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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 50/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση της ήδη υποβληθείσης προσφυγής (άρθρο
58 παρ. 2 του Ν. 3852/10) ενώπιον της Επιτροπής
του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 κατά της αριθ.
πρωτ. 78056/51902/22-12-2014 απόφασης του Γεν.
Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, με την
οποία ακυρώθηκε εν μέρει η αριθ. 218/2014
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
αναπροσαρμογής συντελεστών τελών Καθαριότητας
και Φωτισμού, ως και Δημοτικού Φόρου έτους
2015».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 25 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 3272/5/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε



νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος,
Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5) Αντωνόπουλος
Δημήτριος 6) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 7) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και
8) Αράπογλου Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργαμλής Λύσσανδρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των
δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς
έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης
επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζω ότι κατ΄εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων
και προς αποφυγή άμεσου, κατεπείγοντος και προφανούς κινδύνου  ως και ζημίας
των συμφερόντων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κατέθεσα την 6-2-2015
ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06   ως νόμιμος εκπρόσωπος και
δια λογ/σμό του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος την υπ΄αριθμ. πρωτ.   ΔΦΧ
2133/6-2-15 προσφυγή κατά της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 78056/51902/22-12-14
αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
κοινοποιήθηκε  στον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος την 7-1-15 [ υπ΄αριθμ. πρωτ.
ΔΦΧ 143/7-1-15], με  την οποία ακυρώθηκε εν μέρει η υπ΄αριθμ. 218/14 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος και  καθ΄ο μέρος
ακύρωσε την  ως άνω υπ΄αριθμ. 218/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως και  πάσης άλλης αμέσως ή εμμέσως
συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοίκησης. προσφυγή την οποία θέτω προς
έγκριση ενώπιον της Οικ. Επιτροπής.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο
αριθ. 5/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε.
να αποφασίσει σχετικά.



Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του
άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») σε συνδυασμό με αυτές του
άρθρου 72 παρ. 1ιβ του ως άνω Νόμου και όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία
και έγγραφα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει, λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης τις ενέργειες που ήδη έγιναν για
λογαριασμό του Δήμου προς αποφυγή άμεσου, κατεπείγοντος και προφανούς
κινδύνου  ως και ζημίας των συμφερόντων αυτού, από τον Δήμαρχο κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλο και αφορούν την υποβολή προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του
άρθρου 152 του Ν. 3463/06 κατά της αριθ. πρωτ. 78056/51902/22-12-2014 απόφασης
του Γεν. Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, με την οποία ακυρώθηκε εν μέρει
η αριθ. 218/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής
συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, ως και Δημοτικού Φόρου έτους
2015, ως και  πάσης άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της
Διοίκησης, προσφυγή η οποία έχει ως εξής:

Ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152  του  Ν. 3463/06 σε
συνδ. με τις διατάξεις του άρθρου 238 Ν. 3852/10

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η

Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος Αττικής νομίμως εκπροσωπουμένου υπό
του Δημάρχου του κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου που κατοικοεδρεύει στην Ν.
Φιλαδέλφεια Αττικής, ως καθολικού διαδόχου του  Δήμου Ν.Φιλ/φειας  και
Ν.Χαλκηδόνας [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10].

Κ Α Τ Α

Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 78056/51902/22-12-14   αποφάσεως του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που κοινοποιήθηκε  στον Δήμο
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος την 7-1-15 [ υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 143/7-1-15],με  την
οποία ακυρώθηκε εν μέρει η υπ΄αριθμ. 218/14 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  και  καθ΄ο μέρος ακύρωσε την  ως
άνω υπ΄αριθμ. 218/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως και  πάσης άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς
πράξεως ή παραλείψεως της Διοίκησης.

…………………………………………………………………..

Προσφεύγουμε  κατά της ως άνω προσβαλλόμενης  αποφάσεως δι΄ους
λόγους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε εν καιρώ και διά τους εξής ορθούς,
δικαίους και βασίμους.

Με την ανωτέρω  υπ΄αριθμ. 218/14  απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ενέκρινε την αναπροσαρμογή των τελών



καθαριότητας και φωτισμού ως και του δημοτικού φόρου έτους 2015 σύμφωνα με
την  απόφαση-εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την
προσβαλλόμενη ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 78056/51902/22-12-14  απόφαση του που
κοινοποιήθηκε στον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος την 7-1-15 [ υπ΄αριθμ. πρωτ.
ΔΦΧ  143/7-1-15] επικαλούμενος ότι  α]  η σχέση μεταξύ των εσόδων- εξόδων είναι
σαφώς πλεονασματική με την διαφορά τους να ανέρχεται στο ποσό των 885.890
ευρώ και περαιτέρω ότι  η διαφορά μεταξύ των προϋπολογιζόμενων  εσόδων και
εξόδων έτους 2015 καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη ως προς τα έσοδα και υπερβαίνει
το 1.000.000,00 ευρώ [ 1.112.103,00 ευρώ]  β] ότι η αύξηση του συντελεστή που
αφορά τα καταστήματα ιδιαίτερης όχλησης και παραγωγής όγκου  απορριμμάτων
άνω των 700 τμ.  είναι αυθαίρετη, διότι δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε νόμιμη
και επαρκή αιτιολογία και από αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη και γ] ότι η
μείωση των δημοτικών τελών κατά  50 % για τον άνω των 700 τμ. χώρο που
καταλαμβάνουν νέες επιχειρήσεις που εδρεύουν στον Δήμο και για δύο έτη από την
ίδρυση τους και η  απαλλαγή των μακροχρόνια άνεργων δεν είναι θεσμοθετημένες
με νόμο, , προέβη σε μερική ακύρωση της ως άνω υπ΄αριθμ. 218/14 αποφάσεως
του Δημοτικού Συμβουλίου για τους ανωτέρω λόγους.

Επανερχόμενοι στην οικονομοτεχνική τεκμηρίωση της εισήγησης μας περί τον
καθορισμό των συντελεστών χρέωσης των τελών Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού έτους 2015, θέλουμε να τονίσουμε ότι σημαντικά στοιχεία που
εμπεριέχονται στην οικονομοτεχνική μελέτη μας δεν ελήφθησαν υπόψη στο
σκεπτικό της μερικής ακυρώσεως της υπ’ αρ. 218/2014 απόφασης του Δ.Σ. μας.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο αρμόδιος ελεγκτής να οδηγηθεί σε παραπλανητικά
συμπεράσματα αναφέροντας ότι ο προϋπολογισμός των ανταποδοτικών τελών μας
καθίσταται πλεονασματικός κατά τα τελευταία έτη και σύμφωνα με τους
προτεινόμενους συντελεστές πλεονασματικός κατά 1.000.000€ για το έτος 2015.
Παρακάτω αποκαθιστώντας την πραγματικότητα στοιχειοθετούμε με αριθμούς τους
λόγους για τους οποίους αιτούμεθα τη δημιουργία της κατηγορίας «Χώροι γενικής
χρήσης – Καταστήματα μεγάλου μεγέθους άνω των 700τ.μ.» με συντελεστή
χρέωσης 6,20 € /τ.μ.
Έχοντας ως βασικό θεμέλιο την κατάρτιση ενός ειλικρινούς και ρεαλιστικού
προϋπολογισμού για το έτος 2015 που να αποτυπώνει σε πραγματικά μεγέθη την
οικονομική θέση του δήμου και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ. αρ. 29530/2014
ΚΥΑ περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του π/υ των δήμων οικ. Έτους 2015-
τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’253) απόφασης» ανατρέξαμε σε στατιστικά
στοιχεία εσόδων προηγούμενων ετών και ιδιαιτέρως του έτους αναφοράς όπως
αυτό καθίσταται με την υπ. αρ. 29530/2014 ΚΥΑ το έτος 2013 αλλά και του πρώτου
7μήνου του 2014. Ταυτόχρονα καταγράψαμε και κοστολογήσαμε τις αντικειμενικές
ανάγκες του δήμου για το έτος 2015 στο βαθμό που αυτές μπορούν να καλυφθούν
από τα αναμενόμενα έσοδα.
Με τη με αρ. πρωτ. 82104/54010/31.12.14 απόφαση της Αποκεντρωμένης
διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του δήμου μας για το έτος 2015
στον οποίο εμπεριέχεται και ο προϋπολογισμός των ανταποδοτικών υπηρεσιών του
δήμου, το ύψος των εσόδων του οποίου διαμορφώνεται από τις εισπράξεις των
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Στον προϋπολογισμό αυτό στο σκέλος



των εξόδων εμπεριέχεται ο κωδικός 00.6056.001 «Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3%» ο
οποίος υπολογίζεται ως ποσοστό 3% επί των ιδίων εσόδων και μέρος αυτού που
ανέρχεται στο ποσό των 118.050 € (εκτιμώμενα έσοδα 3.935.000 * 3%) βαρύνει τον
προϋπολογισμό των ανταποδοτικών εφόσον αφορά ανταποδοτικά έσοδα. Επίσης
εμπεριέχεται ο κωδικός 00.6151.003 «Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη των τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» ποσού 112.000 € και τέλος το σύνολο του
γενικού κωδικού (20) «Υπηρεσίες Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» ποσού
3.704.950 €. Άρα λανθασμένα αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης μερικής
ακυρώσεως των τελών μας ότι το σύνολο των προϋπολογιζόμενων εξόδων της
υπηρεσίας ανέρχεται στα 3.704.950 € λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον κωδικό (20).
Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό μας το σκέλος των εξόδων των
ανταποδοτικών υπηρεσιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.935.000 €.
Σημειωτέον ότι ο πίνακας του σκέλους των δαπανών του προϋπολογισμού της
Υπηρεσίας Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εμπεριέχεται στην εισήγηση της υπ’
αρ. 218/2014 απόφασης του Δ.Σ. μας.
Ανατρέχοντας σε στοιχεία παλαιοτέρων ετών και πάντα στη λογική της υπ. αρ.
29530/2014 ΚΥΑ προκύπτει ότι από τον υπολογισμό των εσόδων σύμφωνα με τις
ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες μέχρι τα τελικά εισπραχθέντα κάθε έτους υπάρχει
μια αρνητική απόκλιση περί το 15%. Αναλυτικά:
 Για το έτος 2013 σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρ. 12353/12.10.12 έγγραφο της

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τους συντελεστές που εφαρμόστηκαν θα αναμένονταν
έσοδα:

Α. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, φιλανθρωπικά
ιδρύματα κ.λ.π. σε 1.693.643 τ.μ. χ 1,45€ = 2.455.782,35
Β.  Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για καταστήματα και λοιπές
χρήσεις    σε 430.669 τ.μ. χ 4,70 € = 2.021.794,30

ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β) = 4.477.576,65 €
Αντί αυτού και σύμφωνα με τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία του δήμου μας
όπως αυτά  αναγράφονται και στην εισήγηση μας εισπράχθησαν:



Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος
Σύνολο

Τελικά
Βεβαιωθέντα
Σύνολο

Εισπραχθέντα
Σύνολο

3.241.000,00 3.241.000,00 3.285.790,78 3.285.790,78

5.000,00 5.000,00 7,70 7,70

683.341,78 685.786,93 686.492,05 686.492,05

72.682,44 72.682,44 73.023,67 1.390,09

4.002.024,22 4.004.469,37 4.045.314,20 3.973.680,62ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

06.00.321

06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

06.00.3211

06.00.211

06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας

06.00.2111

06.00.0313
06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού

ΠεριγραφήΚωδικός
Λογαριασμού

06.00.0311

06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2013  4.477.576,65 – 3.973680,62 = 503.896,03 ήτοι απόκλιση 11,25%
 Για το έτος 2014 σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρ. 14350/22.10.13 έγγραφο της

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τους συντελεστές που εφαρμόστηκαν θα αναμένονταν
έσοδα:

Α. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες,
φιλανθρωπικά ιδρύματα κ.λ.π.  σε 1.677.543 τ.μ. χ 1,45€ = 2.432.437,35
Β.  Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για καταστήματα και
λοιπές χρήσεις σε 414.073 τ.μ. χ 4,70 € = 1.946.143,10

ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β) = 4.378.580,45 €

Αντί αυτού και σύμφωνα με τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία του δήμου μας
εισπράχθησαν τα εξής:

Κωδικός
Λογαριασμού

Περιγραφή Διαμορφωμένος
Σύνολο

Τελικά
Βεβαιωθέντα

Σύνολο

Εισπραχθέντα
Σύνολο

06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)
06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 3.290.000,00 3.112.365,17 3.112.365,17
06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού
06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 100,00 7,70 7,70
06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ

ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

06.00.2111 Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 698.500,00 635.419,47 635.419,47



06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και

Ηλεκτροφωτισμού
72.170,32 71.633,58 1.764,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2014 4.060.770,32 3.749.557,09 3.749.557,09

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 4.378.580,45 – 3.749.557,09 = 629.023,36 ήτοι απόκλιση
14,37%.
Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία και δεδομένης της δυσχερούς
οικονομικής κατάστασης που αυξάνει το βαθμό επισφάλειας σχετικά με την
είσπραξη των εσόδων, τα πραγματικά αναμενόμενα έσοδα από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού βάσει της εισήγησης μας για το έτος 2015
αναλύονται ως εξής:

Τέλη από απόδοση τμ. Οικιών και

Επαγγελματικών Χώρων μέχρι 31/12/2015

ΠΟΣΟΝ

Τέλη από απόδοση τμ. Οικιακής Χρήσης 1.698.027 τ.μ. χ 1,40 €
/ ανά τ.μ.

2.377.238,00€

Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης  (1-700 Τ.Μ.)
245.505 τ.μ. χ 4,70 €/ανά τ.μ .

1,153.874,00€

Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης  (701Τ.Μ. και
άνω)
207.410 τ.μ. χ 6,20 €/ανά τ.μ .

1.285.942,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΜ. 4.817.053,00 €

Εφαρμόζοντας στο ποσό από απόδοση τ.μ. τον προτεινόμενο συντελεστή
μείωσης 15% λόγω μη είσπραξης το ύψος των εσόδων διαμορφώνεται σε
4.817.053 * 85% = 4.094.495,05 €.
Λαμβάνοντας υπόψη και τις προτεινόμενες στην εισήγηση μας θεσμοθετημένες
απαλλαγές και μειώσεις των δημοτικών τελών για απόρους, πολυτέκνους και
ΑμεΑ (οι οποίες δεν προβλέπονταν, ούτε εφαρμόζονταν τα τελευταία έτη στο
Δήμο μας) και δεδομένου ότι αυτές σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που
συγκεντρώσαμε από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και
άλλους φορείς θα πρέπει να κοστολογηθούν άνω των 200.000 € τότε το ύψος
των αναμενόμενων εσόδων για το έτος 2015 διαμορφώνεται στο ποσό των
3.894.495,05 € το οποίο καθίσταται κατά τι ελλειμματικό σε σχέση με το ποσό
των 3.935.000 € του σκέλους των προϋπολογισθέντων εξόδων για το 2015. Η
διαφορά αυτή των 40.000 € αναμένουμε τελικώς να καλυφθεί από την αύξηση
των δηλωθέντων ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών κατά τη διάρκεια του έτους,
λόγω τακτοποιήσεων αυθαιρέτων χώρων στις οποίες προβαίνουν οι ιδιοκτήτες
τους και την ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος η οποία παρατηρείται στο δήμο μας τα τελευταία έτη,



αυξάνοντας βέβαια λόγω του είδους της δραστηριότητας τους και τον όγκο των
παραγόμενων απορριμμάτων, άρα και το κόστος παροχής της υπηρεσίας.
Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι λανθασμένα αναφέρεται
στο σκεπτικό της απόφασης μερικής ακυρώσεως των τελών μας, το
επιχείρημα ότι με τους προτεινόμενους συντελεστές χρέωσης το συνολικό
ποσό των αναμενόμενων εσόδων μας από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθει στα 4.817.053 € χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα
αντικειμενικά στοιχεία τα οποία και παρέθεσα παραπάνω. Κάτι τέτοιο
άλλωστε καθίσταται αδύνατο από το γεγονός ότι σε αυτή τη περίπτωση θα
είχαμε υπερβεί κατά πολύ το ύψος των συνολικών ιδίων εσόδων (Ομάδα I)
του 2013 (7.864.953 €) όπως αυτό μας ορίζεται ως ανώτατο όριο από την υπ.
αρ. 29530/2014 ΚΥΑ καθώς και από την με αρ. πρωτ. 2000/31.10.14 «Γνώμη
του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ». Το γεγονός της έγκρισης του προϋπολογισμού μας κατόπιν
ελέγχου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καταμαρτυρεί το γεγονός
ότι κάτι τέτοιο δε μπορεί να συμβαίνει καθώς το ποσό των εν λόγω εσόδων
παραμένει ελάχιστα κάτω από το όριο των 7.864.953 € με προϋπολογισμένα
έσοδα ύψους 3.935.000 € στους κωδικούς των ανταποδοτικών τελών.
Προκειμένου να αποκτήσετε μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εκτέλεσης
του προϋπολογισμού των ανταποδοτικών μας τελών σας παραθέτουμε τον
παρακάτω πίνακα της εκτίμησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2014 (όπως
αυτός υπάρχει και στην αρχική μας εισήγηση)  σε αντιπαράθεση με τον τελικό
απολογιστικό πίνακα του 2014 που πλέον διαθέτουμε.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014
ΕΣΟΔΑ 3.875.000,00 €

ΕΞΟΔΑ
Προμήθεια ΔΕΗ 110.000,00 €
ταδκυ 3% επί των εσόδων 116.008,52 €

Υπηρεσία (20) καθ. &
ηλεκτροφωτισμού
(πληρωμένα) 2.900.000,00 €
Ειδικός Διαβαθμιδικός
Σύνδεσμος Αττικής 663.661,20 €
ΠΟΕ 93.267,52 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.882.937,24 €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014
ΕΣΟΔΑ 3.749.557,09 €

ΕΞΟΔΑ
Προμήθεια ΔΕΗ 105.242,81 €



ταδκυ 3% επί των εσόδων 112.486,71 €

Υπηρεσία (20) καθ. &
ηλεκτροφωτισμού (πληρωμένα) 2.808.734,07 €

Ειδικός Διαβαθμιδικός
Σύνδεσμος Αττικής 690.109,33 €
ΠΟΕ 124.184,88 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.840.757,80 €

(Στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής συμπεριλαμβάνεται ποσό
82.957,65 € της τελευταίας δόσης του έτους 2014 που μας κοινοποιήθηκε και
πληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015)
Συνεπώς ο προϋπολογισμός μας για το έτος 2014 και με τους υπάρχοντες
συντελεστές χρέωσης κατέστη ελλειμματικός κατά 91.200,71 € και όχι
πλεονασματικός όπως αναμενόταν στο σκεπτικό της απόφασης μερικής
ακύρωσης της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επομένως είναι
επιτακτική η ανάγκη αύξησης των εσόδων μας μέσω της αναπροσαρμογής των
συντελεστών χρέωσης της υπηρεσίας.
Τέλος θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το αυξημένο πάγιο κόστος της υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού εξαιτίας της αποπληρωμής της
υφιστάμενης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού μας
και των λοιπών δαπανών όπως αυτές αναλύονται παρακάτω:

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.369.232,33
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ 750.000,00
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 58.300,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 328.115,28

ΣΥΝΟΛΟ 2.505.647,61

Η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκηδόνα είναι 2 πόλεις με κύριο
χαρακτηριστικό τους πολλούς χώρους πρασίνου και τη χαμηλή δόμηση. Αυτό
από τη μια μεριά τις αναδεικνύει ως δυο πόλεις ανθρώπινες που προσφέρουν
τις απαραίτητες συνθήκες για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των
κατοίκων σε υψηλά επίπεδα, από την άλλη ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος
παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανά τετραγωνικό
μέτρο ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών. Ο μικρός αριθμός των τετρ. μέτρων που
υπόκεινται στο τέλος και στα οποία επιμερίζεται το πάγιο κόστος της υπηρεσίας
αυξάνει εκ των πραγμάτων τη χρέωση παροχής της ανά τετρ. μέτρο σε
συνδυασμό και με τις υπόλοιπες ιδιαιτερότητες των 2 πόλεων (κόστος
καθαρισμού των πολλών κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμός Άλσους Ν.
Φιλαδέλφειας, αυξημένο κόστος φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων κλπ.)
Στην προσπάθεια μας να αποτυπώσουμε όσο πιο ορθολογικά μπορούμε όλα τα
παραπάνω, να επιμερίσουμε βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της
απασχόλησης της υπηρεσίας το κόστος της παροχής της και να συντάξουμε έναν
κοινωνικά δίκαιο προϋπολογισμό καταρτίσαμε τον παρακάτω πίνακα
συντελεστών για τα τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2015, τον



οποίο και σας καλούμε να εγκρίνετε ανακαλώντας την με αρ. πρωτ.
78056/51902 από 22/12/2014 απόφασης της Αποκεντρωμένης διοίκησης
Αττικής περί «Μερικής ακύρωσης της υπ’ αρ. 218/2014 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος».

Για  στεγασμένους- μη στεγασμένους χώρους

1.Οικίες / κοινόχρηστα οικιών σε 1,40 € το τ.μ.

2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ –ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Από 1-700 τ.μ. σε 4,70 € το τ.μ.

3.ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ   από
701τ.μ. και πάνω  σε 6,20€το τ.μ.

Επιπλέον, η ακύρωση της υπ΄αριθμ. 218/14  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
αναφορικά με τη μείωση των δημοτικών τελών κατά  50 % για τον άνω των 700 τμ.
χώρο που καταλαμβάνουν νέες επιχειρήσεις που εδρεύουν στον Δήμο και για δύο
έτη από την ίδρυση τους και την  απαλλαγή των μακροχρόνια άνεργων , εφόσον  ο
καθορισμός και η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητος  αποτελεί
κανονιστικού περιεχομένου απόφαση και ως τοιαύτη έχει ισχύ νόμου και μάλιστα
τυπικού νόμου , λαμβανομένου υπόψιν ότι  από το γράμμα και πνεύμα του νόμου
προκύπτει  ότι ο καθορισμός και  η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών  ανήκει
στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημοτικού Σ/λιου και δεν προβλέπεται σε
καμμία άλλη διάταξη νόμου ότι ο καθορισμός  ή η αναπροσαρμογή των τελών
πρέπει να συναρτάται με την αύξηση  του τιμαρίθμου ή την οικονομική πολιτική
της εκάστοτε κεντρικής εξουσίας ή άλλο τι.

Σύμφωνα μάλιστα και με την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου  οι
κανονιστικές αποφάσεις , όπως είναι η υπ΄ αριθμ. 218/14 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, δεν χρήζουν αιτιολογίας, αλλά
ελέγχονται μόνον  από της απόψεως της συνδρομής των όρων της εξουσιοδοτικής
διατάξεως βάσει της οποίας  εκδίδονται  καθώς και της τυχόν υπερβάσεως της
εξουσιοδοτήσεως, περαιτέρω δε κατά την επιβολή ή αναπροσαρμογή των τελών σε
κάθε συγκεκριμένη  περίπτωση δεν υφίσταται  διακριτική εξουσία ώστε να
ευσταθήσει αιτίαση περί υπερβάσεως των ορίων της εξουσίας αυτών [  ΣτΕ
3869/00, 289/02 κλπ].

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η κανονιστική απόφαση  του Δημοτικού μας
Συμβουλίου  είναι καθόλα νόμιμη και πρέπει για τον λόγο αυτό να ακυρωθεί η
προσβαλλόμενη ως άνω απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
καθ΄ο μέρος ακύρωσε την υπ΄αριθμ. 218/14 απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου του
Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος.

Επειδή εκ πάντων των ανωτέρω προκύπτει άλλως συνάγεται ρητώς, σαφώς
και κατηγορηματικώς ότι η υπ΄αριθμ. 218/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος είναι πλήρως ητιολογημένη, σύννομος και
εξεδόθη ως ο νόμος ορίζει.

Επειδή εκ πάντων των ανωτέρω είναι πρόδηλο άλλως σαφές καθίσταται το
έννομο συμφέρον του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος προς άσκησιν της υπό
κρίσιν προσφυγής.



Επειδή η παρούσα είναι νόμιμος, βάσιμος και αληθής άμα δε εμπροθέσμως
ασκείται.

Δ Ι Α        Τ Α Υ Τ Α

Και τα κατά την συζήτησιν προστεθησόμενα, συν τη ρητή επιφυλάξει παντός
εν γένει νομίμου δικαιώματος του Δήμου Φιλαδελφειας- Χαλκηδόνος
οποθενδήποτε απορρέοντος.

Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας επί τω τέλει όπως δια τους εις το

ιστορικό της παρούσης αναφερομένους λόγους ανακληθεί  άλλως ακυρωθεί και
εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη υπ΄αριθμ. πρωτ.78056/51902/22-12-14   απόφαση
του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής που κοινοποιήθηκε στον Δήμο
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος την 7-1-15 [ αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ  143/ 7-1-15 ] , με την
οποία ακυρώθηκε εν μέρει  η υπ΄αριθμ. 218/14  απόφαση του Δημοτικού Σ/λιου
του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος και  καθ΄ο μέρος  ακύρωσε την ανωτέρω
υπ΄αριθμ. 218/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος ως και πάσα αμέσως ή εμμέσως συναφής πράξη ή παράλειψη της
Διοικήσεως, να γίνει δεκτή  και επικυρωθεί ως κατά πάντα νόμιμος και πλήρως
ητιολογημένη καθ΄όλας  αυτής τας βάσεις η ως άνω υπ΄αριθμ. 218/14 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος.

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

δε όπως κληθεί ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κατά την συζήτηση της
ως άνω προσφυγής, προκειμένου να εκθέσει τις θέσεις και τις απόψεις του.

Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν οι κ.κ. Α.Κόντος και Γ.Αράπογλου, οι
οποίοι απείχαν από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, επισημαίνοντας τις θέσεις που
είχαν υποστηρίξει στο Δημοτικό Συμβούλιο επί του θέματος των
ανταποδοτικών τελών έτους 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ



Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
5. Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
7. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων


