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ΘΕΜΑ: «Καθορισµός προκαταβολής και οφειλών για έργα αποχέτευσης 
κ.λ.π. βάσει του Ν. 1068/80 και του Π.∆. 6/86» 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 16.03.2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 2509/11.03.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2011) 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     

 
 
 
 
 
 

 

 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 62 / 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3504 / 05.04.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 16.03.2011 
Συνεδρίασης Νο. 6/2011 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, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, µόνιµη 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 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                      Κόντος Σταύρος             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               Γεωργαµλής Λύσσανδρος                     
Μπόβος Χαράλαµπος            Κότσιρας Παύλος   
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Παϊδας Αδαµάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη     
Σιµιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
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 
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 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν 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. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λ. Γεωργαµλής απέστειλε στο Προεδρείο του ∆.Σ. την 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 2625/15.03.2011 ιδιόχειρη επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σηµερινή συνεδρίαση διότι βρίσκεται στο εξωτερικό για 

επαγγελµατικούς λόγους (συγκεκριµένα αναφέρει ότι βρίσκεται στην Κύπρο). 

2. Οµοίως και ο κ. Σταύρος Κόντος απέστειλε το από 15.03.2011 ηλεκτρονικό µήνυµα 

στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του Προέδρου του ∆.Σ. και ενηµερώνει ότι λόγω 

προγραµµατισµένου επαγγελµατικού του ταξιδιού το οποίο δεν µπορούσε να αναβάλει, 

αδυνατεί να παρευρεθεί στη σηµερινή Συνεδρίαση. 

3. Τέλος ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Παύλος Κότσιρας απουσίασε, χωρίς 

να γνωστοποιήσει την απουσία του. 

 

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

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση των εκτός Ηµερησίας ∆ιατάξεως θεµάτων και πριν 

την έναρξη της συζήτησης της τακτικής Η.∆. απεχώρησε, για λόγους ανωτέρας βίας, ο κ. 

Αθ.-Κλ. Μάλλιος.  

Επίσης ο κ. Χαράλαµπος Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος µετά το τέλος της 

συζήτησης των εκτός Η.∆. θεµάτων και πρίν την έναρξη του 1ου Θέµατος Η.∆. δήλωσε ότι 

αποχωρεί  και επέστρεψε κατά την διάρκεια της συζήτησης του ίδιου θέµατος της Η.∆. 

Tέλος κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4ου Θέµατος Η.∆. και µέχρι το τέλος της 

Συνεδρίασης, απεχώρησε, για λόγους ανωτέρας βίας, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

κ. Ζαχαρίας Χωρινός. 

 

ΘΕΜΑ 10ο Η.∆. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο Θέµα της Η.∆., και µε βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 

1953/25.02.2011 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ως και τις 

συνηµµένες επ΄αυτού Αποφάσεις υπ΄αρ. 84/2008 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας και υπ΄αρ. 116/1999 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

πρώην ∆ήµου Ν. Χαλκηδόνας, ανέπτυξε τα ακόλουθα:   

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Σας υποβάλλουµε την παρούσα πρόταση, που αφορά τον τρόπο υπολογισµού : 
α) της προϋπολογιζόµενης δαπάνης των νέων έργων αποχέτευσης, 
β) της προκαταβολής που θα πρέπει να καταλάβουν οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες 
ακινήτων, βάσει της Προϋπολογιζόµενης ∆απάνης Αποχέτευσης προκειµένου να 
κατασκευασθούν τα ζητούµενα έργα  
γ)  τον τρόπο αποπληρωµής του υπολοίπου της δαπάνης που αναλογεί σε κάθε 
ακίνητο. 
δ) την χρέωση για ήδη κατασκευασµένους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης.    
 
Παρακαλούµε  για λήψη  σχετικής απόφασης, µε την οποία θα καθορίζονται όλα τα 
πιο πάνω. 
  
Ως τρόπος υπολογισµού, προτείνεται ο πιο κάτω (ανά κατηγορία έργων – αγωγοί,  
συνδέσεις):  
 
1.   ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ: 
 Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη κατασκευής αγωγού, προκύπτει ως εξής: 

σ.α. * 300(€/µµ)*συνολικό µήκος πρόσοψης (µµ)* σ.ο. = Α       Ν.1068/80 αρθρο 13.3.α 
Προσαύξηση υπέρ ∆ήµου             2% * Α = Β  προτείνεται σε 2% όπως ίσχυε στον 

∆.Ν.Χ έναντι 15% που ίσχυε στον ∆.Ν.Φ 
Προσαύξηση υπέρ ΕΥ∆ΑΠ           22% * Α = Γ       Ν. 1068/80, άρθρο 13.3.β 

                                                Π.∆.Α = Α+Β+Γ= 150 €+3 €+33 €=186 € 
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όπου:  
α) σ.α. = συντελεστής αναλογίας χρέωσης ακίνητου. Για τη συνήθη περίπτωση για 
την οποία ο κεντρικός αγωγός εξυπηρετεί 2 σειρές ακινήτων, η προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη επιµερίζεται στα ακίνητα µε µονή και ζυγή αρίθµηση οπότε ο σ.α. είναι 1/2. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο σ.α. είναι 1.   
 
β) 300 €/µµ είναι το προϋπολογιζόµενο κόστος κατασκευής ενός µέτρου αγωγού. 
(Το κόστος αυτό, έχει υπολογισθεί βάσει των εγκεκριµένων τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
ενώ συµπίπτει και µε την δαπάνη χρέωσης της Ε.Υ∆.Α.Π. και περιλαµβάνει το κόστος 
κατασκευής αγωγού και φρεατίων επίσκεψης όπως θα πληρωθεί στον εργολάβο, 
καθώς και το ΦΠΑ 23%). 
 
γ) Συνολικό Μήκος Πρόσοψης είναι το αναλογικό άθροισµα των µηκών των 
προσόψεων ενός οικοπέδου  σύµφωνα µε τον τύπο Σ.Μ.Π=α+2/3*β+1/2*(γ+δ+..) 
όπου α>β>{γ,δ,..} 
 
δ) σ.ο.= συντελεστής ορόφου είναι ο συντελεστής προσαύξησης για κάθε όροφο 
(υπόγειο ή υπέργειο). Ο συντελεστής αυτός είναι 1 για ακίνητα έως 3 για 
αποχετευµένους ορόφους.  
Για κάθε όροφο πλέον των τριών 25% προσαύξηση για κάθε επί πλέον 
αποχετευόµενο όροφο.  
Στο άθροισµα Α,  προστίθεται προσαύξηση υπέρ ∆ήµου και ΕΥ∆ΑΠ (Β+Γ), το σύνολο 
των οποίων (Α+Β+Γ) διαµορφώνει την Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη κατασκευής 
Αγωγού (Π.∆.Α.) ανά τρέχον µέτρο πρόσοψης ακινήτου. 
 
Στην περίπτωση καταβολής Π.∆.Α. νέου η υφιστάµενου αγωγού για νέες άδειες 
οικοδοµών προτείνεται η καταβολή της δαπάνης να πληρώνεται εφάπαξ. Στην 
περίπτωση νέων αγωγών το τελικό κόστος, θα υπολογίζεται µετά την οριστική 
εκκαθάριση της κάθε εργολαβίας, µε την οποία κατασκευάζεται ο αγωγός. 
 
Προτείνεται η Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη κατασκευής  Αγωγού (Π.∆.Α.) να 
καταβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους ως εξής: 30% του ποσού ως προκαταβολή 
που θα πληρώνεται µέσα σε 20 ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση και το υπόλοιπο 
ποσό σε 4 ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις. 
 Επίσης προτείνεται η τακτοποίηση οφειλών παλαιοτέρων ετών ή οφειλών που 
προέκυψαν λόγω προσθήκης ορόφου πέραν των τριών, να γίνεται σε 4 ισόποσες 
τριµηνιαίες δόσεις.  
 
2. ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 
  
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη κατασκευής συνδέσεων, η οποία και πρέπει να 
προκαταβάλλεται (Ν. 1068/80 αρ. 14.2) εξαρτάται από το πλάτος του δρόµου στον 
οποίο έχει πρόσωπο και συνδέεται το κάθε ακίνητο, καθορίζεται δε ως εξής: 
 
(α) Για δρόµους πλάτους µέχρι και 8,00 µέτρων 800 €.  
(β) Για δρόµους πλάτους µεγαλύτερου των 8.00 µέτρων, η δαπάνη (α) θα  

προσαυξάνεται κατά 50 € για κάθε µέτρο πλάτους δρόµου πλέον των 8.00 
µέτρων. 

Στην προϋπολογιζόµενη δαπάνη κατασκευής συνδέσεων (η οποία υπολογίσθηκε 
βάσει των εγκεκριµένων τιµολογίων Υ∆Ρ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε) περιλαµβάνεται το κόστος 
των έργων, όπως αυτά πληρώνονται από το ∆ήµο στους εργολάβους. 
(γ)  Για βιοµηχανίες – βιοτεχνίες και λοιπά κτίρια ειδικών χρήσεων (Π.∆. 6/80 αρ. 3.3) 
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η δαπάνη θα προσαυξάνεται για κάθε σύνδεση κατά 1500 € επειδή στην περίπτωση 
αυτή, κατασκευάζεται ειδικών προδιαγραφών φρεάτιο ελέγχου – προσαρµογής – 
δειγµατοληψίας αποβλήτων. 
(δ) Για την κατασκευή µόνο φρεατίου προσαρµογής σε υφιστάµενη νόµιµη σύνδεση 
αποχέτευσης, ελάχιστου βάθους 1,20µ.  500 €. 
(ε) Για δρόµους των οποίων η συντήρηση τους δεν είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου, 
προσαύξηση προκαταβολής κατά 1000 €. 
 
Το τελικό κόστος κάθε σύνδεσης, θα υπολογίζεται µετά την οριστική εκκαθάριση της 
εργολαβίας µε την οποία κατασκευάσθηκε η σύνδεση αυτή, το δε υπόλοιπο 
(χρεωστικό ή πιστωτικό) θα απαιτείται ή θα επιστρέφεται αντίστοιχα στον 
εξυπηρετηθέντα δηµότη. Ειδικά, αν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο και ταυτόχρονα 
οφειλή για τη δαπάνη κατασκευής αγωγού, η οποία εισπράττεται  µε δόσεις, το 
υπόλοιπο αυτό θα συµψηφίζεται µε την οφειλή αυτή και θα επιστρέφεται το πιθανά 
προκύπτων νέο υπόλοιπο. 

 
Στην περίπτωση ανακατασκευής νόµιµης σύνδεσης η οποία παρουσιάζει 
προβληµατική λειτουργία και δεν έχει παραληφθεί από την Ε.Υ∆.Α.Π, προτείνεται να 
ισχύουν τα ακόλουθα: 
Θα ανακατασκευάζεται ατελώς από τον ∆ήµο κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης από την 
Ε.Υ∆.Α.Π. ότι η προβληµατική λειτουργία της σύνδεσης δεν οφείλεται σε κακή χρήση 
του δικτύου από τους ιδιοκτήτες. 

 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Σωτ. 
Κοσκολέτο, ο οποίος έκανε συγκεκριµένες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του 
θέµατος. 
Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους κ.κ. Στ. Κοσµά, Χαρ. Μπόβο, Β. 
Βαλασσά, ∆.-Ε. Γκούµα, η οποία και ανακοίνωσε ότι η Παράταξή τους θα 
καταψηφίσει την εισήγηση, για λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στα Πρακτικά 
της Συνεδριάσεως. 
Μετέπειτα τον λόγο έλαβε ο κ. Μιχ. Κουτσάκης, ο κ. Νικ. Παπανικολάου και ο κ. Χρ. 
Κοπελούσος, ο οποίος διευκρίνισε ότι η παράταξή του θα ψηφίσει την πρόταση ως 
εισάγεται εκτός από την συγκεκριµένη παρατήρηση-επισήµανση που ανέφερε 
προγενέστερα ο κ. Χρ. Κοσκολέτος. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα όπως εγκρίνει το θέµα ως 
εισάγεται. 

                    
Κατά της παραπάνω εισήγησης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) τρείς (3) ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι, ήτοι οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, Γκούµα ∆.-Ε. και Στ. Πολίτης, για λόγους που 
καταγράφονται στα Πρακτικά της Συνεδριάσεως, ενώ οι ∆ηµ. Σύµβουλοι της 
παράταξης του κ. Χ. Τοµπούλογλου διευκρίνισαν ότι υπερψηφίζουν το θέµα αλλά µε 
συγκεκριµένες παρατηρήσεις.  
 

Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, την 

εισήγηση του κ. Προέδρου µε το έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου, τον Ν. 1068/80, το Π.∆. 6/86 και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 

3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(25 ΥΠΕΡ, 3 ΚΑΤΑ, 5 ΑΠΟΝΤΕΣ) 

 

1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης προαναφεροµένους λόγους, τον 
καθορισµό προκαταβολής και οφειλών για έργα αποχέτευσης κ.λ.π. στο ∆ήµο µας, ως 
ακολούθως: 
 
Α.   ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ 
  
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη κατασκευής αγωγού, είναι η εξής: 

σ.α. * 300(€/µµ)*συνολικό µήκος πρόσοψης (µµ)* σ.ο. = Α       Ν.1068/80 αρθρο 13.3.α 
Προσαύξηση υπέρ ∆ήµου             2% * Α = Β  προτείνεται σε 2% όπως ίσχυε στον 

∆.Ν.Χ έναντι 15% που ίσχυε στον ∆.Ν.Φ 
Προσαύξηση υπέρ ΕΥ∆ΑΠ           22% * Α = Γ       Ν. 1068/80, άρθρο 13.3.β 

                                                Π.∆.Α = Α+Β+Γ= 150 €+3 €+33 €=186 € 

όπου:  
α) σ.α. = συντελεστής αναλογίας χρέωσης ακίνητου. Για τη συνήθη περίπτωση για 
την οποία ο κεντρικός αγωγός εξυπηρετεί 2 σειρές ακινήτων, η προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη επιµερίζεται στα ακίνητα µε µονή και ζυγή αρίθµηση οπότε ο σ.α. είναι 1/2. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο σ.α. είναι 1.   
 
β) 300 €/µµ είναι το προϋπολογιζόµενο κόστος κατασκευής ενός µέτρου αγωγού. 
(Το κόστος αυτό, έχει υπολογισθεί βάσει των εγκεκριµένων τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
ενώ συµπίπτει και µε την δαπάνη χρέωσης της Ε.Υ∆.Α.Π. και περιλαµβάνει το κόστος 
κατασκευής αγωγού και φρεατίων επίσκεψης όπως θα πληρωθεί στον εργολάβο, 
καθώς και το ΦΠΑ 23%). 
 
γ) Συνολικό Μήκος Πρόσοψης είναι το αναλογικό άθροισµα των µηκών των 
προσόψεων ενός οικοπέδου  σύµφωνα µε τον τύπο Σ.Μ.Π=α+2/3*β+1/2*(γ+δ+..) 
όπου α>β>{γ,δ,..} 
 
δ) σ.ο.= συντελεστής ορόφου είναι ο συντελεστής προσαύξησης για κάθε όροφο 
(υπόγειο ή υπέργειο). Ο συντελεστής αυτός είναι 1 για ακίνητα έως 3 για 
αποχετευµένους ορόφους.  
Για κάθε όροφο πλέον των τριών, ορίζεται 25% προσαύξηση για κάθε επί πλέον 
αποχετευόµενο όροφο.  
Στο άθροισµα Α,  προστίθεται προσαύξηση υπέρ ∆ήµου και ΕΥ∆ΑΠ (Β+Γ), το σύνολο 
των οποίων (Α+Β+Γ) διαµορφώνει την Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη κατασκευής 
Αγωγού (Π.∆.Α.) ανά τρέχον µέτρο πρόσοψης ακινήτου. 
 
Στην περίπτωση καταβολής Π.∆.Α. νέου ή υφιστάµενου αγωγού για νέες άδειες 
οικοδοµών, ορίζεται η καταβολή της δαπάνης να πληρώνεται εφάπαξ. 
Στην περίπτωση νέων αγωγών το τελικό κόστος, θα υπολογίζεται µετά την οριστική 
εκκαθάριση της κάθε εργολαβίας, µε την οποία κατασκευάζεται ο αγωγός. 
 
Επίσης ορίζεται ότι η Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη κατασκευής Αγωγού (Π.∆.Α.) θα 
καταβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους ως εξής:  
30% του ποσού ως προκαταβολή θα πληρώνεται µέσα σε 20 ηµέρες από την 
έγγραφη ειδοποίηση και το υπόλοιπο ποσό σε 4 ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις. 
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Η τακτοποίηση οφειλών παλαιοτέρων ετών ή οφειλών που προέκυψαν λόγω 
προσθήκης ορόφου πέραν των τριών θα γίνεται σε 4 ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις.  
 
 
Β.  ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 
  
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη κατασκευής συνδέσεων, η οποία και πρέπει να 
προκαταβάλλεται (Ν. 1068/80 αρ. 14.2) εξαρτάται από το πλάτος του δρόµου στον 
οποίο έχει πρόσωπο και συνδέεται το κάθε ακίνητο, καθορίζεται δε ως εξής: 
 
(α) Για δρόµους πλάτους µέχρι και 8,00 µέτρων 800 €.  
(β) Για δρόµους πλάτους µεγαλύτερου των 8.00 µέτρων, η δαπάνη (α) θα 
προσαυξάνεται κατά 50 € για κάθε µέτρο πλάτους δρόµου πλέον των 8.00  µέτρων. 
Στην προϋπολογιζόµενη δαπάνη κατασκευής συνδέσεων (η οποία υπολογίσθηκε 
βάσει των εγκεκριµένων τιµολογίων Υ∆Ρ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε) περιλαµβάνεται το κόστος 
των έργων, όπως αυτά πληρώνονται από το ∆ήµο στους εργολάβους. 
(γ)  Για βιοµηχανίες – βιοτεχνίες και λοιπά κτίρια ειδικών χρήσεων (Π.∆. 6/80 αρ. 3.3) 
η δαπάνη θα προσαυξάνεται για κάθε σύνδεση κατά 1.500 € επειδή στην περίπτωση 
αυτή, κατασκευάζεται ειδικών προδιαγραφών φρεάτιο ελέγχου – προσαρµογής – 
δειγµατοληψίας αποβλήτων. 
(δ) Για την κατασκευή µόνο φρεατίου προσαρµογής σε υφιστάµενη νόµιµη σύνδεση 
αποχέτευσης, ελάχιστου βάθους 1,20µ.  500 €. 
(ε) Για δρόµους των οποίων η συντήρηση τους δεν είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου, 
επιβάλλεται προσαύξηση προκαταβολής κατά 1.000 €. 
 
Το τελικό κόστος κάθε σύνδεσης, θα υπολογίζεται µετά την οριστική εκκαθάριση της 
εργολαβίας µε την οποία κατασκευάσθηκε η σύνδεση αυτή, το δε υπόλοιπο 
(χρεωστικό ή πιστωτικό) θα απαιτείται ή θα επιστρέφεται αντίστοιχα στον 
εξυπηρετηθέντα δηµότη.  
Ειδικά, αν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο και ταυτόχρονα οφειλή για τη δαπάνη 
κατασκευής αγωγού, η οποία εισπράττεται µε δόσεις, το υπόλοιπο αυτό θα 
συµψηφίζεται µε την οφειλή αυτή και θα επιστρέφεται το πιθανά προκύπτων νέο 
υπόλοιπο. 

 
Στην περίπτωση ανακατασκευής νόµιµης σύνδεσης η οποία παρουσιάζει 
προβληµατική λειτουργία και δεν έχει παραληφθεί από την Ε.Υ∆.Α.Π, ορίζεται ότι θα  
ισχύουν τα ακόλουθα: 
Θα ανακατασκευάζεται ατελώς από τον ∆ήµο κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης από την 
Ε.Υ∆.Α.Π. ότι η προβληµατική λειτουργία της σύνδεσης δεν οφείλεται σε κακή χρήση 
του δικτύου από τους ιδιοκτήτες. 
 

2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 62/ 2011. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

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 

Κοσµά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

∆ερµανούτσου ∆ήµητρα, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας 
Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                  
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                                Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη 
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                
                                                                    
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ  
 
Κοιν.: - ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
          - Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
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