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ΘΕΜΑ: «Έγκριση αλλαγής  του τ ιμολογίου  των  Δημοτικών Τελών 
Καθαριότητας  κα ι  Ηλεκτροφωτισμού από  Γενική  Χρήση  σε  Οικ ιακή  γ ια   
τους πολιτ ιστ ικούς ,  αθλητ ικούς συλλόγους –  σωματεία  μη  κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα  καθώς  κα ι  κο ινωνικές  συνεταιρ ιστ ικές  επ ιχε ιρήσει ς  κα ι  αστ ικές  
μη  κερδοσκοπικές  εταιρε ί ες  με συλλογικό  κα ι  κο ινωνικό  έργο  που 
εδρεύουν  στο  Δήμο,  βάσε ι  της  αριθ .  164/2018  απόφασης -ε ισήγησης  της  
Οικ .  Επιτροπής»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση 
στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» 
(Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 20.6.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από 
την αριθ. πρωτ. 15638/15-6-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 13/2018) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με 
αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους  Προέδρους των Συμβουλίων των 
δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. κ. 
Ελευθέριου Πλάτανου) 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 171/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 16599/22-6-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                         

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 20/6/2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 13/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
ΑΔΑ: 6Π3Ρ46ΜΩ0Ι-ΡΑ2



 2 

 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
9. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

10. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
13. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
15. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
16. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα 
πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 24 παρόντες και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Καλαμπόκης  Ιωάννης                                         

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Καλύβης  Γεώργιος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Αράπογλου  Γεώργιος  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Πλάτανος  Ελευθέριος  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                  Κανταρέλης  Δημήτριος 
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος              Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                 Σιώρης  Νικόλαος 

Πάνος  Γεώργιος                                                  Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
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Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
 
    
Σημειώνεται ότι στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

 Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κατά τη συγκεκριμένη στιγμή παρόντων μελών του Σώματος το 10ο 

θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 3ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, ενώ κατά τη συζήτηση των 

λοιπών θεμάτων τηρήθηκε η σειρά με την οποία αυτά ήταν εγγεγραμμένα στην Η.Δ. της Συνεδρίασης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Η κα Β.Αγαγιώτου και ο κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.. Εξ αυτών η πρώτη αποχώρησε από τη 

Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Β.Παπακώστας και η κα Α.Γαλαζούλα προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ. 

 Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 2ου 

θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Α.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί 

του 10ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Μ.Κουτσάκης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 10ου 

θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 16ου 

θέματος της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι.Καλαμπόκης απουσίαζε δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. 

Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής 

τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 11ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 
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Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με 

γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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.Δ.  

 

11ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση την αριθ. πρωτ. 
16098/19-6-2018 υπ΄αριθ. 164/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 27/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 
Αριθ. Απόφασης : 164/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

« Ε ισήγηση  στο  Δ .Σ .  γ ια  την  αλλαγή  του  τ ι μολογ ί ου  των  
Δημοτ ι κών  Τελών  Καθαρ ιότητας  κα ι  Ηλεκτροφωτ ισ μού 
από  Γεν ι κή  Χρήση σε  Ο ικ ιακή  γ ια   τους  πολ ι τ ιστ ι κούς ,  
αθλητ ικούς  συλλόγους  –  σωματε ί α  μη  κ ερδοσκοπ ικού  
χαρακτήρα  καθώς   κα ι  κο ι νων ικ ές  συνετα ιρ ιστ ι κέ ς  
επ ι χε ιρήσε ι ς  κα ι  αστ ι κ έ ς  μη  κερδοσκοπ ικ ές  ετα ιρε ί ε ς  με  
συλλογ ικό  κα ι  κο ι νων ικό  έργο  που εδρεύουν  στο  Δήμο ». 
 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 19 
του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 15616/27/15-
6-2018 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 Α΄. 
 
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) 
Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) Ανανιάδης Νικόλαος και 5) Γαλαζούλα Αλίκη, μέλη 
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ΑΠΟΝΤΕΣ  

 
1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 2) Καλαμπόκης Ιωάννης 3) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 4)  

Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 15609/15-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/ 
Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας επί του θέματος : 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 

ΘΕΜΑ: Ε ισήγηση  γ ι α  την  αλλαγή  του  τ ι μολογ ίου  των  Δημοτ ικών  Τελών  

Καθαρ ιό τητας  κα ι  Ηλεκτροφωτ ισμού από  Γεν ι κή  Χρήση  σε  Ο ικ ι ακή  γ ια   τους  

πολ ι τ ιστ ι κούς ,  αθλητ ικούς  συλλόγους  –  σωματε ία  μη  κερδοσκοπ ικού  

χαρακτήρα  καθώς   κα ι  κο ι νων ικ ές  συνετα ιρ ιστ ι κέ ς  επ ι χε ιρήσε ι ς  κα ι  αστ ι κ έ ς  μη  

κερδοσκοπ ικ ές  ετα ιρε ί ε ς  με  συλλογ ικό  κα ι  κο ι νων ικό  έργο  που  εδρεύουν  στο  

Δήμο  Νέας  Φ ιλαδέλφε ιας  –  Νέας  Χαλκηδόνας   

Κύριοι, 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 

επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

Ως γνωστό, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ. 

(171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 

τους με τις σχετικές διατάξεις, του Νόμου 25/1975 (74 Α΄), 429/1976 (235 Α΄), καθώς και των 

άρθρων 4, 5, 17 και 20 του Νόμου 1080/1980 (246 Α΄),  1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Νόμου 

2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Νόμου 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Νόμου 

2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14),2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και  του Νόμου 3345/2005 (άρθρο 5), 

ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το 

οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, το Ενιαίο Ανταποδοτικό 

Τέλος Καθαριότητας – Φωτισμού, που επιβάλλεται για λογαριασμό των ΟΤΑ, καθορίζεται για κάθε 

στεγασμένο ή όχι χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ανάλογα με τα τετραγωνικά 

μέτρα της επιφάνειας των χώρων και τον ορισμένο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

συντελεστή. 

Ενόψει των ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 25595/17 και λόγω της έγκαιρης και 

σύννομης κατάρτισης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 με βάση τις διατάξεις του 
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άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 

(Α΄167), και τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας έλαβε την υπ.αριθμ. 261/2017 

Απόφαση με την καθορίσθηκαν οι συντελεστές τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  

ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2018  

Παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω όπως σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  όπως προβείτε στη λήψη απόφασης για την εισήγηση  προς το Δ.Σ.  της  αλλαγής του 

τιμολογίου των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού από Γενική Χρήση σε Οικιακή 

για : 

 τους πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους – σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

 κο ινων ικ ές  συνετα ιρ ιστ ι κέ ς  επ ι χε ι ρήσε ι ς  κα ι  αστ ι κ έ ς  μη  κερδοσκοπ ικ ές  

ε τα ιρ ε ί ε ς  με συλλογικό και κοινωνικό έργο : α) ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή 

ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού β) παροχή υπηρεσιών κοινωνικού 

χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα 

άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, 

που εδρεύουν στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας δεδομένου ότι οι ως άνω 

κατηγορίες δε στοχεύουν στην απολαβή του κέρδους και στον ανταγωνισμό της αγοράς αλλά 

στην επίτευξη του σκοπού τους (πολιτιστικού, αθλητικού , κοινωνικού). 

Η αλλαγή του τιμολογίου από Γενική Χρήση σε Οικιακή αφορά αποκλειστικά ακίνητα που 

χρησιμοποιούνται για τη υλοποίηση των σκοπών τους  ενώ ο δικαιούχος υποχρεούται να 

ενημερώνει το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για όποια αλλαγή προκύπτει. Σε 

αντίθεση περίπτωση θα καταλογίζονται στον υπόχρεο οι διαφορές που προκύπτουν σύμφωνα 

πάντα με την κείμενη νομοθεσία. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή από Γενική σε Οικιακή Χρήση είναι τα 

ακόλουθα : 

 Aίτηση του δικαιούχου  

 Καταστατικό  

 Έναρξη εργασιών Δ.Ο.Υ. 

 Λογ/σμος ΔΕΗ στο όνομα του δικαιούχου 

 Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή συμβόλαιο κυριότητας ακινήτου 

 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου ότι θα γνωστοποιεί άμεσα στο Δήμο οποιαδήποτε αλλαγή 

προκύψει. Σε αντίθεση περίπτωση θα καταλογίζονται στον υπόχρεο οι διαφορές που 

προκύπτουν σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία. 
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Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την 
οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 27/2018 Πρακτικό της 
Επιτροπής.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του 
Ν. 3852/10 και :  
 

 Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί 
των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις 
σχετικές διατάξεις, του Νόμου 25/1975 (74 Α΄), 429/1976 (235 Α΄), καθώς και των άρθρων 4, 5, 
17 και 20 του Νόμου 1080/1980 (246 Α΄),  1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Νόμου 2130/93 
(άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Νόμου 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Νόμου 
2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14),2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και  του Νόμου 3345/2005 (άρθρο 5) 
 

 Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 
 

 Την ΚΥΑ 25595/17 περί κατάρτισης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του 
άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167), και τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 
Α/28-06-2014)  
 

 Την υπ.αριθμ. 261/2017 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί καθορισμού συντελεστών τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2018 

 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα  

 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την  αλλαγή του τιμολογίου των Δημοτικών Τελών 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού από Γενική Χρήση σε Οικιακή Χρήση για : 

 τους πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους – σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

 κο ινων ικ ές  συνετα ιρ ιστ ι κέ ς  επ ι χε ι ρήσε ι ς  κα ι  αστ ι κ έ ς  μη  κερδοσκοπ ικ ές  

ε τα ιρ ε ί ε ς  με συλλογικό και κοινωνικό έργο : α) ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή 

ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού β) παροχή υπηρεσιών κοινωνικού 

χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα 

άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, 

που εδρεύουν στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας δεδομένου ότι οι ως άνω 

κατηγορίες δε στοχεύουν στην απολαβή του κέρδους και στον ανταγωνισμό της αγοράς αλλά 

στην επίτευξη του σκοπού τους (πολιτιστικού, αθλητικού , κοινωνικού). 

Η αλλαγή του τιμολογίου από Γενική Χρήση σε Οικιακή αφορά αποκλειστικά ακίνητα που 

χρησιμοποιούνται για τη υλοποίηση των σκοπών τους,  ενώ ο δικαιούχος υποχρεούται να 
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ενημερώνει το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για όποια αλλαγή προκύπτει. Σε 

αντίθεση περίπτωση θα καταλογίζονται στον υπόχρεο οι διαφορές που προκύπτουν σύμφωνα 

πάντα με την κείμενη νομοθεσία. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή από Γενική σε Οικιακή Χρήση είναι τα 

ακόλουθα : 

 Αίτηση του δικαιούχου  

 Καταστατικό  

 Έναρξη εργασιών Δ.Ο.Υ. 

 Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του δικαιούχου 

 Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή συμβόλαιο κυριότητας ακινήτου 

 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου ότι θα γνωστοποιεί άμεσα στο Δήμο οποιαδήποτε αλλαγή 

προκύψει. Σε αντίθεση περίπτωση θα καταλογίζονται στον υπόχρεο οι διαφορές που 

προκύπτουν, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  164/2018 

 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών 
καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.  
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται με την αριθ. 
164/2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα μέσω της αριθ. 164/18 απόφασης Οικ. 
Επιτροπής εισήγηση,  τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)  
 Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί 

των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις 
σχετικές διατάξεις, του Νόμου 25/1975 (74 Α΄), 429/1976 (235 Α΄), καθώς και των άρθρων 4, 5, 
17 και 20 του Νόμου 1080/1980 (246 Α΄),  1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Νόμου 2130/93 
(άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Νόμου 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Νόμου 
2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14),2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και  του Νόμου 3345/2005 (άρθρο 5) 
 

 Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 
 

 Την ΚΥΑ 25595/17 περί κατάρτισης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του 
άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167), και τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 
Α/28-06-2014)  
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 Την υπ.αριθμ. 261/2017 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί καθορισμού συντελεστών τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2018 

 
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επειδή η δραστηριότητα  που τελείται στους χώρους των εν θέματι νομικών προσώπων δεν μπορεί να 
θεωρηθεί κερδοσκοπική και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ανταγωνισμού εγκρίνει την  
αλλαγή του τιμολογίου των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού από Γενική Χρήση σε 
Οικιακή Χρήση για : 
 

 τους πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους – σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

 κο ινων ικ ές  συνετα ιρ ιστ ι κέ ς  επ ι χε ι ρήσε ι ς  κα ι  αστ ι κ έ ς  μη  κερδοσκοπ ικ ές  

ε τα ιρ ε ί ε ς  με συλλογικό και κοινωνικό έργο : α) ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή 

ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού β) παροχή υπηρεσιών κοινωνικού 

χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα 

άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, 

που εδρεύουν στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας δεδομένου ότι οι ως άνω 

κατηγορίες δε στοχεύουν στην απολαβή του κέρδους και στον ανταγωνισμό της αγοράς αλλά 

στην επίτευξη του σκοπού τους (πολιτιστικού, αθλητικού , κοινωνικού). 

Η αλλαγή του τιμολογίου από Γενική Χρήση σε Οικιακή αφορά αποκλειστικά ακίνητα που 

χρησιμοποιούνται για τη υλοποίηση των σκοπών τους,  ενώ ο δικαιούχος υποχρεούται να 

ενημερώνει το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για όποια αλλαγή προκύπτει. Σε 

αντίθεση περίπτωση θα καταλογίζονται στον υπόχρεο οι διαφορές που προκύπτουν σύμφωνα 

πάντα με την κείμενη νομοθεσία. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή από Γενική σε Οικιακή Χρήση είναι τα 

ακόλουθα : 

 Αίτηση του δικαιούχου  

 Καταστατικό  

 Έναρξη εργασιών Δ.Ο.Υ. 

 Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του δικαιούχου 

 Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή συμβόλαιο κυριότητας ακινήτου 

 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου ότι θα γνωστοποιεί άμεσα στο Δήμο οποιαδήποτε αλλαγή 

προκύψει. Σε αντίθεση περίπτωση θα καταλογίζονται στον υπόχρεο οι διαφορές που 

προκύπτουν, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   171/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                             ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 
 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Κοπελούσος  Χρήστος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας  
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και Προέδρου Οικ. Επιτροπής 
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
6. Τμήμα Λογιστηρίου 
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
8.      Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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