
διατελέσει και όποιος δεν έχει διατελέσει στην Καθαριότητα νοµίζω ότι δεν έχει 
µια ολοκληρωµένη άποψη. 

  Έχω πει και στο παρελθόν ότι εάν δεν σοβαρευτούµε, εάν δεν 
γίνουµε πιο αποτελεσµατικοί, εάν δεν δουλέψουµε δεν έχουµε καµία τύχη 
πλέον. Πάµε σε χρεοκοπία και ως χώρα και ως Αυτοδιοίκηση.  

Κατά τη δική µου την άποψη από την εµπειρία µου στην 
Καθαριότητα αυτό που προέχει πάνω απ' όλα δεν είναι οι αριθµοί, είναι η 
σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, ο προγραµµατισµός. Το 2008 
µε ∆ήµαρχο τον κ. Κόντο κι εγώ Αντιδήµαρχος, έγινε µια πολύ σοβαρή 
επένδυση, πρωτοφανή για τα δηµοτικά πράγµατα. 

Θεωρώ όµως ότι αυτή η επένδυση δεν αξιοποιήθηκε σωστά επ’ 
ωφελεία των δηµοτών. Κάποιοι άλλοι επωφελήθηκαν. Κύριε συνάδελφε κ. 
Κουτσάκη πόσες περιφέρειες έχει σήµερα ο ∆ήµος της Νέας Φιλαδέλφειας; 
Πόσα απορριµµατοφόρα βγαίνουν σε περιφέρειες για να µαζέψουν τα 
απορρίµµατα; 

6 είχαµε εµείς πριν γίνει ο σταθµός µεταφόρτωσης που σηµαίνει τα 6 έπρεπε 
να γίνουν 4 κ. συνάδελφε διότι 9 και µισή παίρνει την περιφέρεια και έρχεται 
και αδειάζει εδώ. ∆εν τρέχει στη χωµατερή για να τρώει 3 ώρες. Άρα κ. 
συνάδελφε δεν γίνεται σωστή διαχείριση και δεν υπάρχει σωστός 
προγραµµατισµός.  

Μην µε διακόπτετε! Απαντήσατε. Εγώ ήθελα την απάντηση αυτή. ∆εν 
αξιοποιείται σωστά την πολύ µεγάλη επένδυση που έγινε, απλώς η πολιτική 
που ακολουθείτε κατά τη δική µου άποψη είναι λαθεµένη και δεν είναι 
αποτελεσµατική.  

  Έτσι λειτουργεί και το δηµόσιο ελληνικό κράτος γι' αυτό και 
χρεοκοπήσαµε. Πρέπει να γίνουµε πιο αποτελεσµατικοί, να 
προγραµµατίσουµε καλύτερα τις δουλειές µας και πάνω απ' όλα να µάθουµε 
να δουλεύουµε.  

 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Προεδρεύοντα θα ήθελα να πω το εξής πράγµα και 
προηγουµένως ήθελα να ρωτήσω τον κ. Λαρδή αν µε την πείρα που έχει, 
επειδή προτείνει αύξηση έχει δει ποτέ κάποια Υπηρεσία να προτείνει µείωση.  
Μονίµως οι Υπηρεσίες προτείνουν αυξήσεις. 

  Θυµάµαι από την εποχή του αείµνηστου Σάββα Σταµατιάδη 
πάντοτε οι προτάσεις της Υπηρεσίας ήταν υπερβολικές. Ποτέ όµως δεν τις 
ακολούθησε κι εκείνος και αργότερα κι άλλοι δήµαρχοι. Πρέπει να 
καταλάβουµε ότι δεν είναι θέµα µόνο οικονοµικής σχέσης αυτό το ζήτηµα, 
είναι όπως ανέφερε και ο κ. Χωρινός, θέµα πολιτικής, θέµα οργάνωσης.  

  Άρα µην στηριχθούµε όπως στηρίχθηκαν αρκετοί συνάδελφοι 
της πλειοψηφίας στο τι προτείνει η Υπηρεσία, αλλά στο πως θα 
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οργανώσουµε, θα οργανώσουν εν προκειµένω εκείνοι που διοικούν την 
Υπηρεσία. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό. 

 

Ι. ΚΑΛΟΣΤΟΣ: ∆εν είναι ότι δεν έχω εµπιστοσύνη στο οικονοµικό επιτελείο 
είναι δεδοµένο, ο κ. Λαρδής είναι δοκιµασµένος και οπωσδήποτε ξέρει και 
κάνει τη δουλειά του. Εγώ πιστεύω ότι η µηδενική αύξηση ήταν ό,τι καλύτερο 
υπήρχε αυτή τη στιγµή. Οι συγκυρίες είναι δύσκολες και οπωσδήποτε είναι το 
καλύτερο. 

 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Επειδή έγινε πολύ κουβέντα για τις Υπηρεσίες θέλω να πω 
ότι οι Υπηρεσίες προτείνουν αύξηση. Αφού λοιπόν έχετε εµπιστοσύνη, 
µπορείτε να ψηφίσετε αύξηση και σταθερότητα.  

Εγώ θέλω να ξεφύγω λίγο από τα νούµερα και να πω ότι το 
θέµα γενικώς της Καθαριότητας, το θέµα σήµερα των ανταποδοτικών δεν 
είναι ένα γραφειοκρατικό ζήτηµα που µπορούµε να το λύσουµε µε απλούς 
αριθµούς. Είναι ένα ζήτηµα καθαρά πολιτικό και µάλιστα στις µέρες µας όταν 
ήδη έχει αρχίσει να γίνεται πολύ συζήτηση περί ιδιωτικοποίησης της 
Καθαριότητας στους ∆ήµους. 

Πρέπει να προασπίσουµε το δηµόσιο χαρακτήρα των 
Υπηρεσιών Καθαριότητας, να µην  απεµπολήσουµε αυτή την παροχή προς 
τους πολίτες και αυτό θα γίνει µόνο πως. Όταν θα έχουµε µια Υπηρεσία 
Καθαριότητας που θα αποδίδει τα µέγιστα µε το  µικρότερο κόστος και αυτό 
θέλει φυσικά µελέτη.  

Άκουσα µε πολύ προσοχή και τις επισηµάνσεις του κ. 
Τοµπούλογλου, θέλει πραγµατικά µια µελέτη, θέλει οργάνωση των 
Υπηρεσιών και θέλει δουλειά από όλους. Νοµίζω ότι πρέπει να ξεφύγουµε 
από τη λογική που έχει και το κεντρικό κράτος και πρέπει να σταθούµε λίγο σε 
αυτό. 

Ό,τι µας είναι δυσάρεστο, το έχουµε βάλει στο λογαριασµό της 
∆ΕΗ. Έρχονται τα χαράτσια στο λογαριασµό της ∆ΕΗ. Έρχονται αυξήσεις ή 
σταθερότητα των δηµοτικών τελών στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ. Γιατί έτσι 
δεν έχουµε πολιτικό κόστος και τα παίρνουµε, εκβιάζοντας τον πολίτη. 

Είδα µε πολύ ευκολία µειώσαµε δηµοτικά τέλη για τη διαφήµιση, 
µειώσαµε τα δηµοτικά τέλη για την Πρωτοµαγιά και όταν µάλιστα εκεί 
αναφερόµαστε και σε επιχειρήσεις όπως είπε και κάποιος συνάδελφος πιθανά 
πολυεθνικές στις διαφηµίσεις. Εκεί µε ευκολία τα µειώσαµε γιατί είναι η άµεση 
επαφή µας. 

Ναι εκεί έµειναν σταθερά είχαν προτείνει και µείωση κάποιοι. Θέλω να πω 
λοιπόν ότι στην Πρωτοµαγιά που στο κάτω - κάτω δεν έχουµε να κάνουµε µε 
δηµότες µας και εκεί επειδή καταλαβαίνουµε τη δυσκολία, µειώσαµε. 

  Εγώ νοµίζω ότι πρέπει να ξεφύγουµε από αυτή τη λογική, 
πρέπει να οργανωθούν σωστά οι Υπηρεσίες. Έχω απόλυτη εµπιστοσύνη στα 
στοιχεία που παρέθεσε η κα Μαυράκη και νοµίζω ότι είναι µια µείωση πολύ 
λογική σήµερα στις µέρες µας για να δείξει ο ∆ήµος την ευαισθησία του. ∆εν 
κάνουν ζητιανιά οι δηµότες για το 1, τα 2, τα 5 ή τα 10 ευρώ, σηµασία έχει ότι 
πρέπει να δείξουµε την ευαισθησία µας και ότι καταλαβαίνουµε τη δύσκολη 
στιγµή στην οποία βρίσκονται όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Ευχαριστώ. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Σε αυτό τον απίστευτο 
σκυλοκαβγά  της «Νέας Προοπτικής» έχουµε πει ότι εµείς δεν θα 
συµµετέχουµε. Εδώ έρχεστε να λύσετε τις προσωπικές σας διαφορές, δεν 
σας ενδιαφέρει ο ∆ήµος, δεν σας ενδιαφέρει πως θα βελτιώσουµε τις 
Υπηρεσίες στον πολίτη, τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, δεν σας ενδιαφέρει αν 
θα αυξήσουµε ή θα µειώσουµε ή θα αφήσουµε σταθερά τα δηµοτικά τέλη. Σας 
ενδιαφέρει απλά ποιος θα περάσει το δικό του. 

Σε αυτή τη λογική όταν εµείς κάνουµε πρόταση ουσιαστική µε 
θεσµικές αλλαγές δεν µπορούµε να µπούµε, δεν έχουµε καµία θέση εµείς σε 
αυτή τη διαδικασία που εσείς κάνετε ως πλειοψηφία. Αυτά που λέτε εδώ, οι  
µεταξύ σας διαφορετικές απόψεις έπρεπε να έχουν λυθεί και σα δηµοκρατική 
Παράταξη έχετε πάρει µια απόφαση κατά πλειοψηφία και να την 
ακολουθήσετε.  

Έρχεστε εδώ και βγάζετε τα απωθηµένα σας. Έχετε την 
απαίτηση εµείς να µπούµε στη λογική και στο τριπάκι του ποιος έχει δίκιο από 
τις δυο ή τις τρεις πλευρές που έχετε δηµιουργήσει; Το θεωρούµε απαράδεκτο 
και το καταγγέλλουµε και στο λαό της πόλης, ότι αυτό που κάνετε δεν έχει 
καµία σχέση µε την υπηρέτηση των συµφερόντων των δηµοτών. 

 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Συνάδελφοι θα ήθελα να θέσω ορισµένα πράγµατα γιατί 
πραγµατικά από το 1982 που είµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο φτιάχνω 
προϋπολογισµούς και ανταποδοτικά όταν ήµασταν στη ∆ιοίκηση από το 
Σάββα Σταµατιάδη. 

Εδώ ανακαλύπτουµε ότι ο καθένας διαβάζει τους νόµους και 
τους ερµηνεύει κατά το δοκούν όπως αυτός φαντάζεται. Φέρ' ειπείν κανένας 
δεν µας εξήγησε και δεν µας είπε συγκεκριµένα µε ποια διάταξη έχουµε το 
2012 δυο συντελεστές. Πήγε να διαβάσει κάτι η κα Μαυράκη, το πήρε πίσω 
γιατί δεν υφίσταται. ∆εν υφίσταται. ∆εν υπάρχει. Είµαστε υποχρεωµένοι να 
έχουµε ένα συντελεστή για τις κατοικίες για όλη τη Φιλαδέλφεια και τη 
Χαλκηδόνα, αφού δεν έφεραν µια µελέτη που να αποδεικνύει το διαφορετικό.  

Μιλάµε για επτά συντελεστές. Ο νόµος 80/80 δεν προβλέπει 
συντελεστές. Κατηγορίες προβλέπει. ∆εν µπορούµε εδώ δηλαδή να συζητάµε 
ενήλικες άνθρωποι µε εµπειρία και να λέµε ό,τι θέλουµε. Ο νόµος 80/80 δεν 
λέει ότι έχουµε δικαίωµα να έχουµε επτά συντελεστές. Μπορούµε να έχουµε 
επτά κατηγορίες και µπορούµε να έχουµε τιµές µέχρι πέντε φορές 
περισσότερες από την πρώτη κατηγορία µέχρι την τελευταία. Το λέει και η 
εισήγηση, το λέει και ο νόµος. ∆εν λέει πουθενά ότι το σπίτι του Κόντου που 
είναι καινούργιο και µεγάλο πληρώνει περισσότερα από του γείτονά του που 
είναι µικρό και φτωχό. ∆εν το λέει πουθενά αυτό το πράγµα. 

∆εν  µπορούµε εδώ να κάνουµε µια συζήτηση και να µην έχει 
µια βάση τουλάχιστον να µπορούµε να συνεννοούµαστε µεταξύ µας. Η 
πραγµατικότητα είναι αυτή, ο λογαριασµός είναι αυτοτελής, εγώ είδα την 
εισήγηση και εγώ δεν θα είµαι αυτός που θα πω να µην κάνουµε µείωση. Αν 
θέλετε να κάνετε µείωση, κάντε και µία και δυο µειώσεις. ∆ική σας είναι η 
ευθύνη και για τις µειώσεις απέναντι στους δηµότες αν πρέπει να γίνουν, αλλά 
και για τη λειτουργία του ∆ήµου. 
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Πραγµατικά ακούω πράγµατα, τα οποία δεν στηρίζονται 
πουθενά. Ας σεβαστούµε και λίγο τη νοµοθεσία και τους νόµους και τι 
ακριβώς γίνεται. Είπε ο κ. Λαρδής και το παραδέχτηκε ότι πέρσι τα µέτρα ήταν 
αυθαίρετα. Φέτος –λέει- είναι µε τη ∆ΕΗ. Εγώ πάλι αµφιβάλλω γιατί οι 
στρογγυλοποιήσεις δεν µε ικανοποιούν καθόλου.  

Λέει ο κ. Γρετζελιάς να µειώσουµε 5-10%. Εντάξει να τα 
µειώσουµε. Πρέπει όµως αν είναι συνεπής και µπορεί να έχει και δίκιο, να πει 
«να µειώσουµε αυτό το ποσό τόσο, αυτό το ποσό τόσο, εδώ να εισπράξουµε 
περισσότερα, εδώ να κάνουµε το άλλο». Έτσι γίνονται οι προϋπολογισµοί.  

Και κάποιος που είναι στην αντιπολίτευση όταν δεν ακολουθεί 
αυτή τη γραµµή τι γίνεται; Γίνεται δεκανίκι της ∆ιοίκησης. ∆ηλαδή πρέπει όλοι 
να διαλύσουµε τα πάντα για να είστε ευχαριστηµένοι. Εγώ κύριοι συνάδελφοι 
ούτε αυτό καταλαβαίνω ότι µπορεί η Φιλαδέλφεια και η Χαλκηδόνα να 
αιτιολογηθεί µε καµία µελέτη ότι παρέχει διαφορετικές υπηρεσίες. 

Αν τα καταστήµατα της πλατείας που έχουν ένα προνόµιο γιατί 
πάµε την Κυριακή και µαζεύουµε τα σκουπίδια, ήδη πληρώνουν το τριπλό. 
Γιατί πληρώνουν το τριπλό; Γι' αυτό το πληρώνουν. Γιατί έχουν µεγαλύτερες 
υπηρεσίες. Άρα εµείς δεν θα ψηφίσουµε, απλά και µόνο γι' αυτό. ∆εν θα 
αποδεχτούµε οι Φιλαδελφιώτες να πληρώνουν περισσότερα δηµοτικά τέλη 
από τους Χαλκηδονιώτες που κι εγώ είµαι Χαλκηδονιώτη, το θεωρούµε 
παράλογο. Το είπε ο κάποιος συνάδελφος ότι δεν µπορεί να πληρώνει άλλα η 
«Κανάκη» άλλα το «Mystique» και οι γείτονες της Τρυπιά να πληρώνουν 
διαφορετικά µεταξύ τους.  

 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι τα µέτρα τα οποία αυτή τη στιγµή 
επικαλείται η Υπηρεσία κάθε µέρα από εδώ και πέρα θα µικραίνουν. ∆ιότι µε 
την ερώτηση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών Προσόδων και Τµήµα Τελών του 
∆ήµου Αθηναίων τέθηκε το ερώτηµα προς τη Νοµική Υπηρεσία και λέει ως 
εξής:  

ΘΕΜΑ 

Υπολογισµός επιφανείας ακινήτων είτε ακαλύπτων χώρων για τον 
προσδιορισµό των δηµοτικών τελών ακίνητης περιουσίας και καθαριότητας και 
φωτισµού, όπως και του εκτάκτου ειδικού Τέλους των ηλεκτροδοτούµενων 
δοµηµένων επιφανειών. 

Επί του συνηµµένου εγγράφου και των τιθεµένων ερωτηµάτων εκθέτουµε την 
ακόλουθη γνώµη: καθ' όσον αφορά το πρώτο ερώτηµα έτσι όπως 
διατυπώνεται, οι σχετικές διατάξεις και η εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ δεν παραµένει 
η παραµικρή αµφιβολία ότι η επιφάνεια των ηµιυπαίθριων χώρων που 
τακτοποιούνται κατά τις διατάξεις του Νόµου 3842/2010 όπως τροποποιήθηκε 
ερµηνεύτηκε και ισχύει δεν προσµετράται. 

  Εµείς λοιπόν εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουµε βάλει και 
προσµετρούνται όλα τα µπαλκόνια και οι ηµιυπαίθριοι χώροι. Αυτό από τη 
Νοµική Υπηρεσία κάθε µέρα κάθε πολίτης θα έρχεται και θα µειώνει τα 
τετραγωνικά του µέτρα. Να το έχετε υπόψη σας. 

  Θέλω να πω το εξής: η παροχή Υπηρεσίας Καθαριότητας γίνεται 
η ίδια σε όλη την πόλη. Εάν αυτή τη στιγµή δεν γίνεται την Κυριακή στα 
µαγαζιά της Νησίδας ή του Κάκαβα τα δυο σηµεία µε τη ∆εκελίας, πραγµατικά 
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µπορεί να είναι µια παράλειψη. Θα το διορθώσω. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι 
ίδια παροχή υπηρεσιών δεν υπάρχει παντού.  

  Θέλω να παρακαλέσω το Σώµα µε όλη την ευθύνη που το 
διακρίνει και κάθε ∆ηµοτικό σύµβουλο από εσάς, οι Υπηρεσίες Καθαριότητας 
µε το ελάχιστο κόστος είναι αυτό που προτείνει η Οικονοµική Υπηρεσία. 
Παρακαλώ πάρα πολύ αυτή την εισήγηση να τη στηρίξουµε όλοι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆υο λεπτά δεν έφτασα στην ψήφο ακόµη. Της ∆ιοίκησης. 
Συγνώµη διορθώνω γιατί η Υπηρεσία είπε αυξήσεις. Της ∆ιοίκησης µε 
µηδενικές και υπάρχει και η αντιπρόταση που έχει βάλει η κα Μαυράκη που 
συµπλήρωσα κι εγώ για µείωση 10% στους συντελεστές της Φιλαδέλφειας και 
να επανέλθει η Χαλκηδόνα στο παλιό της νούµερο µε µείωση 5-5,5% επί τα 
τετραγωνικά µέτρα. 

 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Και υπάρχει και η δική µας 
πρόταση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Μαυράκη έχει κάνει 10% στο σύνολο. Οι προτάσεις που 
έχετε βάλει εσείς για ελέγχους και τα λοιπά, δεν νοµίζω να διαφωνεί κανείς και 
ούτε και η ∆ηµοτική Αρχή. ∆εν έχει σχέση µε τα οικονοµικά αυτό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό αιτιολογείται στην τοποθέτησή σας και τα λαµβάνει υπόψη 
της η ∆ηµοτική Αρχή. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι! Ποιοι ψηφίζουν την εισήγηση της 
∆ιοίκησης;  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γραµµατέα. 

∆ιεξάγεται ονοµαστική ψηφοφορία 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γρετζελιάς; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κανταρέλης; 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μπόβος; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπανίκα; 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κότσιρας; 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παΐδας; 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Υπέρ. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Χωρινός; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Καβακοπούλου; 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Σιµιγδαλά; 

Ε. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά; 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λαζαρίδης; 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. ∆ηµακόπουλος; 

Χ. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουτσάκης; 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Μαυράκη; 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλόστος; 

Ι. ΚΑΛΟΣΤΟΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καραβίας; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου Χαράλαµπος; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου Ιωάννης; 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γραµµένος; 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοσκολέτος; 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Κοσµά; 
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ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Κατά. 

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κατά. Ο κ. Βαλασσάς; 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πολίτης; 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μάλλιος; 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 19 κατά, 11 υπέρ και 3 απουσίες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν η εισήγηση πήρε: 11 υπέρ, 19 κατά, απόντες 3. Καταψηφίζεται 
η εισήγηση στο σύνολό της. 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση στο σύνολό 
της, 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 

(11  ΥΠΕΡ, 19 ΚΑΤΑ )  
 

 
Απορρίπτει την εισήγηση της Οικ. Επιτροπής για την διατήρηση των συντελεστών 

τελών Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου του ∆ήµου 

Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος για το έτος 2012 στο ύψος αυτών που ισχύουν κατά το 

τρέχον έτος (2011) στο σύνολό της. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   241/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

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

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 

- Γραφείο ∆ηµοτικών Προσόδων 
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