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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Εκ της υπ' αριθμ. 32 της 09/12/2015 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

805/2015 
3ο θέμα εκτός Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
(ΕΗΔ)Καθορισμός ανταποδοτικών τελών έτους 2016. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 9η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. 
Κλέαρχος Αλεξ. Χρύσης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 04/12/2015, που δόθηκε σε 
κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Χρύσης Αλ. Κλέαρχος             2 Βεργίτσης Ι. Ανδρέας           
 3 Γδύσης Ν. Ευστράτιος            4 Γεωργιάδης Β. Ιωάννης          
 5 Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος           6 Ζώας Σ. Γεώργιος               
 7 Καλκούνη Ν. Ευαγγελία           8 Καραμανής Κ. Γεώργιος          
 9 Καρασούλης Γ. Νικόλαος          10 Κερμπάτσος Ν. Γεώργιος         

 11 Μπελέγρης Μ. Γεώργιος           12 Μπελέγρης Γ. Μιχαήλ            
 13 Νεαμονίτης Ν. Παντελής          14 Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος       
 15 Ποταμούση Η. Παρασκευή          16 Πυργάρης Ο. Λεωνίδας           
 17 Σμυρνιούδης Ν. Ηλίας            18 Συριώδης Γ. Σωκράτης           
 19 Τζιώτης Γ. Απόστολος            20 Τσάκος Σ. Γεώργιος             
 21 Φαφαλιός Ν. Ματθαίος            22 Λαμπρινούδης Ε. Πολύδωρος      
 23 Αφενδούλης Δ. Κυριάκος          24 Καμπούρης Ι. Στυλιανός         
 25 Κλεισσάς Κ. Ηλίας               26 Κοντούδης Σ. Μιχαήλ            
 27 Λιγνός Ε. Γεώργιος              28 Μαρτάκης Ε. Νικόλαος           
 29 Στεφάνου Σ. Παντελής            30 Φυτούσης Χ. Μιχαήλ             
 31 Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη             32 Τσαρδάκα Α. Δέσποινα           
 33 Σκούφαλος Ι. Μάρκος                   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Αμύγδαλος Ν. Ιάκωβος            2 Γαβαλάς Π. Ιωάννης             
 3 Καράλης Ι. Δημήτριος            4 Παππής Ν. Παναγιώτης           
 5 Αποστολίδης Ε. Παντελής         6 Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος          
 7 Μυριαγκός Π. Βασίλειος          8 Νύκτας Α. Νικόλαος             
    

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και υπογράφονται. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος 
 

---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ---- 
Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (28 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές  που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.  
(1) Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Ημερήσιας Διάταξης.  
(2) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 3ου θέματος των εκτός της  Ημερήσιας Διάταξης.  
(3) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως 4ο σε 

σειρά συζήτησης.  
(4) Αναχώρησαν μετά το τέλος συζήτησης του 4oυ θέματος των εκτός της  Ημερήσιας Διάταξης, (5ου σε σειρά 

συζήτησης), εις ένδειξη διαμαρτυρίας, επικαλούμενες μεροληπτική εις βάρος τους συμπεριφορά εκ μέρους του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΑΔΑ: 7ΕΦΒΩΗΝ-ΟΣΡ



Σελίδα 2 από 14 
 

(5) Επανήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος της  Ημερήσιας Διάταξης, (17ου σε σειρά 
συζήτησης).  

(6) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 12oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, (19ου σε σειρά συζήτησης).  
(7) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του14oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, (21ου σε σειρά συζήτησης)  
(8) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 22oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, (28ου σε σειρά συζήτησης)  
(9) Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του28ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, (35ου σε σειρά συζήτησης)  
 
 
Τέθηκαν -7- θέματα εκτός ημερησίας διάταξης:  
1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δ.Ε. Αμανής". 
2. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Οινουσσών". 
3. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών έτους 2016.  
4. Γραμμή για λιμάνι Μεστών Χίου.  
5. Παράταση χρονοδιαγράμματος "Βοήθεια Στο Σπίτι" μέχρι 31/12/2016.  
6. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την τιμή της βενζίνης.  
μετά τη συζήτηση του 3ου εκτός ημερησίας διάταξηςθέματος.  
7. Έκδοση ψηφίσματος για πιθανό υποβιβασμό του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χίου.  
Ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα πριν την ημερήσια διάταξη. Όμως μετά τη συζήτηση 
του 3ου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος, λόγω προσωπικού προβλήματος του διευθύνοντος συμβούλου της 
εταιρείας ΑΚΤΑ ΑΤΕ, (αναχώρηση με τη βραδινή πτήση), συζητήθηκε το 7ο θέμα της Η.Δ. "Ενστάσεις της 
εταιρείας "ΑΚΤΑ ΑΤΕ" κατά της υπ' αριθμό 40892/12-11-2015 απόφασης επιβολής ποινικών ρητρών για το έργο 
"Ανέγερση νέας πτέρυγας στο Ανδρεάδειο Γυμνάσιο Βροντάδου". Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα 4,5,6,7 
εκτός Η.Δ.  
 
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι:  
Για το 1ο θέμα: Πρόκειται για έργο που έχει καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 31/12/2015, (έργο ΕΠΠΕΡΑΑ).  
Για το 2ο θέμα: Ομοίως πρόκειται για έργο που έχει καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 31/12/2015, (έργο ΕΣΠΑ).  
Για το 3ο θέμα: Ο καθορισμός των ανταποδοτικών τελών πρέπει να προηγηθεί της κατάρτισης και έγκρισης του 
προϋπολογισμού που έχει προγραμματιστεί για τις 21/12/2015.  
Για το 4ο θέμα: Το θέμα θεωρήθηκε αρχικά κατεπείγον λόγω της υπογραφής του από όλους τους Προέδρους των 
Κοινοτήτων της Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων, αλλά τελικά αναβλήθηκε για να εισαχθεί προς συζήτηση σε επόμενη 
συνεδρίαση, αφού προετοιμαστεί κατάλληλα.  
Για το 5ο θέμα: Το πρόγραμμα λήγει 31/12/2015. Με το Ν. 4351/2015 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης στις 4/12/2015 το Πρόγραμμα παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2016. Για να υλοποιηθεί η παράταση 
απαιτείται άμεσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Για το 6ο θέμα: Η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε στη Χίο παρά τη διεθνή μείωση της τιμής του πετρελαίου. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εκφράσει τη διαμαρτυρία του και να ζητήσει την επαναφορά της τιμής της βενζίνης 
σε κανονικά επίπεδα.  
Για το 7ο θέμα: Το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα πρέπει να ζητήσει από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να 
επανεξετάσει τα δεδομένα και να ζητήσει να μην αλλάξει η δυναμικότητα του τμήματος που έχει στην ευθύνη του το 
θέμα των ναρκωτικών.  
 
Σημειώνεται ότι μετά το 4ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα, οι κ.κ. Φρεζούλη Ερμιόνη και Τσαρδάκα Δέσποινα, 
δημοτικοί σύμβουλοι της ελάσσονος μειοψηφίας, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση εις ένδειξη διαμαρτυρίας, 
επικαλούμενες μεροληπτική εις βάρος τους συμπεριφορά εκ μέρους του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
Γ.(ΕΗΔ)Καθορισμός ανταποδοτικών τελών έτους 2016. 
 
Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής :  
"Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται  υποχρεωτικά και όλα τα 
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή 
ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει  δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του 
προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι  ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια 
διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια  πλειοψηφία, πριν από την 
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των 
θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα αναγραφόμενα στην με αριθμ.πρωτ. 43867/02-12-15 πρόσκληση.  Εν τω 
μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά την <<Καθορισμός ανταποδοτικών 
τελών έτους 2016>>. 
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Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για έργο που έχει καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τις 
31/12/2015, (έργο ΕΣΠΑ).  
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του προέδρου, την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το 
περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά 
προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.  
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Τη συζήτηση και  λήψη απόφασης σχετικής με την  <<Καθορισμός ανταποδοτικών τελών έτους 2016>>. 
 
Με την αριθ. 720/2015 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη 
αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2016.  
Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης ελήφθη υπόψη η εξής εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:  
 
<< Σας παραθέτουμε επιγραμματικά το νομοθετικό πλαίσιο για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ως 
κάτωθι: 
Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις 
των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171)και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν 
σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού για την αντιμετώπιση των 
δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες 
στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη 
διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως 
τροποποιήθηκαν με το ν. 429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 και όπως αυτές ισχύουν. 
Τα χαρακτηριστικά του τέλους  έχουν ως εξής:  
 Το ύψος του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της 
αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο το βαθμό χρήσεως 
της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων (ΣτΕ 947/86).  
 Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ’ αρχήν μόνο για τη 
χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας  
Ο φορολογικός συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων, ρυθμίζεται με τυπική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήμου (ΣτΕ 
947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161, ΣτΕ 2623-2624/1985 ΝοΒ 1988 σελ.197, Τρ,Πρ.Πειρ 4047/91 ΔιΔικ 1992 σελ. 458). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν 3345/2005 (αντικατάσταση της παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν 2503/97) 
ορίζεται ότι ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται 
(υποχρεωτικά) των δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Για το σκοπό αυτό 
υποβάλλεται στο δήμο υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του και σχετική βεβαίωση της 
ΔΕΗ (Εγκ. ΥΠΕΣΔΑ 35692/14-7-2005). Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού είναι ο καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύματος (άρθρα 4 παρ. 1 Ν 25/75 και 43 παρ. 1β Ν 
3979/2011).  
Η κάλυψη των δαπανών των παραπάνω υπηρεσιών από το τέλος είναι υποχρεωτική (Εγκ. 
Υπ. Εσωτ. 3958/20-01-1989). Αυτό ορίζεται ρητά και στο άρθρο 17 του Ν 1080/80, σύμφωνα με το οποίο το τέλος 
καθαριότητας πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της 
αντίστοιχης υπηρεσίας (αποδοχές, εξοπλισμός, συντήρηση και επισκευές κ.λ.π.). Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η 
παράλειψη του συμβουλίου να καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και 
επισύρει κατά των μελών του την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 142 και 147 του Ν.3463/2006 και των 
άρθρων 233 και 237 αντίστοιχα του Ν. 3852/2010. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχει κανονιστικό 
χαρακτήρα (ΣτΕ 4667/87) και δημοσιεύεται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο (άρθρα 2 και 10 Ν 3861/2010, ΦΕΚ 
112/Α). Λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν25/75 και κοινοποιείται στον 
εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την 30η Νοεμβρίου και αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους.  
Καθορίζει τους συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση 
ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. "εν είναι απαραίτητο ωστόσο να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα με τα έξοδα, 
αλλά αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους μια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε 
διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 ΔιΔικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 2623/85). Εάν 
τα εισπραχθέντα σε κάποιο έτος τέλη είναι λιγότερα από τα προϋπολογισθέντα, τα έξοδα που λόγω της υστέρησης 
των εσόδων δεν πραγματοποιήθηκαν, μπορούν να ληφθούν ξανά υπ’ όψη για τον καθορισμό του συντελεστή του 
επόμενου έτους. Εάν όμως τα εισπραχθέντα έσοδα είναι υψηλότερα των προϋπολογισθέντων, το ποσό που τυχόν 
πλεονάζει στο τέλος της χρήσης, αποτελεί στοιχείο προσδιορισμού μειωμένου συντελεστή για το επόμενο έτος, αφού 
ορισμένα από τα έξοδα του έτους αυτού θα καλυφθούν από το πλεόνασμα (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 31727/13-4-1978).  
Αυτό σημαίνει ότι από το κείμενο της απόφασης ή από τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα προκύπτουν τα εξής: 
 το εμβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο οικείος συντελεστής, κατά κατηγορία υπόχρεων 
(κατοικίες, καταστήματα κ.λ.π.), να είναι υπολογιζόμενο με επίκαιρα και ακριβή στοιχεία (ΣτΕ 60/2010). 
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 οι δαπάνες αναλυτικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 12 του Ν 1828/89 και 17 του Ν 1080/80. 
Οι δαπάνες που λαμβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους, είναι σύμφωνα με την (Εγκ. 
Υπ. Εσωτ. 27652/28-4-1979) οι εξής: 
1. Όλες οι δαπάνες που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, οι οποίοι αφορούν στις 
Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (ΚΑ 20). 
2. Οι δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, κατά το μέρος που αναλογεί 
στις δύο ανωτέρω υπηρεσίες. 
3. Ποσοστό των υποχρεωτικών εισφορών που υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών εσόδων, όπως είναι η 
εισφορά στο ΤΑΔΚΥ. 
Κριτήριο για την επιβολή του τέλους αποτελεί το εμβαδό των ακινήτων. Δηλαδή, ο συντελεστής ορίζεται από το 
δημοτικό συμβούλιο σε ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας στεγασμένου ή μη στεγασμένου χώρου (άρθρο 1 
παρ. 1 Ν 25/75). Το ετήσιο ποσό που οφείλει κάθε υπόχρεος καθορίζεται ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
και αποτελεί το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων επί τον ανάλογο συντελεστή (άρθρο 1 
παρ. 1 Ν 25/75). Ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να διακρίνει 
τους υπόχρεους σε επτά (7) -κατ’ ανώτατο όριο- κατηγορίες και να καθορίσει για κάθε κατηγορία χρήσης 
διαφορετικό συντελεστή. (άρθρο 1 παρ. 4 Ν 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν 
429/76). Ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 
κατηγορίας δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη του πενταπλασίου (άρθρο 7 παρ. 4 Ν 2307/95). Δηλαδή, ο πρώτος 
(ανώτατος) συντελεστής που ορίζεται για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης, δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από το πενταπλάσιο του τελευταίου (κατώτατου) συντελεστή, που ορίζεται για τους στεγασμένους 
χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες (ΣτΕ 3621/99 ΝοΒ 2001 σελ. 729).  
Με την περίπτωση ζ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το 
δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του δημοτικού 
συμβουλίου για την επιβολή τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ή την αναπροσαρμογή των συντελεστών 
αυτού προηγείται η εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. 
 

Αποτύπωση υφιστάμενης  κατάστασης συντελεστών και εσόδων του  Δήμου Χίου  
με στοιχεία έως 05/10/2015 

Σύμφωνα με την ΑΔΣ 4/2015 περί καθορισμό των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2015 διαπιστώθηκε ότι η 
υπηρεσία καθαριότητας λειτουργεί ελλειμματικά δηλαδή δεν επαρκούν τα έσοδα να καλύψουν τα  έξοδα της 
υπηρεσίας καθαριότητας και αποφασίσθηκε η αύξηση των συντελεστών  των τελών. 
 Επισημαίνεται ότι ο προσδιορισμός των επιφανειών επί των οποίων προϋπολογίζονται τα ανταποδοτικά τέλη, έχει 
προκύψει από  στοιχεία της ΔΕΗ τα οποία μας αποστέλλονται ηλεκτρονικά κατ’ έτος( το 2015 στις 19 Σεπτεμβρίου). 
Επεξεργαστήκαμε σε υπολογιστικό φύλλο excel το αρχείο και τμηματοποιήσαμε τις παροχές ανά ΔΕ και ΤΚ εν 
συνεχεία αφαιρέσαμε όλα τα τετραγωνικά για  τις παροχές με την ένδειξη «κομμένο χωρίς πελάτη» ή με την ένδειξη 
«χωρίς παροχή» προκειμένου να ομαδοποιήσουμε τα τ.μ.  Εξακολουθούν να υπάρχουν παροχές που έχουν μηδενικά 
τετραγωνικά και συνεπώς δεν πληρώνουν  τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παρόλο που από το τμήμα 
έχουν γίνει διαρθρώσεις για περίπου 3000 παροχές. Είχαμε στείλει και ερώτημα στην ΓΓΠΣ του Υπουργείου 
Οικονομικών επειδή οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος δηλώνονται στο Ε9 να χορηγήσουν στοιχεία δηλωθέντων τμ 
ανά παροχή αλλά δεν η χορήγηση τους είναι αδύνατη λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων.  
Σας παραθέτουμε το σύνολο των ενεργών τετραγωνικών και τα έσοδα ανά δημοτική ενότητα.  
Α. ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

  
ΔΤ/ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΟΣΟ € ΔΦ/ ΤΕΤΡ. ΠΟΣΟ € 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ  96.233,00 105.856,30 87.658,00 6.136,06 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ  173.923,00 318.279,09 160.984,00 11.268,88 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 180.530,00 330.369,90 178.168,00 12.471,76 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 139.680,00 255.614,40 137.839,00 9.648,73 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
ΑΜΑΔΕΣ ΒΙΚΙ ΚΑΜΠΙΑ 
ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ ΠΥΤΙΟΣ 24.428,00 26.870,80 24.238,00 1.696,66 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 161.029,00 294.683,07 160.669,00 11.246,83 
ΔΗΜΟΣ 
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 312.544,00 571.955,52 320.475,00 22.433,25 
ΔE ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ KAI 
ΛΑΓΚΑΔΑ          
ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤ/ΡΙΩΝ 278.624,00 509.881,92 270.508,00 18.935,56 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1.155.750,00 2.115.022,50 1.170.713,00 81.949,91 

ΣΥΝΟΛΟ 2.522.741,00 4.528.533,50 2.511.252,00 175.787,64 
 

ΚΑΙ Β. ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
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ΔΤ/ΤΕΤΡ. ΠΟΣΟ € ΔΦ/ΤΕΤΡΑΓ ΠΟΣΟ € 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ  13.363,00 24.454,29 12.169,00 851,83 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ  61.618,00 154.045,00 63.760,00 4.463,20 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 22.159,00 55.397,50 21.057,00 1.473,99 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 1.852,00 4.630,00 1.880,00 131,60 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
ΑΜΑΔΕΣ ΒΙΚΙ ΚΑΜΠΙΑ 
ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ ΠΥΤΙΟΣ 17.187,00 3.389,16 10.915,00 764,05 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 41.749,00 104.372,50 41.076,00 2.875,32 

ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.876,00 7.093,08 3.466,00 242,62 
ΔE ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ KAI 
ΛΑΓΚΑΔΑ  22.888,00 57.220,00 25.948,00 1.816,36 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤ/ΡΙΩΝ 22.262,00 40.739,46 21.636,00 1.514,52 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤ/ΡΙΩΝ ΠΥΡΓΙ 9.961,00 24.902,50 9.534,00 667,38 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤ/ΡΙΩΝ 
ΚΑΛΑΜΩΤΗ 2.574,00 6.435,00 2.422,00 169,54 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 292.302,00 926.597,34 295.100,00 20.657,00 

ΣΥΝΟΛΟ 511.791,00 1.409.275,83 508.963,00 35.627,41 
 

Το συνολικό πόσο των προϋπολογιζόμενων εισπραττόμενων εσόδων που υπολογίστηκε σύμφωνα με τους 
συντελεστές που ορίστηκαν σύμφωνα με την ΑΔΣ 4/2015 ανά ΔΕ ανέρχεται σε ποσό                € 6.149.224,38. 
Στην συνέχεια σας παραθέτουμε τα οικονομικά στοιχεία των εσόδων όπως αυτά αποτυπώνονται στο οικονομικό 
διαχειριστικό πρόγραμμα του Δήμου, την πρόταση της υπηρεσίας καθώς και τα προτεινόμενα ποσά στον υπό 
σύνταξη προϋπολογισμό. 
 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠ. 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΡΟΫΠ. 
ΕΩΣ 

31/12/2015 

ΕΙΣΠΡΑΧ. 
ΕΩΣ 

31/12/2015 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

1/8/2015 - 
31/12/2015 

2016 
ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2016 ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ  
ΔΙΟΡΘΩΣΗ  

0311.001 

Τέλος 
καθαριότητας 
και φωτισμού 
(άρθρο 25 Ν. 
1828/89) από 
Ιαν εως 
Οκτωβ. 2015 3.806.000,00 2.034.261,09 847.608,79 3.737.000,00 483.000 4.220.000,00 

2111.001 

Τακτικά 
έσοδα από 
τέλη 
καθαριότητας 
και 
ηλεκτροφωτισ
μού από ΔΕΗ 
από Νοεμ. εως 
Δεκ 2014 667.000,00 716.797,86 716.797,86 716.000,00 128.000 844.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.473.000,00 2.751.058,95 1.564.406,65 4.453.000,00 611.000 5.064.000,00 
Το ποσό της απόκλισης των αναμενόμενων εσόδων σε σχέση με  τα απολογιστικά εμφανίζεται εξαιτίας της μη 
περιοδικής και κανονικής απόδοσης από την  ΔΕΗ των εισπραττόμενων τελών στον Δήμο. Εκτιμούμαι ότι τα 
στοιχεία που εμφανίζονται στο οικονομικό διαχειριστικό μας σύστημα είναι εν μέρει  πλασματικά και μέχρι τέλους 
του έτους θα εξομαλυνθούν με την παραδοχή ότι θα μας αποδίδονται  από την ΔΕΗ τα έσοδα κανονικά.  
Επίσης ένα μέρος της απόκλισης των αναμενόμενων εσόδων σε σχέση με τα εισπραττόμενα οφείλεται στην 
γενικότερη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε λαμβάνοντας καθώς και  την μειούμενη φοροδοτική ικανότητα των 
δημοτών. Τέλος η ΑΔΣ 4/2015 εφαρμόστηκε την 1/1/2015 και συνεπώς η νέα τιμολογιακή πολιτική του Δήμου δεν 
εμφανίζεται στις εισπράξεις στρον ΚΑ 2111.001.     
Επισημαίνουμε ότι ο τρόπος προϋπολογισμού των εσόδων από την υπηρεσία προκύπτει από τον «μαθηματικό» τύπο 
που λαμβάνει υπόψιν το συνολικό άθροισμα των εισπραχθέντων  κατά την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος 2015  και για την 
περίοδο Ιαν.-Ιούνιος 2014 προσθέτοντας την απόλυτη διαφορά. Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2015, η ανωτέρω 
διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον 
Π/Υ 2015 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω με ανάλογη αναμόρφωσή του. Στη σχετική απόφαση 
αναμόρφωσης πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόμενος όρος και κατά τον έλεγχο αυτής, η 
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αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη 
βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού με αύξηση του συνολικού αθροίσματος των προϋπολογισθέντων εσόδων.  
Η πρόταση της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερόμενα είναι ότι το ποσό που προϋπολογίζουμε είναι 
4.453.000,00€  έναντι 5.064.000,00€ που έχει εγγραφεί στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό του Δήμου.   
Το σύνολο των  προϋπολογισθέντων  εξόδων  έτους 2016 στην υπηρεσία 20 με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ως πρόταση από τα συναρμόδια τμήματα καθώς οι μειώσεις και ο 
τελικός προϋπολογισμός τους  απεικονίζονται ως εξής:   
ΕΞΟΔΑ  

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΕΩΣ 31/7/2015 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ

ΩΝ ΕΩΣ 
31/12/2015 

ΕΚΤΙΜΗΣ
Η 

ΟΦΕΙΛΩΝ 
31-12-2015 

2016 
ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(-) ΜΕΙΩΣΗ,  
(+) ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΟΙΚ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

2016 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 

20-6056 

Ετήσια εισφορά στο 
ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 
1726/44, 30 Ν  0,00 0,00 0,00 147.270,53   147.270,53 

20-6151.001 
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) 
από είσπραξη τελών 100.000,00 100.000,00 0,00 126.000,00   126.000,00 

20-6011.001 

Τακτικές αποδοχές 
μονίμων υπαλλήλων 
Υπηρ.Καθ/τας 1.244.000,00 1.219.000,00 0,00 1.264.531,84 -3.600,00 1.260.931,84 

20-6012.002 

Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για 
εξαιρέσιμε 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00   35.000,00 

20-6021.001 

Τακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου 148.000,00 138.000,00 0,00 138.296,04   138.296,04 

20-6022.002 

Αποζημίωση υπερωριακής 
απασχόλησης αορίστου 
χρόνου 10.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00   15.000,00 

20-6041.001 
Αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 420.500,00 342.500,00 0,00 483.000,00 154.000,00 637.000,00 

20-6051.001 
Εργοδοτικές εισφορές 
ΤΥΔΚΥ 157.000,00 152.000,00 0,00 153.130,03   153.130,03 

20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 5.000,00 5.000,00 0,00 4.621,03   4.621,03 

20-6051.003 
Εργοδοτικές εισφορές 
ΤΣΜΕΔΕ 4.500,00 4.500,00 0,00 4.389,78   4.389,78 

20-6051.004 
Εργοδοτικές εισφορές 
ΤΕΑΔΥ 37.000,00 37.000,00 0,00 36.750,71   36.750,71 

20-6051.006 
Εργοδοτικές εισφορές 
ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ επικο 300,00 300,00 0,00 114,82   114,82 

20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 42.000,00 40.500,00 0,00 39.127,31   39.127,31 

20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 142.120,00 97.120,00 0,00 145.000,00 46.000,00 191.000,00 

20-6063.005 

Λοιπές παροχές σε είδος 
(είδη ατομικής 
προστασίας) 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00   20.000,00 

20-6063.002 
Λοιπές παροχές σε 
είδος(γάλατα) 27.000,00 20.000,00 5.000,00 37.500,00   37.500,00 

20-6142.001 
Αποκομιδή Απορριμάτων 
έτους 2016 548,40 0,00 0,00 0,00   0,00 

20-6142.002 

Καθαρισμός κοινοχρήστων 
χώρων ΔΚ Χίου, 
Ομηρούπολης, 
Καμποχώρων και Αγ 
Μηνά 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

20-6162.002 
Αλλαγή στοιχείων αδειών 
κυκλοφορίας μηχανημάτ 1.500,00 1.500,00 0,00 550,00   550,00 

20-6162.009 
Αλλαγή στοιχείων αδειών 
κυκλοφορίας οχημ 1.500,00 1.500,00 0,00 4.000,00   4.000,00 

20-6162.010 
Παράβολα ΚΤΕΟ για 
οχήματα και μοτοσυκλέτες 6.844,91 5.000,00 0,00 6.000,00   6.000,00 

20-6162.012 
Παράβολα για τον 
εκτελωνισμό οχημάτων 958,74 958,74 0,00 4.000,00   4.000,00 

20-6211. 

Αντίτιμο ηλεκτρικού 
ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 820.000,00 820.000,00 0,00 1.000.000,00 -100.000,00 900.000,00 

20-6233.001 

Μισθώματα μηχανημάτων 
- Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
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20-6233.002 

Μίσθωση εξοπλισμού 
ανοικτών 
απορριμματοκιβωτιων 3.000,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

20-6252.001 
Ασφάλιστρα μηχανημάτων 
-  1.600,00 1.600,00 0,00 2.000,00   2.000,00 

20-6253.001 
Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων 19.200,00 19.200,00 0,00 26.000,00   26.000,00 

20-6263.001 
Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00   25.000,00 

20-6263.005 

Αντικατάσταση 
υπερκατασκευής οχήματος 
ΚΗΥ4669 4.500,00 0,00 0,00     0,00 

20-6264.001 
Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00   10.000,00 

20-6265.001 

Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμ 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

20-6265.002 
Συντήρηση και επισκευή 
φωτιστικών σωματων 0,00 0,00 0,00     0,00 

20-6273 

Φωτισμός και κίνηση (με 
ηλεκτρισμό η φωταέριο) 
για 54.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00   3.000,00 

20-6277.001 

Δαπάνες συλλογής και 
μεταφοράς στερεών 
αποβλήτων 75.000,00 74.505,44 0,00 0,00   0,00 

20-6321.001 
Τέλη κυκλοφορίας 
επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 1.000,00 0,00 1.500,00   1.500,00 

20-6322.001 
Τέλη κυκλοφορίας 
φορτηγών αυτοκινήτων 6.000,00 6.000,00 0,00 7.500,00   7.500,00 

20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.900,00 2.900,00 0,00 3.200,00   3.200,00 

20-6414.008 

Αποκομιδή ογκωδών 
αντικειμένων και 
απόρριψή τους 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

20-6414.009 

Καθαρισμός κοινοχρ 
χώρων Δ. Χίου από ογκωδ 
αντικ 10.105,34 10.105,34 0,00 0,00   0,00 

20-6414.010 
Μεταφορές οχημάτων 
μηχανημάτων 4.000,00 1.000,00 0,00 2.500,00   2.500,00 

20-6422.001 

Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση 
μετακινούμενων υπα 1.500,00 1.000,00 0,00 2.000,00   2.000,00 

20-6612. 
Προμήθεια γραφικής ύλης 
και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

20-6613. 

Προμήθεια εντύπων και 
υλικών μηχανογράφησης 
και πο 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

20-6614 
Λοιπές προμήθειες ειδών 
γραφείου 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

20-6631. 
Προμήθεια υγειονομικού 
και φαρμακευτικού υλικού  0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

20-6633.001 

Προμήθεια χημικού υλικού 
(απολυμαντικά, χημικά 
κλπ 0,00 0,00 0,00 7.000,00   7.000,00 

20-6635.001 
Προμήθεια λοιπών ειδών 
υγιεινής και καθαριότητας 32.928,00 25.000,00 7.928,00 34.000,00   34.000,00 

20-6641.001 

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 
μεταφ 319.000,00 220.000,00 40.000,00 220.000,00   220.000,00 

20-6644.001 

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για λοιπές 
ανάγκ 42.728,76 30.000,00 10.000,00 20.000,00   20.000,00 

20-6662.001 

Υλικά συντήρησης και 
επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεω 5.000,00 1.500,00 1.792,21 5.000,00   5.000,00 

20-6662.002 
Προμήθεια χρωμάτων και 
εργαλείων Βαφής 2.500,00 1.174,45 0,00 2.500,00   2.500,00 

20-6671.001 
Ανταλλακτικά 
μεταφορικών μέσων 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00   55.000,00 

20-6671.002 
Προμήθεια ελαστικων 
μεταφορικών μέσων 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00   30.000,00 

20-6672.001 
Ανταλλακτικά λοιπών 
μηχανημάτων 15.200,00 10.000,00 5.200,00 15.200,00   15.200,00 

20-6672.002 
Προμήθεια ελαστικών 
λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00   5.000,00 
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20-6673.001 

Ανταλλακτικά επίπλων και 
σκευών και λοιπού 
εξοπλισ 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

20-6681.001 Υλικά φαρμακείου 208,51 0,00 0,00 4.000,00   4.000,00 

20-6699.002 
Προμήθεια αναλωσίμων 
συνεργείου Δ Χίου 5.894,66 4.127,59 322,41 4.717,91   4.717,91 

20-6721.001 
Εισφορά Δήμου Χίου στη 
ΔΙΑΝΟΧ 342.531,73 342.531,73 0,00 345.000,00   345.000,00 

20-7133 
Προμήθεια επίπλων και 
σκευών 0,00 0,00 0,00 1.200,00   1.200,00 

20-7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
και ηλεκτρονικά 
συγκροτήμ 0,00 0,00 0,00     0,00 

20-7135.005 
Προμήθεια εργαλείων για 
το συνεργείο 0,00 0,00 0,00 2.000,00   2.000,00 

20-7131.023 
Προμήθεια τροχήλατων 
κάδων 60.000,00 57.802,22 2.197,78 100.000,00   100.000,00 

20-7131.024 
Προμήθεια χορτοκοπτικών 
εργαλείων 1.500,00   0,00 0,00   0,00 

20-7131.028 
Προμήθεια οχήματος 
γάντζου 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

20-7132.007 

Προμήθεια και 
τοποθέτηση συστήματος 
ABS 25.406,32 25.406,32 0,00 0,00   0,00 

20-7135.027 
Προμήθεια εξοπλισμού 
κοινοχρήστων χώρων  4.000,00 1.400,00 1.100,00 5.000,00   5.000,00 

20-7336.040 

Καθαρισμοί 
Κοινόχρηστων Χώρων 
έτους 2016 0,00 0,00 0,00 120.000,00   120.000,00 

20-7336.041 

Καθαρισμοί Κοινοχρ 
Χώρων βόρειας Χίου 
έτους 2016 11.700,00 11.073,36 626,64     0,00 

20-7336.042 

Καθαρισμοί Κοινοχρ 
Χώρων Νότιας Χίου έτους 
2016 11.700,00 11.073,36 626,64     0,00 

20-7336.043 

Καθαρισμοί Κοινοχρ 
χώρων Κεντρική Χίου έτος 
2016 11.700,00 11.073,36 626,64     0,00 

20-7336.044 

Αποκομιδή απορριμάτων 
από καλαθάκια στις 
παραλίες της ΔΚ 
Βροντάδου, Χίου και ΔΕ 
Αγ. Μηνά 0,00 0,00 0,00 20.000,00   20.000,00 

20-7336.045 

Εγκατάσταση συστήματος 
ελέγχου πληρότητας 
κάδων απορριμάτων 0,00 0,00 0,00 25.000,00   25.000,00 

20-8113.100 Οφειλές ΠΟΕ ΔΕΗ 461.000,00 461.000,00 0,00 230.000,00 -30.000,00 200.000,00 

20-8511.100 
Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0,00 129.640,00 -129.640,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.884.575,37 4.491.351,91 91.420,32 5.127.240,00 -63.240,00 5.064.000,00 
Με δεδομένο τα προαναφερόμενα έξοδα που προϋπολογιστικά είναι ποσό 5.064.000,00€ και τα διαμορφωθέντα 
έσοδα στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό είναι ποσό 5.064.000,00€ η υπηρεσία καθαριότητας ισοσκελίζεται πλήρως.  
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στην  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου που παρέχει ειδική 
τιμολόγηση σε ευπαθείς ομάδες είναι ομοίως η υπ΄αρ.  4/15 και ενημερώνουμε το σώμα ότι:  
1)στην κατηγορία ΑΜΕΑ κατέθεσαν αίτηση 40 άτομα και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε 17 περιπτώσεις.  
2)στην κατηγορία πολυτέκνων κατέθεσαν αίτηση 165 άτομα και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε 74 περιπτώσεις.  
3)κατηγορία απόρων κατέθεσε αίτηση 1 άτομο και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.  
Σε όλες τις περιπτώσεις ο λόγος μη διεκπεραίωσης της διαδικασίας ήταν η μη ορθή απεικόνιση των τετραγωνικών 
που χρεώνονται στην ΔΕΗ σε σχέση με καταγραφή του ακινήτου τους στο Ε9. Το τμήμα έχει αποστείλει έγγραφο 
στους ενδιαφερόμενους που η πλειοψηφία αυτών δεν επανήλθε για διόρθωση των τ.μ.   
Πρόταση του τμήματος είναι η μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.  
 Συνεπώς σύμφωνα με την περίπτωση ζ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 που ορίζει ότι η οικονομική 
επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών όπως μεριμνήσετε 
εντός  των χρονικών ορίων που η κείμενη προαναφερθείσα νομοθεσία προβλέπει όπως η οικονομική επιτροπή 
επιληφθεί του θέματος.>>  
 

----- ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ----- 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Τι ώρα πετάει η πτήση του; Ποιο θέμα είναι; Θα τελειώσω με τα εκτός. Έπρεπε 
να με είχατε ενημερώσει νωρίτερα. Λοιπόν, να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Συζητούσα τα ανταποδοτικά τέλη του 
έτους 2016 τα οποία παραμένουν σταθερά. Ποιος θα εισηγηθεί το θέμα, παρακαλώ; Γιατί για να μπορέσει να έρθει ο 
προϋπολογισμός πρέπει να έχει περάσει. Κύριε Γδύση, ορίστε.  
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ΓΔΥΣΗΣ ΕΥΣΤΡ.: Έχει γίνει μία εξέταση των χρημάτων φέτος, των δαπανών γενικά της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
και των χρημάτων τα οποία έχουν συλλεχθεί από τα ανταποδοτικά, η εκτίμηση αυτή τη στιγμή και με βάση αυτή 
γίνεται και ο προϋπολογισμός του 2016 είναι ότι τα ανταποδοτικά έφτασαν στο ύψος περίπου των 5.000.000 και 
αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την Υπηρεσία Καθαριότητας και με το δεδομένο ότι η Υπηρεσία έκανε αρκετές 
οικονομίες και μείωσε το κοστολόγιό της, θεωρούμε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για καμιά αλλαγή των 
ανταποδοτικών.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι. Ορίστε, κ. Λαμπρινούδη.  
 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Π.: Νομίζω ότι ένα σοβαρό θέμα, όπως είναι τα ανταποδοτικά του χρόνου, με τα προβλήματα τα 
οικονομικά που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα ο Δήμος Χίου δεν μπορεί να έρχεται προ 
ημερήσιας διάταξης. Αυτό, δεν νομίζω ότι ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης το προβλέπει αυτό. Προ ημερήσιας 
διάταξης; Να βάλουμε και τον Προϋπολογισμό του Δήμου προ ημερήσιας διάταξης.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Αυτός πάει βάσει Κανονισμού μόνος του.  
 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Π.: Έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά με την όλη διαδικασία, εμείς σαν Συνδυασμός 
αδυνατούμε να συμμετέχουμε σε μια διαδικασία να μπει προ ημερησίας διάταξης, χωρίς να είμαστε ενημερωμένοι, η 
τιμολογιακή πολιτική και τα έσοδα του Δήμου που αφορούνε, αν μη τι άλλο, το μέλλον και τις δραστηριότητες του 
Δήμου.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Κυρία Παχουνδάκη, έρχεστε λίγο; Δεν το πήραν έγκαιρα; Κύριε Δήμαρχε, 
ορίστε.  
 
ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜ. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ): Κύριε Λαμπρινούδη, το ζήτημα αυτό είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε 
εκτενώς και στην Οικονομική Επιτροπή στην οποία όμως μάλλον, νομίζω, εσείς απουσιάζατε εκείνη την ώρα και 
στην οποία εξετέθησαν όλοι οι λόγοι κανονικά. Τώρα εάν εσείς δεν μπορείτε να το αποδεχθείτε το αντιλαμβάνομαι, 
δεν υπάρχει πρόβλημα, συγκαταβατικά και εμείς καταλαβαίνουμε τη στάση αυτή, το ζήτημα είναι ότι εφέτος για 
πρώτη φορά, μετά από τρία χρόνια ή τέσσερα, ο Δήμος της Χίου "δεν μπήκε μέσα" στο κομμάτι της καθαριότητας 
και του ηλεκτροφωτισμού.  
Ο Δήμος Χίου, κ. Κλεισσά, σε ποιον ανήκει νομίζετε; Καλό είναι, λοιπόν, οι πολίτες να το ξέρουν όταν βάζουν το 
χέρι στην τσέπη και να έχει το θάρρος η Πολιτική Αρχή να τους το πει. Όχι να το βάζει στην τσέπη εκείνη από πίσω, 
χωρίς να το ξέρουν, όπως συνέβαινε επί πάρα πολλά χρόνια, γιατί 500 και 600 χιλιάδες ευρώ το χρόνο είναι το χέρι 
στην τσέπη χωρίς να το ξέρει ο δημότης. Εμείς τουλάχιστον έχουμε το θάρρος να του πούμε ότι: "τα χρήματα που 
δίνεις δεν φτάνουν. Γι' αυτό αντί να σου τα πάρουμε εμείς μονάχοι μας φέρε τα εδώ πέρα". Γι' αυτό προσπαθούμε να 
ισοκατανείμουμε τα βάρη.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.):  Ποιος θέλει να τοποθετηθεί, παρακαλώ; Τοποθετήσεις; Ο κ. Λαμπρινούδης, ο κ. 
Σκούφαλος και ο κ. Καμπούρης. Ορίστε.  
 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Π.: Δεν είχα την πρόθεση να τοποθετηθώ, επειδή νομίζω ότι μια τέτοια διαδικασία τιμολογιακής 
πολιτικής για τον Προϋπολογισμό που θα ακολουθεί το 2016 θέλει συζήτηση, η οποία δεν εξαντλείται στα πλαίσια 
της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σχετικά με την τοποθέτηση που 
έκανε ο κ. Δήμαρχος έχω να πω το εξής: Ότι για τα τελευταία πέντε χρόνια δεν είχε γίνει καμία αύξηση στα 
ανταποδοτικά και οι υπηρεσίες, οι ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου ήτανε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.  
Πέρσι για πρώτη φορά από τη Δημοτική Αρχή τη δική σας έγινε μεγάλη αύξηση στα ανταποδοτικά και της 
καθαριότητας και του φωτισμού και οι υπηρεσίες υποβαθμίζονται κάθε μέρα. Ακούστε τι λένε οι ανθρώποι στις 
γειτονιές για τις λάμπες που δεν τις αλλάζουνε, που είναι ανταποδοτικό της Υπηρεσίας Φωτισμού και 
αναγκαζόσαστε να αναλάβουν οι εργολάβοι για να καλύψουνε το κενό, ακούστε τι λένε στις γειτονιές και στα χωριά 
για την έλλειψη καθαριότητας που υπάρχει καθημερινά και από μήνα σε μήνα χειροτερεύει.  
Είχατε τη δυνατότητα να πάρετε και διμηνίτες και πενταμηνίτες και οκταμηνίτες. Δυστυχώς το επίπεδο 
καθαριότητας και το επίπεδο καθαριότητας στο Νομό και στο νησί παραμένει στη χειρότερή του μορφή από 
οποιαδήποτε άλλη φορά.  
Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να τοποθετηθούμε γύρω απ' αυτό το θέμα, όπως προείπα, διότι πιστεύουμε ότι 
έπρεπε να είναι γραμμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη για να είμαστε προετοιμασμένοι.  
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.):  Μάλιστα. Κύριε Σκούφαλε, ορίστε.  
 
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ Μ.: Πρώτα απ' όλα, κ. Πρόεδρε, θα πρέπει να πω ότι μπορεί ορισμένα επιχειρήματα, όπως του 
Δημάρχου, να είναι λογικοφανή, ωστόσο, επί της ουσίας τους είναι βαθιά μονεταριστικά. Δηλαδή, να το πω πιο απλά 
δεν χρειαζόμαστε άλλη ειλικρίνεια, έχομε χορτάσει τα τελευταία χρόνια την ειλικρίνεια όλων των μνημονιακών 
πρωθυπουργών, γαλάζιων, πράσινων και ροζέ, οπότε δεν μας χρειάζεται άλλο.  
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Λοιπόν, και είναι ένα πράγμα ξεκάθαρο. Ότι μια Δημοτική Αρχή μπορεί να λειτουργεί με έλλειμμα και να το 
μεταφέρει από χρονιά σε χρονιά, μπορεί όμως και να το παίρνει άμεσα από τους πολίτες, οπότε τους χαρατσώνει. 
Και το χαράτσωμα ξεκινά από τη στιγμή που το αρπάζει μέσα από το εισόδημά τους. Είναι άλλου τύπου η μια 
διαχείριση, άλλου τύπου η άλλη διαχείριση, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι εμείς επί Δημοτικής Αρχής 
Λαμπρινούδη είχαμε ψηφίσει ποτέ έστω και το μηδενικό που έλεγε στα ανταποδοτικά τέλη, γιατί έχουμε μια άλλη 
φιλοσοφία που θα εξηγήσω παρακάτω.  
Το δεύτερο ζήτημα, με εξέπληξε η λογική του κ. Αντιδημάρχου. Λέει δεν χρειάζεται να αυξήσουμε τα ανταποδοτικά 
τέλη γιατί μαζέψαμε αυτά που θέμε. Περίμενα να ακούσω ότι, εν πάση περιπτώσει, είδαμε το λαό μας να χειμάζεται 
από ένα τρίτο μνημόνιο της αριστερής αθλιότητας, εε και είπαμε και εμείς να στρέψουμε και να βοηθήσουμε το 
χειμαζόμενο Χιώτικο λαό να μην βάλουμε άλλα βάρη. Του βγήκανε τα λογιστικά. Αφού, λοιπόν, του βγήκαν τα 
λογιστικά όλα γάλα. Του χρόνου άμα δεν βγουν τα λογιστικά φάτε και από την Τοπική Διοίκηση στην πλάτη.  
Λοιπόν, εμείς και πέρυσι είχαμε καταδικάσει αυτή τη λογική, την καταδικάζουμε και φέτος, θεωρούμε ότι είναι 
πανάκριβα τα ανταποδοτικά τέλη της Δημοτικής Αρχής, βεβαίως υποτιμάται το θέμα που έρχεται προ ημερήσιας 
διάταξης, από κει και πέρα, θεωρούμε ότι υπάρχει ανισοκατανομή των ανταποδοτικών τελών και εξηγούμαστε, ότι 
υπάρχει μια οριζόντια γραμμή να πληρώνουν τα ίδια οι τράπεζες, τα ίδια οι μεγαλοεπιχειρηματίες, τα ίδια οι έχοντες 
και κατέχοντες με τα απλά λαϊκά οικογενειακά νοικοκυριά.  
Εμείς, λοιπόν, θεωρούμε ότι θα πρέπει στην κατεύθυνση των πολλών που είναι τα λαϊκά οικογενειακά νοικοκυριά να 
υπάρχουν μειώσεις και ταυτόχρονα μεγάλες αυξήσεις σε αυτούς που έχουν να πληρώνουν. Υπάρχουνε και τράπεζες 
σε αυτό τον τόπο, υπάρχουν και οι επιχειρήσεις, υπάρχουν και μεγάλα σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και πολλοί που 
έχουν κλειδιά στα χέρια τους, αυτοί ας πληρώσουν και ακριβά ανταποδοτικά τέλη, όπως γίνεται σε Δήμους οι οποίοι 
έχουν μια τέτοια πολιτική.  
Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν πρόκειται να ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη πρότασή σας, γιατί ακριβώς εξακολουθούν τα 
πανάκριβα ανταποδοτικά τέλη να ισχύουν και βεβαίως εξακολουθεί και η ανισοκατανομή των βαρών.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Μάλιστα. Ευχαριστώ τον κ. Σκούφαλο. Ο κ. Καμπούρης, παρακαλώ.  
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤ.: Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο συμβαίνει και είναι 
εκπληκτικό γιατί; Θυμάμαι στις περσινές συνεδριάσεις, όταν επρόκειτο περί της αυξήσεως των ανταποδοτικών 
τελών, είχαμε -αν θυμάμαι καλά- αναφορά σε τρεις συνεδριάσεις, προκειμένου να καταλήξουμε τελικά πού θα πάν' 
τα ανταποδοτικά τέλη.  
Είχαμε την εισήγηση Γδύση, ανακλήθηκε η εισήγηση Γδύση - πήγαμε στην εισήγηση Δημάρχου, ανακλήθηκε η 
εισήγηση Δημάρχου - πήγαμε στη στιγμιαία φαεινή πρόταση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας τότε και η μπίλια 
έκατσε σε αυτά τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία σήμερα έρχεται η Δημοτική Αρχή να πει ότι δεν τα αυξάνει.  
Θέλω, επίσης, να θυμίσω, κ. Δήμαρχε, γιατί στο λόγο σας κάπως πήγατε να ψέξετε τον κ. Λαμπρινούδη, τον πρώην 
Δήμαρχο, ότι δεν ήταν στην Οικονομική Επιτροπή και ως εκ τούτου η συζήτηση έγινε εκεί. Να διευκρινίσω, 
καταρχήν, πως όταν ο κ. Λαμπρινούδης δεν είναι στην Οικονομική Επιτροπή είμαστε σε πλήρη τηλεφωνική 
συνεννόηση για το ποιος είναι, πού πάει και τι θέση κρατάμε. Ένα. Δύο: Να σας θυμίσω, κ. Δήμαρχε, ότι και στην 
Οικονομική Επιτροπή το θέμα ήρθε ως εκτός ημερήσιας διάταξης και να σας θυμίσω, κ. Δήμαρχε, επειδή εγώ 
καθυστέρησα κατά πέντε λεπτά να έρθω απ' το σχολειό μου, ότι η συζήτηση και στην Οικονομική Επιτροπή του 
συγκεκριμένου θέματος δεν κράτησε παραπάνω από δύο λεπτά. Αν νομίζετε, λοιπόν, ότι με δίλεπτα εκτός ημερήσιας 
διάταξης μπορούμε να κουβεντιάσουμε για τα ανταποδοτικά, νομίζω ότι αυτό δεν είναι επ' ωφελεία του Δήμου, μιας 
και όπως είπατε ο Δήμος ανήκει στους δημότες.  
Και για να κλείσω, δεν θέλω να τοποθετηθώ άλλο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το εξής, 
κ. Δήμαρχε: Διαβάζοντας κανείς το εισηγητικό σημείωμα διαπιστώνει ότι, παραδέχεται μάλλον και το ίδιο ότι οι 
αποτυπώσεις που φαίνονται εδώ δεν είναι οι πραγματικές, για διάφορους λόγους. Είτε η περιοδικότητα απόδοσης 
από τη μεριά της ΔΕΗ, είτε επειδή -όπως λέτε- ένα μέρος της απόκλισης των αναμενόμενων εσόδων σε σχέση με τα 
εισπραττόμενα οφείλεται στη γενικότερη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε λαμβάνοντας, καθώς και τη μειούμενη 
φοροδοτική ικανότητα των δημοτών. Παραδέχεστε και εσείς ο ίδιος τη δυσκολία που έχουν οι δημότες, αλλά μένετε 
στην άποψη ότι αυτά πρέπει να είναι τα ανταποδοτικά τέλη, ενώ κατά τη δική μας άποψη θα έπρεπε να υπάρχει 
μείωση στα ανταποδοτικά τέλη. Ευχαριστώ πολύ.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Ευχαριστώ εγώ τον κ. Καμπούρη. Δευτερολογία κάποιος; Όχι; Κύριε Δήμαρχε.  
 
ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜ. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ): Εγώ θα απαντήσω μόνο σε ένα τμήμα αυτών τα οποία λέγονται, διότι ένα 
μέρος απ' αυτά δεν έχει σχέση και με τα ανταποδοτικά τέλη καν.  
Κύριε Σκούφαλε, η λογιστική χρησιμοποιείται στον πολιτισμένο κόσμο για να μπορεί να γνωρίζει κανείς πόσα 
μπαίνουν και πόσα βγαίνουν. Δεν έχει έρθει για να επιβληθεί, είναι το εργαλείο και γι' αυτό το λόγο εσείς νομίζω και 
ως δάσκαλος το ξέρετε πολύ καλύτερα και το διδάσκετε, μάλλον δεν το ξέρω, αλλά το πιστεύω, ότι γι' αυτό το λόγο 
έχει ανακαλυφθεί η αριθμητική, η πρόσθεση και η αφαίρεση, για να μπορούμε να ξέρουμε τι μπαίνει - τι βγαίνει. 
Μπορεί να είναι σκληρό, μπορεί να είναι άδικο αλλά καλύτερα να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, παρά να μην το 
γνωρίζουμε.  
Όσο, κ. Λαμπρινούδη, για τους πενταμηνίτες, οκταμηνίτες, διμηνίτες και όλους τους λοιπούς, εμείς για πρώτη φορά 
από πέρσι ξεκινήσαμε μία σωστή πρόσληψη ανθρώπων ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ώστε να μπορούμε 
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να καλύπτουμε όλο το κομμάτι, πέρασε πολύ δύσκολα, όπως όλοι βιώσαμε, η αρχή της θητείας και αυτό το πράγμα 
λόγω της έλλειψης ακριβώς των εργαζομένων που δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε, επειδή είχαν προσληφθεί όλοι 
με πεντάμηνες συμβάσεις, μεγάλος αριθμός για το Καλοκαίρι του '13, κράτησε σχεδόν μέχρι τον Απρίλιο του '15 να 
μπορέσουμε να προσλάβουμε τους πρώτους οδηγούς και επειδή καθυστέρησε η κυβέρνηση να βγάλει τις πεντάμηνες 
συμβάσεις, κατά πολύ λιγότερες απ' όσες είχαν εξαγγελθεί αρχικά και αντί να τις πάρουμε το Φεβρουάριο που 
περιμέναμε τις πήραμε τελικά μέσα Ιουλίου, ακριβώς το επίπεδο των Υπηρεσιών δεν ήταν το αναμενόμενο. Δεν ήταν 
αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε.  
Και προφανώς έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε για ένα πολύ καλό επίπεδο υπηρεσιών όπως θα το 
επιθυμούσαμε και θα το θέλαμε όλοι να υπάρχει. Αλλά αυτό και ακριβώς και η αβεβαιότητα αυτή, την οποία πολύ 
σωστά ανέφερε ο κ. Καμπούρης υπάρχει και στον κύκλο των εργασιών, μας επιβάλλει να ξαναελέγξουμε ακριβώς 
πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε απότομες κινήσεις και εκτός απ' αυτά για τα οποία λέτε, ότι 
μιλάει ο κόσμος, ο κόσμος όμως μιλάει και για τους λαμπτήρες που έχουνε σβήσει μέσα από οικόπεδα που ανάβανε, 
ο κόσμος μιλάει και για τα ρολόγια τα οποία έχουνε αφαιρεθεί από οικήματα τα οποία δεν επιβάρυναν κανονικά το 
Δήμο και για όλα τα πράγματα μιλάει ο κόσμος. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος έχει να μιλάει. Δεν έχω να κατηγορήσω 
συγκεκριμένα, αλλά είναι διαπιστώσεις τις οποίες έχουμε κάνει και συμμαζεύουμε. Σιγά-σιγά μαζεύουμε και 
συμμαζεύουμε.  
Χαίρομαι. Και εμείς συνεχίζουμε με πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Γι' αυτό είπα ότι δεν σπεύδω αλλά χρειάζεται 
συμμάζεμα.  
 
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Γ..: Συγνώμη. Ένα πράγμα, κ. Δήμαρχε?  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.):  Κανένα πράγμα, κ. Μπελέγρη. Δεν πήρατε το λόγο.  
 
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Γ.: Πήρα από το Δήμαρχο. Από το Δήμαρχο τον πήρα.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Περιμένετε. Λοιπόν, δευτερολογία, κ. Λαμπρινούδη, έχετε; Δεν έχετε να πείτε. 
Κύριε Σκούφαλε, έχετε δευτερολογία; Όχι. Κύριε Καμπούρη, έχετε δευτερολογία;  
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤ.: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πριν μπει το θέμα σε ψηφοφορία, βεβαίως εγώ κατέθεσα 
ξεχωριστή πρόταση για μείωση των τελών. Έτσι;  
Πέραν αυτού, όμως, θα ήθελα να μου δικαιολογήσει η Υπηρεσία ή ο κ. Αντιδήμαρχος πώς είναι δυνατόν η πρόταση 
της Υπηρεσίας που έλαβε υπόψη όλα αυτά που αναφέρονται στους πίνακες να προϋπολογίζει 4.453.000 ευρώ έναντι 
5.064.000 ευρώ που έχει εγγραφεί στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό του Δήμου, απ' τη μια, λοιπόν, έχουμε μία 
διαφοροποίηση της τάξης των 611.000 που προκύπτει ως διόρθωση από την Οικονομική Επιτροπή -εγώ δεν το είχα 
ακούσει βέβαια- και πώς είναι δυνατόν στο ίδιο εισηγητικό σημείωμα να λέει στο τελείωμα ότι: "Τελικά με βάση τα 
δεδομένα προαναφερόμενα έξοδα του προϋπολογισμού είναι ποσό 5.064.000 ως προς τα έσοδα και 5.064.000 ως 
προς τα έξοδα και η Υπηρεσία Καθαριότητος ισοσκελίζεται πλήρως". 
Πώς γίνεται, δηλαδή, στη μία παράγραφο να λέμε ότι έχουμε απόκλιση 611 και στο άλλο να λέμε ότι ισοσκελίζονται 
πλήρως. Ευχαριστώ.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Συγνώμη, δεν ρώτησα, κ. Λαμπρινούδη, αν θα δευτερολογήσετε; "Όχι" είπατε. 
Λοιπόν, θα σταματήσω τη συνεδρίαση, θα γυρίσουμε πίσω τα πρακτικά, να ακούσουμε αν σας ρώτησα και τι 
απαντήσατε, θα κάνουμε και διάλειμμα και θα επανέλθουμε μετά. Πώς σας φαίνεται; Καταρχήν, εγώ θα του δώσω, 
θα το προτάξω, αλλά σας δίνω το λόγο μου ότι δεν θα προλάβει την πτήση. Η πτήση είχε πετάξει απ' την Αθήνα, 
είναι ήδη καθ' οδόν, είναι πάνω απ' το Αιγαίο και το θέμα θα συζητιέται μισή ώρα και για να κλείσω την υπόθεση, 
όλοι νομίζετε ότι για να γραφτεί μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι παιχνιδάκι.  
Αν ρωτήσετε τη γραμματεία πόση ώρα θέλει για να γράψει ότι συζητήθηκε προ ημερησίας, ότι μπήκε αυτός, μπήκε 
εκείνος, βγήκε ο άλλος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα ξέρετε εσείς αλλά δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι. Νομίζουν ότι 
παίζουμε. Και όταν λέω ότι κάτι δεν μπορεί να προταχθεί, έπρεπε, καταρχήν, να πούνε πριν ξεκινήσει η εκτός 
ημερήσιας διάταξης συζήτηση ότι είχαμε θέμα για συζήτηση, διότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να παίζουμε με τα 
θέματα πέρα-δώθε. Και για πληροφόρησή σας η συνεδρίαση είναι live. Κάθε συνεδρίαση είναι live. Την βλέπει ο 
κόσμος. Και οι αποφάσεις ελέγχονται. Αν κάτι δεν είναι σωστό κτλ. υπάρχει θέμα.  
Λοιπόν, επί της συζήτησης του θέματος για τα ανταποδοτικά. Λοιπόν, δεν μπορείτε, κ. Μπελέγρη. Έχει απαντήσει ο 
Δήμαρχος. Ερώτηση; Τελειώσαν οι ερωτήσεις. Γιατί πρωτολογήσατε; Κάνατε την εισήγηση; Πότε την έκανε;  
(Διαλογικές συζητήσεις)  
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Λοιπόν, το έχουμε κάνει παιδική χαρά. Το έχετε πάρει είδηση; Παρακαλώ. Θα 
απαντήσει, είπα. Θέλει να κάνει πρόταση, κ. Μπελέγρη. Σας παρακαλώ. Σας είπε κανείς ότι δεν θα απαντήσετε; Ναι, 
να κάνετε. Όταν ανοίγει η λίστα ομιλητών να γράφεστε. Όχι να κάθεστε να κουτσομπολεύετε τόση ώρα. Ορίστε, κ. 
Λαμπρινούδη.  
 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Π.: Εμείς, όπως προανέφερα, δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία γι' αυτό το θέμα, δεδομένου 
ότι ήρθε προ ημερήσιας διάταξης και κατά την άποψή μας τέτοια θέματα σοβαρά δεν πρέπει να έρχονται προ 
ημερήσιας διάταξης, αιτιολογώ, ας πούμε, τη συμμετοχή μας στην ψηφοφορία πώς καταλήγει, θα ήθελα, όμως, να 
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πω ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι πριν από τρία χρόνια έγινε η συνένωση οκτώ Δήμων σε ένα Δήμο. Το '11 και το 
'12. Έγινε η συνένωση οκτώ Δήμων σε ένα Δήμο.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.):  Το '10.  
 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Π.: Όλοι γνωρίζουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες για να γίνει αυτή η συνένωση. 
Αντιμετωπίσαμε όλα αυτά τα προβλήματα αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΧ ή των Δήμων που πληρωνότανε από τη ΔΕΗ 
αντίστροφα, φωτισμός χώρων, εκκλησιών, όλη τη νύχτα που δεν χρειαζότανε, αντιμετωπίσαμε προβλήματα 
Συλλόγων και όλων αυτών των Φορέων και βάλαμε μία τάξη με ευθύνη του υπευθύνου, του κ. Μαρτάκη σαν 
Αντιδήμαρχος, που ήτανε για τα Οικονομικά του Δήμου.  
Κάναμε πολλή δουλειά για να φτάσουμε στο σημερινό επίπεδο και κάποια στιγμή αυτές οι προσπάθειες δεν θα 
πρέπει κατά κάποιο τρόπο να απαξιώνονται, διότι η ιστορία γράφεται καθημερινά και ο κόσμος έχει κάθε 
δυνατότητα να έχει ένα μέτρο σύγκρισης και να βλέπει?  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.):  Ωραία, στο δια ταύτα, κ. Λαμπρινούδη.  
 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Π.: Δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Κύριε Μπελέγρη.  
 
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Γ.: Λοιπόν, να απαντήσω λίγο στον κ. Καμπούρη. Το ποσό των 4.400.000 ευρώ ήταν το ποσό που 
έκανε προϋπολογισμό η Υπηρεσία Καθαριότητας το 2015. Τα 5.065.000, αν θυμάμαι καλά, είναι ο προϋπολογισμός 
που κάναμε με την Καθαριότητα για το έτος 2016. Θέλω να υπενθυμίσω στην αξιωματική αντιπολίτευση, όπως πολύ 
καλά γνωρίζει, ότι την απόφαση για την αύξηση των ανταποδοτικών την πήραμε το 2014. Το 2015, όμως, κάναμε 
προϋπολογισμό βάσει των εσόδων του '14. Άρα, ακόμα και τώρα που μιλάμε, την αύξηση αυτή που επιβάλλαμε δεν 
την έχομε μεταχειριστεί.  
Θα περιμένετε, λοιπόν, να δείτε τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Καθαριότητας το 2016, για να μπορέσετε να 
κρίνετε την Υπηρεσία αν αξιοποίησε τα χρήματα που πήρε με τον καλύτερο τρόπο ή όχι. Αυτή τη στιγμή, με τα 
χρήματα που έχομε ήταν ακριβώς τα ίδια με τα χρήματα που είχατε εσείς.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Τι διαδικαστικά πάλι, κ. Καμπούρη; Ποιο είναι το 
διαδικαστικό; Για πείτε μου. Να το ακούσω.  
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤ.: Κύριε Πρόεδρε, επειδή την ξέρω πάρα πολύ καλά τη διαδικασία, όπως και σεις, είναι αδιανόητο 
ο κ. Μπελέγρης με την τοποθέτησή του προκαλεί νέα τοποθέτηση δική μου και βεβαίως, με βάση τον Κανονισμό, 
δεν έχω αυτό το δικαίωμα.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Ούτε εκείνος είχε το δικαίωμα και του το 'δωσα κατ' εξαίρεση.  
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤ.: Ναι, αλλά του το δώσατε, γι' αυτό και βάζω διαδικαστικό.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.):  Το ξέρω. Ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος, το χρησιμοποίησα.  
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤ.: Γι' αυτό, όμως, και βάζω διαδικαστικό ζήτημα, διότι η τοποθέτησή του εγείρει νέα ζητούμενα 
τα οποία άπτονται της συζήτησης των ανταποδοτικών. Και επειδή δεν έχω το διαδικαστικό να το συνεχίσω δεν θα 
τοποθετηθώ, αλλά σε αυτά, κ. Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, διότι θεωρώ ότι 
αδικούμαστε τώρα εμείς, μετά από την καλόπιστη πρόκληση που δεχθήκαμε απ' τον κ. Μπελέγρη.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Και εκείνον αδίκησα πριν με τον τρόπο που του μίλησα. Εντάξει. Εσείς μπορείτε 
όποτε θέλετε, κ. Δήμαρχε.  
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤ.: Και, κ. Καμπούρη, ακούστε να δείτε. Όταν ο Στέλιος ο Καμπούρης βάζει διαδικαστικό, εμένα 
ούτε το κεφάλι θα μου κουνάτε, ούτε το χαμόγελό σας. Και το λέω εν πλήρη γνώση, διότι αν θέλαμε ως 
αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή να παγώσουμε τη διαδικασία θα επικαλούμουν τον Κανονισμό προς τον Πρόεδρο που 
λέει ότι εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα πέραν της μίας ώρας δεν συζητιόνται. Και θα μπορούσα εγώ τον Πρόεδρο 
τώρα να τον είχα αιχμαλωτίσει και εγκλωβίσει και να πει: "δεν συζητάμε το θέμα, μπήκε διαδικαστικό, πάμε στο 1ο 
ημερήσιας διάταξης θέμα". 
Τα χαμόγελα, λοιπόν, και οι ειρωνείες αλλού. Ο Καμπούρης σέβεται τον Πρόεδρο γιατί ξέρω τι τραβάει και ποιος 
είναι ο θεσμικός του ρόλος, αλλά όταν μιλάω εγώ διαδικαστικά ξέρω πολύ καλά τι λέω, κ. Καμπούρη. Όπως και 
εσείς ξέρετε πόσο καλά σας αντιμετωπίζω όταν καθόμαστε οι δυο μας τετ α τετ.  
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Ευχαριστώ πολύ, κ. Καμπούρη. Κύριε Δήμαρχε, ορίστε.  
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ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜ. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ): Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να πάμε και σε κάποια πράγματα να 
μιλήσουμε για την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε ήδη για σχεδόν τρία τέταρτα και η αντιπολίτευση 
κυρίως έχει το λόγο και μιλάει και ελέγχει, ενώ έχει δηλώσει από την αρχή, κ. Πρόεδρε, ότι δεν θα μετέχει στην 
ψηφοφορία. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να λέμε - να λέμε, να έχουμε άποψη και να μην 
μετέχουμε. Λάβετε μέρος και καταψηφίσετε. Όχι να μην μετέχουμε και στην ψηφοφορία. Παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ 
θα έλεγα να λάβετε μέρος και να καταψηφίσετε.  
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤ.: Μην τα μπερδεύετε, κ. Δήμαρχε. Αφήστε τον Πρόεδρο?  
 
ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜ. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ): Δεν τα μπερδεύω. Έχω άποψη για το ζήτημα. Λοιπόν, και επειδή ήσασταν 
στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, ξέρετε πολύ καλά ότι το ζήτημα που απασχολούσε τους 
περισσότερους Δημάρχους εκεί πέρα είναι η αύξηση των ανταποδοτικών τελών στην οποία καλούνται να κάνουνε 
Δήμοι τώρα, που είχαν να κάνουν αυξήσεις εδώ και πάρα-πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, γιατί τώρα έχουνε δει όλοι το 
φάσμα αυτό στο οποίο βρίσκονται μπροστά.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Λοιπόν, ψηφίζουμε. Απ' την ψηφοφορία θα απέχετε, κ. Λαμπρινούδη. Σωστά; 
Ωραία, θα απέχουν όλοι μέχρι τον κ. Λιγνό; Ωραία. Η κα Φρεζούλη, παρακαλώ;  
 
ΦΡΕΖΟΥΛΗ ΕΡΜ.: Κατά. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει μείωση και όχι παραμονή στα ίδια.  
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.):  Μάλιστα. Το ίδιο και εσείς, κ. Τσαρδάκα; Κύριε Σκούφαλε, το ίδιο και εσείς;  
 
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ Μ.: Κατά, το έχουμε δηλώσει.  
 
ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.):  Ωραία. Οι υπόλοιποι, παρακαλώ, της συμπολίτευσης συμφωνούνε όλοι με την 
πρόταση της Υπηρεσίας; Κατά πλειοψηφία.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του 
α)Την αριθ. 720/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
β)Το γεγονός ότι οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του 
ν.2130/1993 για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ 
αντίστοιχα, (τέλος Οκτωβρίου), είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών 
αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρ Πειρ 4047/91, υπ' αριθμ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος).  
γ)Το  άρθρο 66 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος και  τις αριθ. 49/62650/23-11-2006 και 41/12243/14-6-2007 του 
ΥΠ.ΕΣ από τις οποίες προκύπτει ότι δεν είναι υποχρεωτική η δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε εφημερίδα.  
στ)Την συζήτηση που έγινε.  
δ)Την τεκμηρίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Εσόδων για την μη αναπροσαρμογή των 
ανταποδοτικών τελών.  
ε)Τις προτάσεις που κατατέθηκαν 
στ)Τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
[Σε σύνολο -33- παρόντων, ψήφισαν υπέρ  οι -21- παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ψήφισαν κατά οι σύμβουλοι 
της ελάσσονος μειοψηφίας Φρεζούλη Ερμιόνη, Τσαρδάκα Δέσποινα, Σκούφαλος Μάρκος, ενώ οι -9- παρόντες 
σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας απείχαν της ψηφοφορίας]  
 
Να μην αναπροσαρμόσει τα ανταποδοτικά τέλη  ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2016, (μηδενική 
αύξηση).  
Επομένως οι τιμές των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2016 ισχύουν όπως έχουν καθοριστεί για το έτος 2015.  
Συγκεκριμένα:  
 Τέλη καθαριότητας - συντελεστής 1,83 ευρώ/τ.μ. για ολόκληρο τον Δήμο Χίου εκτός Δ.Ε. Αμανής και Τ.Κ. 

Αμάδων, Βικίου, Καμπιών, Σπαρτούντας.  
 Τέλη καθαριότητας Δ.Ε. Αμανής και Τ.Κ. Αμάδων, Βικίου, Καμπιών, Σπαρτούντας, συντελεστής 1,10 ευρώ/τ.μ.  
 Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση: 3,17 ευρώ/τ.μ. για Δ.Ε. Χίου.  
 Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση: 2,5 ευρώ/τ.μ. για Δ.Ε. Αγίου Μηνά, Δημοτικές Κοινότητες 

Βροντάδου και Καρδαμύλων, Τοπικές Κοινότητες Λαγκάδας, Λιθίου, Καταρράκτη, Καλαμωτής, Πυργίου.  
 Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Χίου για επαγγελματική χρέωση ίσον με την χρέωση για κατοικία.  
 Τέλη Δημοτικού Φόρου: 0,07 ευρώ/τ.μ. για ολόκληρο το Δήμο Χίου.  
 Μείωση 50 % των Τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες: ΑμΕΑ, Πολύτεκνοι, Άποροι, 

σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006.  
Η μείωση του 50 % θα εφαρμόζεται με την υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στην Οικονομική Υπηρεσία του 
Δήμου Χίου, όπου θα προσκομίζουν αποκλειστικά και μόνο:  
ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 
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o Αίτηση 
o Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.  
o Ε9 ή συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος πολύτεκνος είναι μισθωτής στο οποίο 

αναγράφονται τα τ.μ.  
o Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία απονέμει την πολυτεκνική 

ιδιότητα, στο σώμα του οποίου θα επισημαίνεται η τελευταία θεώρηση, η οποία γίνεται ανά τριετία ατελώς.  
o Βεβαίωση κατοικίας.  
o Δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων σε 

περίπτωση διαζευγμένων γονέων.  
ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ 

o Αίτηση 
o Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τη Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου Χίου.  
o Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου θεωρημένο από την Εφορία, σε περίπτωση μίσθωσης του 

ακινήτου στο οποίο θα αναγράφονται τα τ.μ.  
o Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας στην οποία διαμένουν.  
o Βεβαίωση κατοικίας.  
o ΤΑ ΑΜΕΑ 
o Αίτηση ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση).  
o Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος.  
o Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το ποστοστό αναπηρίας και η χρονική 

διάρκεια επανελέγχου του.  
o Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ της κατοικίας όπου διαμένουν με την οικογένεια τους, (έγγαμοι) ή με τους 

γονείς τους, (άγαμοι).  
o Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση τέκνου ή/και δικαστική απόφαση από την οποία θα 

αποδεικνύεται ότι ο γονέας έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.  
o Ε9 ή συμβόλαιο μίσθωσης στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει, 

(γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λ.π.).  
o Βεβαίωση κατοικίας.  

Επισημαίνεται ότι οι μειώσεις για τα ΑΜΕΑ αφορούν όσους έχουν εισόδημα μέχρι το διπλάσιο εκείνου που 
απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικού απορίας, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, (έγγαμος, άγαμος 
κ.λ.π.).  
Σημειώνεται ότι η μη αναπροσαρμογή των τελών τεκμηριώνεται από την ως άνω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στο εισηγητικό μέρος.  
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο, μαζί με την αριθ. 720/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το ειδικό αποδεικτικό δημοσίευσης,  στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-
Τμήμα Εσόδων και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., (περιοχή Χίου, Έλενας Βενιζέλου 43, Χίος, Τ.Κ. 821 00) και στη ΔΕΔΔΗΕ 
Αθήνας, (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα).  
Να δημοσιευτεί κατά το πλήρες μέρος της στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου. 
 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 805/2015 
O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη 
Υπογραφή                                                                           Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 16/12/2015 

Η επί των πρακτικών 
 

Κούτσουρα Νίκη 
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