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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 5/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναπροσαρμογής συντελεστών Τελών Καθαριότητας 
και Φωτισμού καθώς και Δημοτικού Φόρου έτους 2011, μετά από 
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (Απόφαση Νο. 
20/2011 Ο.Ε.)» 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήμερα στις 28.02.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 1901/24.02.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό στην κα Δήμαρχο, σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 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- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα 
Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όσο και του άρθρου 96 
του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 
μελών ήταν παρόντες : 32 και απόντες: 1,  ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής             Γεωργαμλής Λύσανδρος   
Κανταρέλης Δημήτριος                                                 
Μπόβος Χαράλαμπος       
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος               
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 
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Δημακόπουλος Χρήστος 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
  
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα Δήμητρα Δερμανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη 

σημερινή συνεδρίαση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. Γεωργαμλής απέστειλε στο Προεδρείο του Δ.Σ. την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 2026/28.02.2011 ιδιόχειρη επιστολή του με την οποία ενημερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σημερινή συνεδρίαση διότι βρίσκεται στο εξωτερικό (συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι βρίσκεται στην Κύπρο). 

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

έναρξη της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στα 

συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν 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.  

 

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση του 20ου  θέματος της Η.Δ. το οποίο ήταν και το 

τελευταίο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, αποχώρησαν οι τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας», ήτοι οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, Δ.-

Ε. Γκούμα και Στ. Πολίτης . 
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ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο Θέμα της Η.Δ. έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χαρ. Μπόβο, ο οποίος, βάσει της υπ΄αριθμ. 20/2011 

(αριθμ. πρωτ. 1997/24.02.2011) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

μας, ανέφερε τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
 
Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 
171) και του άρθρου 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 άρθρου 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 ΔΕΗ 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 παρεχομένων 
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.  
 
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.  
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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 Δ.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 τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας έπειτα από  προηγούμενη υποβολή υπό 
του υπόχρεου προς τον δήμο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 
 
Με την αριθμ. 253/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας οι συντελεστές καθαριότητας και φωτισμού και Δημοτικού Φόρου 
στον πρώην Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, σημερινή Δημοτική Ενότητα Νέας 
Φιλαδέλφειας, διαμορφώθηκαν για το έτος 2010 και ισχύουν μέχρι σήμερα ως εξής: 
1. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, φιλανθρωπικά 

ιδρύματα κ.λ.π. σε 1,93 € / μ2 ετησίως. 
2. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως καταστήματα και για λοιπές 

χρήσεις μέχρι 6.000 μ2 σε 6,76 € / μ2. 
3. Για στεγασμένους χώρους πάνω από 6.000 μ2 σε 4,05 € /μ2 ετησίως. 
4. Για μη στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους πάσης φύσεως μέχρι 6.000 μ2 σε 

2,03 € /μ2 ετησίως. 
5. Για μη στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους πάσης φύσεως πάνω από 6.000 

μ2 σε 2,03 € /μ2 ετησίως. 
6. Δημοτικός Φόρος για ηλεκτροδοτούμενους χώρους σε 0,16 € /μ2 ετησίως. 
 
Με την αριθμ. 163/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 
Νέας Χαλκηδόνας, οι συντελεστές καθαριότητας και φωτισμού και Δημοτικού Φόρου 
στον πρώην Δήμο Νέας Χαλκηδόνας, σημερινή Δημοτική Ενότητα Ν. Χαλκηδόνας, 
αυξήθηκαν για το έτος 2010 κατά 2%, προκειμένου τα έσοδα να ανταποκρίνονται 
στα έξοδα των αντιστοίχων υπηρεσιών, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την ετήσια 
αύξηση των Δεικτών Τιμών Καταναλωτή και διαμορφώθηκαν για το έτος 2010 και 
ισχύουν μέχρι σήμερα ως εξής: 
1. Σε 1,35 € / μ2 επιφανείας κατοικίας και κοινοχρήστων χώρων αυτών ετησίως. 
2. Σε 4,01 € /μ2 επιφανείας επαγγελματικών χώρων και κοινοχρήστων χώρων 

αυτών ετησίως. 
3. Δημοτικός Φόρος για ηλεκτροδοτούμενους χώρους σε 0,27 € /μ2 ετησίως. 
 
Βάσει των συντελεστών αυτών, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη έτους 2010 
προϋπολογίσθηκαν για μεν τον πρώην Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας σε 6.156.424,59 € 
(Κ.Α. 0311, 2111 και 3111) και ανήλθαν τελικά σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία 
της 31/12/2010 στο ποσόν των  4.202.424,83 €, για δε τον πρώην Δήμο Νέας 
Χαλκηδόνας σε 1.411.770,13 € (Κ.Α. 0311, 2111 και 3111) και ανήλθαν τελικά 
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σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία της 31/12/2010 στο ποσόν των  1.341.805,54 
€. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι τα συνολικά έσοδα και για τους δύο δήμους για 
το έτος 2010 ανήλθαν σε 5.544.230,37 €. 
 
Αντίστοιχα δαπανήθηκε για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Φωτισμού 
κατά το έτος 2010 το ποσό των 3.380.179,04 € στη Φιλαδέλφεια και το ποσό των 
1.342.568,38 € στη Χαλκηδόνα (σύνολο δαπανών και για τους δυο πρώην δήμους 
4.722.747,42 €). 
Οι δαπάνες καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2011 στο δήμο μας υπολογίζεται 
πως θα είναι 4.960.417,08 €, όπως αναλυτικά εκτίθενται στον συνημμένο στην 
παρούσα πίνακα δαπανών. 
 
Τα έσοδα λοιπόν από τα ανταποδοτικά τέλη που θα προκύψουν για το τρέχον 
οικονομικό έτος 2011, 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 Δημοτικών μας ενοτήτων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας, που χρεώνονται με τέλη καθαριότητας, το οποίο 
παρουσιάζει μείωση όπως αυτό προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία της ΔΕΗ, σε 
συνάρτηση με τους προαναφερόμενους ισχύοντες συντελεστές, ήτοι: 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ: 
Οικίες             1.250.000 τ.μ. περίπου  Χ 1,93  €/τ.μ.     =     2.412.500,00  €    
Καταστήματα    240.000 τ.μ. περίπου  Χ 6,76  €/τ.μ.     =      1.622.400,00  €    
                              ---------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        Σύνολο:           4.034.900,00  €       
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ:                
Οικίες                  500.000 τ.μ. περίπου Χ 1,35  €/τ.μ.     =     675.000,00  €    
Καταστήματα      190.000 τ.μ. περίπου Χ 4,01  €/τ.μ.     =      761.900,00  €    
                              ---------------------------------------------------------------------------- 
                                                                       Σύνολο:           1.436.900,00  €       
 
Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό ποσό εσόδου για το έτος 2011 και με τους 
ισχύοντες συντελεστές, συμπεριλαμβανομένων και ποσού περίπου 50.000,00 € που 
θα εισπραχθεί με οίκοθεν βεβαιώσεις και με καταλόγους από μη ηλεκτροδοτούμενους 
χώρους, καθώς και από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών προβλέπεται να 
ανέλθει περίπου σε 5.520.000,00.- € περίπου, όσα και τα αντίστοιχα του 
παρελθόντος έτους και αντιστοίχως να δαπανηθεί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. 
 
Τα έξοδά μας των αντίστοιχων Υπηρεσιών (Καθαριότητας και Φωτισμού) για το έτος 
2011 όπως αναλυτικά ήδη σας έχει εκτεθεί, προβλέπεται ότι θα φτάσουν στο ποσόν 
των 4.960.000,00 € περίπου, λαμβάνοντας υπόψη έναντι των πραγματικών 
σημερινών δαπανών που απαιτούνται μόνο για τη μισθοδοσία του προσωπικού (ως οι 
συνημμένοι πίνακες), την ελάχιστη πιθανή αύξησή τους (ωρίμανση μισθοδοσίας 
υπαλλήλων), καθώς και την ελάχιστη πιθανή αύξηση των λοιπών δαπανών σύμφωνα 
με την ετήσια αύξηση των δεικτών τιμών καταναλωτή (για το δωδεκάμηνο 1ος 2010 
έως 12ος 2010 ανήλθε σε ποσοστό 5,2 % σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της 
ΕΣΥΕ). 
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Από την παράθεση των πιο πάνω στοιχείων προκύπτει ότι είναι επιτακτική ανάγκη και 
πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αυξομείωση κατά περίπτωση στους ισχύοντες 
συντελεστές τελών καθαριότητας και φωτισμού στις δυο Δημοτικές 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. 
 
Δεδομένων των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ΄αριθμ. 
20/2011 Απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα ακόλουθα: 
 
Α. Την καθιέρωση δύο (2) συντελεστών και 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 μείωση των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού στους συντελεστές που 
ισχύουν σήμερα στη Δημοτική ενότητα Ν. Φιλαδέλφειας σε ποσοστό 20 % 
περίπου κατά μέσο όρο, έτσι ώστε αυτοί να διαμορφωθούν ως ακολούθως: 
1. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, φιλανθρωπικά 

ιδρύματα κ.λ.π. σε 1,55 € /μ2 ετησίως (μείωση 19,8 %). 
2. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως καταστήματα και για λοιπές 

χρήσεις, σε 5,40 € /μ2 ετησίως (μείωση 20,1 %). 
 
Γ. Την αύξηση των Τελών Καθαριότητας και φωτισμού στους συντελεστές που 
ισχύουν σήμερα στη Δημοτική ενότητα Ν. Χαλκηδόνας σε ποσοστό 5,2 % (ίση με την 
ετήσια αύξηση του πληθωρισμού), έτσι ώστε αυτοί να διαμορφωθούν ως ακολούθως: 
1. Σε 1,42 € /μ2 επιφανείας κατοικίας και κοινοχρήστων χώρων αυτών ετησίως 

(αύξηση 5,2 %). 
2. Σε 4,22 € /μ2 επιφανείας επαγγελματικών χώρων και κοινοχρήστων χώρων 

αυτών ετησίως (αύξηση 5,2 %). 
 
Δ. Την διαμόρφωση του Δημοτικού Φόρου σε ενιαίο και για τις δύο Δημοτικές 
μας ενότητες, σε 0,25 € /μ2. 
 
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 Δήμου 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 4.800.000,00 € περίπου και αναλύονται ως ακολούθως: 
 
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ: 
Οικίες             1.250.000 τ.μ. περίπου  Χ 1,55  €/τ.μ.     =     1.937.500,00  €    
Καταστήματα     240.000 τ.μ. περίπου  Χ 5,40  €/τ.μ.     =     1.296.000,00  €    
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                              ----------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        Σύνολο:           3.233.500,00  €       
 
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ:                
Οικίες                  500.000 τ.μ. περίπου Χ 1,42  €/τ.μ.     =     710.000,00  €    
Καταστήματα       190.000 τ.μ. περίπου Χ 4,22  €/τ.μ.     =     801.800,00  €    
                              ---------------------------------------------------------------------------- 
                                                                      Σύνολο:           1.511.800,00  €       
 
3. 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 
55.000,00 € περίπου. 
 
Ως εκ τούτου με την ως άνω αυξομείωση διασφαλίζεται η αρχή της 
ανταποδοτικότητας, αφού τα ετήσια έσοδα καλύπτουν το ύψος των δαπανών της 
προηγούμενης χρήσης και ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες για την τρέχουσα 
δαπάνες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και σε καμιά περίπτωση δεν θα 
υπερκαλύπτουν αυτές. Επίσης επιτυγχάνεται η αρχική σύγκλιση στους ισχύοντες 
συντελεστές των δύο δημοτικών μας ενοτήτων, κατά την επόμενη δε 
αναπροσαρμογή αυτών, που σύμφωνα με τις διατάξεις θα πρέπει να γίνει εντός του 
μήνα Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, θα είναι εφικτή η απόλυτη εξομοίωση κατά 
περίπτωση αυτών. 
 
   Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 
του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), με απόφαση του Δημοτικού 
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 Δημοτική Αρχή για 
όλους τους κατοίκους της πόλης μας, προτείνουμε την απαλλαγή στους καταλόγους 
της ΔΕΗ των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου σε όλους τους κατοίκους 
(Δημότες 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 
ΔΕΗ, 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. 
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Ακολούθως έλαβαν τον λόγο διάφοροι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν τις 
απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά της 
Συνεδριάσεως. 
 
Επίσης η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του «Συλλόγου Γονέων με τρία παιδιά Νομού 
Αττικής», κα Αικ. Βαρδή-Καντεράκη, κατέθεσε υπόψη του Σώματος έγγραφό τους με 
το οποίο ζητούν την μείωση στο 50% των Δημοτικών Τελών στις τρίτεκνες 
οικογένειες του Δήμου μας. 
 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και κάλεσε 
το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, την 
απόφαση υπ΄αριθμ. 20/2011 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, το άρθρο 25 
παρ. 12 του Ν. 1828/89, τον Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το υπ΄αριθμ. 
πρωτ. έγγραφο ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14.01.2005, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 
του Β.Δ. 24-9/20.10.58 (ΦΕΚ Α΄/171) και του άρθρου 4 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ 
Α΄/246)  και είδε και τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των 
άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010,  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(28 ΥΠΕΡ, 4 ΚΑΤΑ, 1 ΑΠΩΝ, 2 ΥΠΕΡ από  
τις Προέδρους των Συμβουλίων των 2 Δημοτικών Κοινοτήτων) 

 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφερομένους 
λόγους:  
 
Α. Την καθιέρωση δύο (2) συντελεστών και 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 μείωση των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού στους συντελεστές που 
ισχύουν σήμερα στη Δημοτική ενότητα Ν. Φιλαδέλφειας σε ποσοστό 20 % περίπου 
κατά μέσο όρο, έτσι ώστε αυτοί να διαμορφωθούν ως ακολούθως: 
 
- Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, φιλανθρωπικά 
ιδρύματα κ.λ.π. σε 1,55 € /μ2 ετησίως (μείωση 19,8 %). 
- Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως καταστήματα και για λοιπές 
χρήσεις, σε 5,40 € /μ2 ετησίως (μείωση 20,1 %). 
 
Γ. Την αύξηση των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού στους συντελεστές που 
ισχύουν σήμερα στη Δημοτική ενότητα Ν. Χαλκηδόνας σε ποσοστό 5,2 % (ίση με την 
ετήσια αύξηση του πληθωρισμού), έτσι ώστε αυτοί να διαμορφωθούν ως ακολούθως: 
 
- Σε 1,42 € /μ2 επιφανείας κατοικίας και κοινοχρήστων χώρων αυτών ετησίως 
(αύξηση 5,2 %). 
- Σε  4,22 € /μ2 επιφανείας επαγγελματικών χώρων και κοινοχρήστων χώρων αυτών 
ετησίως (αύξηση 5,2 %). 
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Δ. Την διαμόρφωση του Δημοτικού Φόρου σε ενιαίο και για τις δύο Δημοτικές μας 
ενότητες, σε 0,25 € /μ2. 
 
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 Δήμου 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. 
 
ΣΤ. Την απαλλαγή στους καταλόγους της Δ.Ε.Η. των Δημοτικών Τελών και του 
Δημοτικού Φόρου σε όλους τους κατοίκους (Δημότες ή μη) που είναι άτομα με 
αναπηρίες, πολύτεκνοι και άποροι όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη 
νομοθεσία και αφού προσκομίσουν στον Δήμο συγκεκριμένα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.   
 
Κατά της ανωτέρω Απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Β. Βαλασσάς, Δ.-Ε. Γκούμα, Στ. Πολίτης και Αθ.-Κλ. Μάλλιος για λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά της Συνεδρίασης. 
 
2. Η Απόφαση να σταλεί για έλεγχο νομιμότητας, να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
του Δήμου και να αναρτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 24/9-20.10.1958. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

          ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 
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Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος 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 

Γκούμα Δανάη-Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 

Δερμανούτσου Δήμητρα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 

 

 

Kοιν.: - Δ/νση Καθαριότητας & Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

          - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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