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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. 30 της 07/12/2016 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

882/2016 
2ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
Ανταποδοτικά τέλη έτους 2017. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2016 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 02/12/2016, 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 Αμύγδαλος Ν. Ιάκωβος (2)(7)    
 3 Βεργίτσης Ι. Ανδρέας            4 Γδύσης Ν. Ευστράτιος           
 5 Γεωργιάδης Β. Ιωάννης (1)(7)    6 Ζώας Σ. Γεώργιος               
 7 Καλκούνη Ν. Ευαγγελία           8 Καραμανής Κ. Γεώργιος (2)      
 9 Καρασούλης Γ. Νικόλαος          10 Καρατζάς Γ. Κωνσταντίνος       

 11 Κερμπάτσος Ν. Γεώργιος          12 Μπελέγρης Μ. Γεώργιος          
 13 Μπελέγρης Γ. Μιχαήλ (10)        14 Νεαμονίτης Ν. Παντελής         
 15 Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος        16 Παππής Ν. Παναγιώτης (9)       
 17 Ποταμούση Η. Παρασκευή (10)     18 Πυργάρης Ο. Λεωνίδας (1)(7)    
 19 Σμυρνιούδης Ν. Ηλίας            20 Συριώδης Γ. Σωκράτης (1)       
 21 Τσάκος Σ. Γεώργιος (1)          22 Φαφαλιός Ν. Ματθαίος           
 23 Λαμπρινούδης Ε. Πολύδωρος (5)   24 Αποστολίδης Ε. Παντελής (5)    
 25 Αφενδούλης Δ. Κυριάκος (3)      26 Καμπούρης Ι. Στυλιανός         
 27 Κλεισσάς Κ. Ηλίας (8)           28 Κοντούδης Χ. Μιχαήλ (1)(5)     
 29 Μαρτάκης Ε. Νικόλαος (1)(3)     30 Μυριαγκός Π. Βασίλειος (4)     
 31 Νύκτας Α. Νικόλαος              32 Στεφάνου Σ. Παντελής (3)       
 33 Φυτούσης Χ. Μιχαήλ (6)          34 Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη            
 35 Σκούφαλος Ι. Μάρκος (8)               

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος           2 Καράλης Ι. Δημήτριος           
 3 Τζιώτης Γ. Απόστολος            4 Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος          
 5 Λιγνός Ε. Γεώργιος              6 Τσαρδάκα Α. Δέσποινα           
    

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, (27 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)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(3)   Αναχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 1oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(4)   Ήταν απών κατά την διάρκεια ψήφισης του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(5)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 1oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
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(6)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 2oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(7)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 3oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(8)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 7oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(9)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 13oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(10)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 32oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
 
 
Τέθηκαν -7- θέματα για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης:  
1ο:  Συμμετοχή του Δήμου Χίου στην Πρωτοβουλία CIVITAS-Βελτίωση αστικών μεταφορών.  
2o: Συμμετοχή του Δήμου Χίου στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα VECTOR (Vulnerable to Exclusion 
Citizens Transport Optimization Research).  
3ο: Βράβευση του πατέρα Αντώνιου Παπανικολάου στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Κιβωτού του Κόσμου 
στις 18/12/2016.  
4ο: Έγκριση προμήθειας εδεσμάτων ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.  
5ο: Απόδοση ποσών στους δικαιούχους λόγω καταστροφών.  
6ο: Σημειακή διόρθωση του χάρτη Π2-ΣΧΟΟΑΠ Καμποχώρων/Β2 Στάδιο.  
7ο: Εγκριση 1ου Α.Π.Ε  του έργου με τίτλο "Αγροτική Οδοποιία Κεντρικής Χίου, Δ.Ε. Χίου, Ομηρούπολης, 
Καμποχώρων και Αγ. Μηνά 2016". 
 
Ομόφωνα αποφασίστηκε, τα ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέματα, να συζητηθούν πριν την έναρξη 
συζήτησης της ημερήσιας διάταξης στην αρχή της συνεδρίασης.  
 
Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι:  
Για το 1ο θέμα: Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στην πρωτοβουλία λήγει την επόμενη εβδομάδα.  
Για το 2ο θέμα: Το Σάββατο 10/12/2016 είναι η τελική προθεσμία παράδοσης της πρότασης που αφορά τον Δήμο 
Χίου.  
Για το 3ο θέμα: Η βράβευση του πατέρα Αντωνίου Παπανικολάου θα γίνει στις 18/12 και πρέπει μέχρι τότε να 
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται.  
Για το 4ο θέμα: Η έγκριση της προμήθειας αφορά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.  
Για το 5ο θέμα: Θα γίνει προσπάθεια να αποδοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος 
οικ. έτους.  
Για το 6ο θέμα: Πρέπει να γίνει η διόρθωση άμεσα για να συμπεριληφθεί στην απόφαση του Γ.Γ. της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η οποία είναι υπό έκδοση.  
Για το 7ο θέμα: Θα γίνει προσπάθεια πληρωμής του έργου πριν τη λήξη του οικ. έτους και πριν την αλλαγή του 
συντελεστή του Φ.Π.Α.  
 
Κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το 34ο θέμα προτάθηκε και συζητήθηκε 
μετά το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το 43ο θέμα προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, και το 33ο θέμα προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
I.Ανταποδοτικά τέλη έτους 2017. 
 
Με την αριθ. 683/2016 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη 
αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017.  
Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης ελήφθη υπόψη η εξής εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:  
 
<< Οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκαν με την αριθμ. 4/2015 Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ με την αριθμ. 805/2015 αποφασίστηκε η μη αναπροσαρμογή τους για το έτος 2016. 

Για το έτος 2016 ισχύουν οι εξής συντελεστές: 

 Τέλη καθαριότητας- συντελεστής 1,83€ ανά τ.μ. ετησίως, για όλο το Δήμο Χίου εκτός της ΔΕ Αμανής 

και τις Τ.Κ. Αμάδων, Βικίου, Καμπιών, Σπαρτούντας 

 Τέλη καθαριότητας – συντελεστής 1,10€ ανά τ.μ. ετησίως για τη ΔΕ Αμανής και Τ.Κ. Αμάδων, Βικίου, 

Καμπιών, Σπαρτούντας 

 Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση – συντελεστής 3,17€ ανά τ.μ. ετησίως για τη ΔΕ Χίου 

 Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση – συντελεστής 2,50€ ανά τ.μ. ετησίως για τις ΔΕ Αγ. 

Μηνά, ΔΚ Βροντάδου και Καρδαμύλων, ΤΚ Λαγκάδας, Λιθίου, Καταρράκτη, Καλαμωτής, Πυργίου 
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 Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Χίου για επαγγελματική χρέωση ορίστηκε συντελεστής ίσος 

προς τη χρέωση για κατοικίες. 

 Δημοτικό Τέλος για τους μη στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους – συντελεστής 1,00€ ανά τ.μ. 

ετησίως (σχετική η Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 805/2015) 

 

Νομοθεσία 

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έχει ως κατωτέρω: 

Με το άρθρο 25 παρ. 11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που προβλέπονται από 

τις διατάξεις των άρθρ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α 171) και του άρθρ. 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 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 Α74) όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 429/76 

(ΦΕΚ Α 235) και του άρθρου 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  ΝοΒ1988 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 χρονικό διάστημα 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. 

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 
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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. Δεν 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). 

 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.  

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. 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 (Α) Σας παραθέτουμε τα οικονομικά στοιχεία των εσόδων όπως αυτά αποτυπώνονται στο Οικονομικό 

Διαχειριστικό Σύστημα του Δήμου, την πρόταση της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για της 

δαπάνες της το έτος 2017 καθώς και τα προτεινόμενα ποσά του υπό σύνταξη προϋπολογισμού έτους  2017. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΠΡΟΫ/ΘΕΝΤΑ 
ΕΩΣ 31/07/2016 

ΕΙΣ/ΧΘΕΝΤΑ 
ΕΩΣ 31/07/2016 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΕΩΣ 31/12/2016 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ 
2017 

Τέλος καθαριότητας 
& φωτισμού (άρθ 25 
Ν.1828/89) Μήνες 
Ιανουάριος έως 
Οκτώβριος 

0311.001 4.130.272,96 1.800.044,28 4.130.272,96 4.382.989,32 

Τέλος καθαριότητας 
& φωτισμού (άρθ25 
Ν.1828/89) Μήνες 
Νοέμβριος και 
Δεκέμβριος 
προηγούμενου έτους 

2111.001 844.000,00 917.785,30 917.785,30 928.751,55 

Ταμειακό Υπόλοιπο 5111 778.279,34 778.279,34 778.279,34 400.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ   5.752.552,30 3.496.108,92 5.826.337,60 5.711.740,87 

 

Οι εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό του έτους 2017 βασίζονται στην παραδοχή ότι η ΔΕΗ θα αποδίδει 

κανονικά τα εισπραττόμενα δημοτικά τέλη έχοντας παρακρατήσει τα ποσά που αντιστοιχούν στην κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος για τις υπηρεσίες του , για την προμήθεια της και για τα δικαιώματα ΤΑΠ. 

Για τον υπολογισμό της εκτίμησης εισπράξεων έως την 31-12-2016 ελήφθησαν υπόψη οι πραγματικές αποδόσεις 

της ΔΕΗ και όχι μόνο η λογιστική αποτύπωση του εσόδου καθώς υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της 

απόδοσης των δημοτικών τελών από τη ΔΕΗ και της λογιστικής τακτοποίησης που διενεργείται λόγω των ως 

άνω παρακρατήσεων από αυτήν. Επίσης τηρήθηκε η ΚΥΑ 23976/22-07-2016, δηλαδή το σύνολο των εσόδων 

της Ομάδας Ι, υπολογίστηκε με τον «μαθηματικό» τύπο που προβλέπεται στην εν’ λόγω ΚΥΑ. Τα ποσά που θα 

εγγραφούν στον προϋπολογισμό έτους 2017 δύναται να τροποποιηθούν με αναμόρφωση σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ. Η αρμόδια, για την εποπτεία του Δήμου αρχή, υποχρεούται να προβεί σε 

διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη βάση δεδομένων που τηρείται στου ΥΠΕΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

δεν επιτρέπεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με  αύξηση  των συνολικών εσόδων της Ομάδας Ι. 

Οι λογιστικές τακτοποιήσεις των παρακρατήσεων που διενεργεί η ΔΕΗ γίνονται σύμφωνα με τις αποφάσεις 

Οικονομικής Επιτροπής 826/2014, 241/2015 και 177/2016. 

 

Σύμφωνα με την εκκαθάριση της ΔΕΗ τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τους 

μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2015 και Ιανουάριο έως Ιούλιο 2016, ημερομηνία με βάση την οποία συντάσσεται 

ο προϋπολογισμός, έχουν ως κατωτέρω: 

ΜΗΝΑΣ ΔΤ ΠΟΣΑ ΣΕ € 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 423.003,91 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 485.864,11 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 352.455,74 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 461.186,09 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 419.017,03 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 346.159,21 
ΜΑΪΟΣ 2016 389.023,79 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 477.806,34 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 524.855,56 
ΣΥΝΟΛΟ 3.879.371,78 

 

Επίσης κατωτέρω παρατίθενται στοιχεία που αποστέλλονται από τη ΔΕΗ και από τα οποία προσδιορίζονται οι 

επιφάνειες επί των οποίων υπολογίζονται τα δημοτικά τέλη, αφού έγινε επεξεργασία των δεδομένων και 

αφαιρέθηκαν τα τετραγωνικά που αντιστοιχούν σε παροχές που έφεραν την ένδειξη «κομμένο χωρίς πελάτη». 
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(Α) ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

  

ΔΤ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 96.095,08 105.704,59 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ 138.088,92 252.702,73 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 181.247,43 331.682,80 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 131.759,38 241.119,66 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
ΑΜΑΔΕΣ ΒΙΚΙ ΚΑΜΠΙΑ 
ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ ΠΙΤΥΟΣ 

33.503,13 36.853,45 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 141.583,26 259.097,36 
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 314.442,03 575.428,91 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 256.197,62 468.841,65 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1.146.668,94 2.098.404,16 
ΣΥΝΟΛΟ 2.439.585,79 4.369.835,31 

 

(Β) ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

  

ΔΤ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 12.644,28 23.139,03 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ 52.420,62 131.051,55 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 21.702,20 54.255,50 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 16.028,19 40.070,48 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
ΑΜΑΔΕΣ ΒΙΚΙ ΚΑΜΠΙΑ 
ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ ΠΙΤΥΟΣ 

1.702,83 3.116,17 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 39.457,69 98.644,24 
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.519,11 6.439,97 
ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ & 
ΛΑΓΚΑΔΑ 19.941,63 49.854,07 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 21.422,85 39.203,81 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 
ΠΥΡΓΙ ΚΑΛΑΜΩΤΗ 11.535,38 28.838,45 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 276.814,96 877.503,43 
ΣΥΝΟΛΟ 477.189,74 1.352.116,71 

 

Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι το ποσό των προτεινόμενων εσόδων για τον προϋπολογισμό έτους 2017 

ήτοι 5.311.740,87€ (4.382.989,32+928.751,55) ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ενώ το εκτιμώμενο 

ταμειακό υπόλοιπο των 400.000€, αφορά σε έσοδα του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους τα οποία θα 

διατεθούν στον προϋπολογισμό έτους 2017 για την κάλυψη οφειλών του προηγούμενου έτους, ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζεται η υποχρέωση του άρθρου 24 του Ν. 1080/80, σύμφωνα με την ΚΥΑ 23976/22-07-2016. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση των προϋπολογισθέντων δαπανών της Υπηρεσίας Καθαριότητας 

και Ηλεκτροφωτισμού έως την 31-12-2016 καθώς και εκτίμηση των πληρωμών ανά ΚΑΕ δαπάνης έως την 31-

12-2016 της Υπηρεσίας αυτής. 

ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ ΈΩΣ 31-
07-2016 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΕΩΣ 31-12-
2016 
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20-6056. 
Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής 
ασφάλισης 95.366,03 37.678,68 

20-6151.001 

 
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ ) από είσπραξη 
τελών 
 

126.000,00 126.000,00 

20-6011.001 
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
Υπηρ.Καθ/τας 1.260.931,84 1.200.000,00 

20-6012.002 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμε 35.000,00 35.000,00 

20-6021.001 
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου 138.296,04 126.296,04 

20-6022.002 
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης 
αορίστου χρόνου 15.000,00 15.000,00 

20-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 667.000,00 598.248,57 
20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 153.130,03 142.000,00 
20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 4.621,03 4.621,03 
20-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 4.389,78 4.389,78 
20-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 36.750,71 36.750,71 

20-6051.006 
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 
επικο 41.319,32 41.319,32 

20-6051.008 
Εργοδοτικές εισφορές Μονίμων 
Ν4387/2016 0,00 0,00 

20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 39.127,31 36.000,00 
20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 195.000,00 195.000,00 

20-6063.005 
Λοιπές παροχές σε είδος (είδη ατομικής 
προστασίας) 20.000,00 10.169,55 

20-6063.002 
 
Λοιπές παροχές σε είδος(γάλατα) 
 

37.500,00 37.500,00 
20-6142.003 Δαπάνες ζύγισης ανακυκλώσιμων υλικών 1.000,00 0,00 

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

20-6162.003 
Εργασία απομάκρυνσης παρανόμος 
σταθμευόντων 5.000,00 5.000,00 

20-6162.009 
Αλλαγή στοιχείων αδειών κυκλοφορίας 
οχημ 4.000,00 1.000,00 

20-6162.010 
Παράβολα ΚΤΕΟ για οχήματα και 
μοτοσυκλέτες 6.000,00 1.500,00 

20-6162.012 
 
Παράβολα για τον εκτελωνισμό οχημάτων 
 

2.000,00 0,00 

20-6211. 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 
και παραγωγικής διαδικασίας 900.000,00 821.703,96 

20-6252.001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων -  2.500,00 1.800,00 
20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 27.000,00 15.358,36 

20-6262.012 
Επισκευή συντήρηση κτιρίου συνεργείου Δ. 
Χίου 5.000,00 3.000,00 

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

20-6264.001 

 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 
 

10.000,00 10.000,00 

20-6265.001 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 
λοιπού εξοπλισμ 500,00 454,87 

20-6273 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η 
φωταέριο) για 3.000,00 3.000,00 

20-6321.001 

 
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 
αυτοκινήτων 
 

1.500,00 1.500,00 
20-6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 7.500,00 7.500,00 

20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.800,00 2.873,35 
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20-6414.010 Μεταφορές οχημάτων μηχανημάτων 2.500,00 2.500,00 

20-6414.012 

 
Υπηρεσίες μεταφοράς οχηματων 
μηχανημάτων Δ. Χίου 
 

4.500,00 4.500,00 

20-6422.001 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπα 2.000,00 500,00 

20-6462. 
 
Δημοσίευση προκηρύξεων 
 

3.000,00 2.000,00 

20-6631.001 
Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού  5.000,00 1.763,94 

20-6633.001 
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, 
χημικά κλπ 4.500,00 4.500,00 

20-6635.001 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 26.000,00 25.568,89 

20-6641.001 

 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφ 
 

240.000,00 240.000,00 

20-6644.001 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
λοιπές ανάγκ 20.000,00 20.000,00 

20-6662.001 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεω 18.000,00 8.390,00 

20-6662.002 

 
Προμήθεια χρωμάτων και εργαλείων 
Βαφής 
 

0,00 0,00 
20-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 70.000,00 70.000,00 
20-6671.002 Προμήθεια ελαστικων μεταφορικών μέσων 30.000,00 25.000,00 
20-6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 15.200,00 15.200,00 

20-6672.002 

 
Προμήθεια ελαστικών λοιπών 
μηχανημάτων 
 

5.000,00 5.000,00 
20-6681.001 Υλικά φαρμακείου 9.000,00 2.121,55 
20-6699.002 Προμήθεια αναλωσίμων συνεργείου Δ Χίου 4.717,91 4.700,00 

20-6721.001 
 
Εισφορά Δήμου Χίου στη ΔΙΑΝΟΧ 
 

425.000,00 425.000,00 
20-7133 Προμήθεια επίπλων και σκευών 200,00 0,00 

20-7134.001 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήμ 3.000,00 2.925,00 

20-7135.002 Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο 15.000,00 8.400,00 

20-7131.023 
 
Προμήθεια τροχήλατων κάδων 
 

130.000,00 130.000,00 

20-7132.008 
Προμήθεια μηχαν εξοπλισμού Υπηρεσίας 
Καθαριότητας 306.000,00 273.000,00 

20-7135.028 
Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων 
χώρων κ ανταλλ εξ προ 8.930,84 8.930,84 

20-7135.029 
Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού 
Φωτισμού 2016 38.000,00 29.333,17 

20-7135.030 
Προμήθεια Φωτ. Σωμάτων Δημ. Φωτισμού 
2016 29.000,00 0,00 

20-7323.001 
Βελτίωση οδού πρόσβασης ΧΥΤΑ Νότιας 
Χίου 16.500,00 0,00 

20-7325.036 Εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης ΣΜΑ 17.000,00 13.495,19 

20-7335.014 
Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ 
Καρδαμύλων 3.000,00 3.000,00 

20-7335.015 
Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Αμανής 
2016 9.000,00 9.000,00 

20-7335.016 
Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Χίου, 
Ομηρ, Αγ. Μηνά, Καμποχώρων 2016 20.000,00 20.000,00 

20-7335.017 

 
Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Ιωνίας, 
Μαστιχ/ριων 2016 
 

23.000,00 23.000,00 

20-7336.045 Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου 500,00 0,00 
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πληρότητας κάδων απορριμάτων 

20-7336.046 
Αποκομ απορρ από καλαθάκια στους Κοιν 
Χώρους Βορ. Χίου 5.000,00 3.488,94 

20-7336.047 
Αποκομ απορρ από καλαθάκια στους Κοιν 
Χώρους Νοτ. Χίου 8.000,00 6.683,04 

20-7336.048 
Αποκομ απορρ από καλαθάκια παρ ζώνη 
ΔΚ Βροντάδου, Χίου, Αγ. Μηνά 20.000,00 13.918,95 

20-7336.050 Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων 2016 121,46 121,46 

20-7336.051 
Χορτοκοπές σε κοινόχρηστους χώρους 
Βορ. Χίου 20.000,00 18.715,32 

20-7336.052 
Χορτοκοπές σε κοινόχρηστους χώρους Νοτ. 
Χίου 20.000,00 18.715,32 

20-7336.053 
Χορτοκοπές σε κοινόχρηστους χώρους 
Κεντρικής Χίου 40.000,00 37.430,64 

20-7413.002 
Μελέτη Καταγραφής Δημ. Φωτ. & Εκτιμ 
Σκοπ. Αντικατ. 20.000,00 20.000,00 

20-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9.721,68 9.721,68 

20-8113.002 

 
Πληρωμή οφειλών από ανεξόφλητες 
υποχρεώσεις ΠΟΕ 
 

100.000,00 99.671,35 

20-8113.100 
 
Οφειλές ΠΟΕ ΔΕΗ 
 

200.000,00 164.528,10 

  
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ   109.850,00 

    5.820.173,98 5.426.337,60 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, όπως 

αυτές κατατέθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου και οι οποίες έχουν 

αναλυτικά κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού ως εξής: 

 

 

ΚΑΕ 
ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ ΕΩΣ 31/07/2016 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
Π/Υ 2017 

20-6056. 
Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής 
ασφάλισης 95.366,03 38.000,00 

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

20-6011.001 
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 
Υπηρ.Καθ/τας 1.260.931,84 1.200.000,00 

20-6012.002 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμε 35.000,00 35.000,00 

20-6021.001 
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου 138.296,04 132.000,00 

20-6022.002 
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης 
αορίστου χρόνου 15.000,00 15.000,00 

20-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 667.000,00 665.000,00 

20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 153.130,03 145.000,00 

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

20-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 4.389,78 5.400,00 

20-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 36.750,71 42.000,00 

20-6051.006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ επικο 41.319,32 6.000,00 

20-6051.008 Εργοδοτικές εισφορές Μονίμων Ν4387/2016 0,00 47.000,00 
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20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 39.127,31 38.400,00 

20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 195.000,00 198.000,00 

20-6063.005 
Λοιπές παροχές σε είδος (είδη ατομικής 
προστασίας) 20.000,00 43.000,00 

20-6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος(γάλατα) 37.500,00 64.000,00 

20-6142.003 Δαπάνες ζύγισης ανακυκλώσιμων υλικών 1.000,00 0,00 

20-6162.002 
Αλλαγή στοιχείων αδειών κυκλοφορίας 
μηχανημάτ 550,00 558,97 

20-6162.003 
Εργασία απομάκρυνσης παρανόμος 
σταθμευόντων 5.000,00 10.000,00 

20-6162.004 
Παράβολα και έκδοση βεβαίωσης 
ηλεκτρονικού ταχογράφου 0,00 2.000,00 

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

20-6162.010 
Παράβολα ΚΤΕΟ για οχήματα και 
μοτοσυκλέτες 6.000,00 6.000,00 

20-6162.012 Παράβολα για τον εκτελωνισμό οχημάτων 2.000,00 3.833,22 

20-6211. 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 900.000,00 900.000,00 

20-6252.001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων -  2.500,00 2.500,00 

20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 27.000,00 27.000,00 

20-6262.012 
Επισκευή συντήρηση κτιρίου συνεργείου Δ. 
Χίου 5.000,00 0,00 

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

20-6263.005 
Αντικατάσταση υπερκατασκευής οχήματος 
ΚΗΥ4669   0,00 

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

20-6265.001 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμ 500,00 1.000,00 

20-6265.002 Συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωματων   5.000,00 

20-6273 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η 
φωταέριο) για 3.000,00 3.000,00 

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

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

20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.800,00 3.800,00 

20-6414.010 Μεταφορές οχημάτων μηχανημάτων 2.500,00 2.500,00 

20-6414.012 
Υπηρεσίες μεταφοράς οχηματων μηχανημάτων 
Δ. Χίου 4.500,00 11.318,40 

20-6422.001 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπα 2.000,00 1.000,00 

20-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 3.000,00 

20-6612. 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων 0,00 3.000,00 

20-6631.001 
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 
υλικού  5.000,00 3.000,00 

20-6633.001 
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, 
χημικά κλπ 4.500,00 5.000,00 
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20-6635.001 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 26.000,00 34.000,00 

20-6641.001 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφ 240.000,00 281.000,00 

20-6644.001 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
λοιπές ανάγκ 20.000,00 20.000,00 

20-6662.001 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεω 18.000,00 10.000,00 

20-6662.002 Προμήθεια χρωμάτων και εργαλείων Βαφής 0,00 5.000,00 

20-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 70.000,00 55.000,00 

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

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

20-6672.002 Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 5.000,00 

20-6672.006 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών 0,00 10.000,00 

20-6673.001 
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλις   0,00 

20-6681.001 Υλικά φαρμακείου 9.000,00 3.000,00 

20-6699.002 Προμήθεια αναλωσίμων συνεργείου Δ Χίου 4.717,91 5.000,00 

20-6721.001 Εισφορά Δήμου Χίου στη ΔΙΑΝΟΧ 425.000,00 420.000,00 

20-7325.006 Επέκταση δημοτικού φωτισμού   10.000,00 

20-7133 Προμήθεια επίπλων και σκευών 200,00 2.600,00 

20-7134.001 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συγκροτήμ 3.000,00 0,00 

20-7135.002 Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο 15.000,00 5.000,00 

20-7131.023 Προμήθεια τροχήλατων κάδων 130.000,00 54.000,00 

20-7131.024 Προμήθεια χορτοκοπτικών εργαλείων   0,00 

20-7131.028 
Προμήθεια ημιρυμουλκούμενου 
απορριμματοκιβωτίου   117.800,00 

20-7131.030 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 2017   10.000,00 

20-7132.008 
Προμήθεια μηχαν εξοπλισμού Υπηρεσίας 
Καθαριότητας 306.000,00 0,00 

20-7135.015 
Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού 
2017   40.000,00 

20-7135.027 Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων  0,00 5.000,00 

20-7135.028 
Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων κ 
ανταλλ εξ προ 8.930,84 0,00 

20-7135.029 
Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού 
2016 38.000,00 0,00 

20-7135.030 
Προμήθεια Φωτ. Σωμάτων Δημ. Φωτισμού 
2016 29.000,00 0,00 

20-7323.001 Βελτίωση οδού πρόσβασης ΧΥΤΑ Νότιας Χίου 16.500,00 0,00 

20-7325.036 Εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης ΣΜΑ 17.000,00 0,00 

20-7335.014 Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Καρδαμύλων 3.000,00 0,00 

20-7335.015 Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Αμανής 2016 9.000,00 0,00 
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20-7335.016 
Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Χίου, Ομηρ, 
Αγ. Μηνά, Καμποχώρων 2016 20.000,00 0,00 

20-7335.017 
Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Ιωνίας, 
Μαστιχ/ριων 2016 23.000,00 0,00 

20-7335.020 
Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Ιωνίας, 
Μαστιχ/ριων 2017   18.000,00 

20-7335.021 Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Αμανής 2017   5.230,28 

20-7335.022 
Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Ομηρούπολης, 
Καρδαμύλων 2017   15.000,00 

20-7335.023 Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Χίου 2017   20.000,00 

20-7335.024 
Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Αγ. Μηνά και 
Καμποχώρων 2017   10.000,00 

20-7336.044 

Αποκομιδή απορριμάτων από καλαθάκια στις 
παραλίες της ΔΚ Βροντάδου, Χίου και ΔΕ Αγ. 
Μηνά 0,00 15.000,00 

20-7336.045 
Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πληρότητας 
κάδων απορριμάτων 500,00 0,00 

20-7336.046 
Αποκομ απορρ από καλαθάκια στους Κοιν 
Χώρους Βορ. Χίου 5.000,00 5.000,00 

20-7336.047 
Αποκομ απορρ από καλαθάκια στους Κοιν 
Χώρους Νοτ. Χίου 8.000,00 8.000,00 

20-7336.048 
Αποκομ απορρ από καλαθάκια παρ ζώνη ΔΚ 
Βροντάδου, Χίου, Αγ. Μηνά 20.000,00 0,00 

20-7336.050 Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων 2016 121,46 0,00 

20-7336.051 
Χορτοκοπές σε κοινόχρηστους χώρους Βορ. 
Χίου 20.000,00 0,00 

20-7336.052 
Χορτοκοπές σε κοινόχρηστους χώρους Νοτ. 
Χίου 20.000,00 0,00 

20-7336.053 
Χορτοκοπές σε κοινόχρηστους χώρους 
Κεντρικής Χίου 40.000,00 0,00 

20-7336.054 
Καθαρισμοί Κοινοχρ Χώρων βόρειας Χίου 
έτους 2017 0,00 20.000,00 

20-7336.055 
Καθαρισμοί Κοινοχρ Χώρων Νότιας Χίου 
έτους 2017 0,00 20.000,00 

20-7336.056 
Καθαρισμοί Κοινοχρ χώρων Κεντρική Χίου 
έτος 2017 0,00 40.000,00 

20-7413.002 
Μελέτη Καταγραφής Δημ. Φωτ. & Εκτιμ Σκοπ. 
Αντικατ. 20.000,00 0,00 

20-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9.721,68 0,00 

20-8113.002 
Πληρωμή οφειλών από ανεξόφλητες 
υποχρεώσεις ΠΟΕ 100.000,00 218.000,00 

20-8113.100 Οφειλές ΠΟΕ ΔΕΗ 200.000,00 200.000,00 

00-6073.001 
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού Δ/νσης 
Καθαριότητας και ανακύκλωσης 3.000,00 2.000,00 

00-6331.001 
Παράβολα έκδοσης νέων αδειών κυκλοφ 
(Δ/νση Καθαριότητας) 0,00 1.500,00 

00-6331.002 
Παράβολα έκδοσης νέων ταχογράφων Δ/νση 
Καθαριότητας 0,00 2.250,00 

00-6312.002 Εισφορά αυτοκινήτων Δ/νση Καθαριότητας 0,00 3.000,00 
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  Μισθοδοσία Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού   109.850,00 

  Τοκοχρεολύσια δανείου για αγορά ΒΙΑΛ 0,00 15.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 5.823.173,98 5.711.740,87 
 

Από τον παραπάνω πίνακα προϋπολογισθέντων εξόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

προκύπτει σύνολο δαπανών για το έτος 2017, ποσό 5.711.740,87€. Από τον πίνακα εκτιμώμενων εσόδων 

προκύπτει σύνολο εσόδων για το έτος 2017, ποσό 5.711.740,87€. Επομένως η Υπηρεσία Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού εμφανίζεται ισοσκελισμένη. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή καλείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές 

περιγράφονται στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, να αποφασίσει και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο  

Για το ύψος των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017..>>  

 
 

---------- ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ---------- 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπελέγρη.  
 
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. Ως 
εκπρόσωπος της υπηρεσίας καθαριότητας μπορώ να πω αρχικά ότι συμφωνούμε με την πρόταση που έχει κάνει η 
οικονομική υπηρεσία όσον αφορά να παραμείνουν τα ανταποδοτικά τέλη για το έτος 2017 όπως έχουν.  
Να πω μόνο δύο λόγια για το στόχο της υπηρεσίας καθαριότητος. Ο στόχος της υπηρεσίας για το 2017 είναι να 
ολοκληρώσουμε την κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, τον οποίον έχουμε κάνει στην 
περιοχή του Κοφινά. Υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες ακόμα που είναι η ηλεκτροδότηση του σταθμού. 
Πιστεύω μέχρι το τέλος του έτους, αν όχι μέχρι το τέλος στις αρχές του 2017, θα προχωρήσουμε σε μια πολύ 
μεγάλη ανανέωση του στόλου της υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε παραλάβει ένα απορριμματοφόρο, 
περιμένουμε άλλα δύο και όπως θα δείτε και μέσα στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας για το έτος 2017 έχουμε 
και την αγορά ενός μεγάλου ημιρυμουλκούμενου οχήματος της τάξης περίπου 120.000-130.000 ευρώ για τη 
μεταφορά των απορριμμάτων προς το ΧΥΤΑ.  
Έχουμε προχωρήσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κάδων, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα τους 
έχουμε παραλάβει. Είναι της τάξης των 330 κάδων. Όπως επίσης έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει την καταγραφή 
όλων των κάδων και των οικιακών απορριμμάτων και των κάδων των ανακυκλώσιμων υλικών με GPS έτσι ώστε 
να δημιουργήσουμε νέα δρομολόγια προς όφελος της υπηρεσίας όσον αφορά τα καύσιμα.  
Τέλος, ήθελα να σας θυμίσω ότι, στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας καθαριότητος έχει έρθει και ο 
ηλεκτροφωτισμός ο οποίος μας κοστίζει περίπου 250.000 ευρώ. Το μόνο που αφήνουμε σε εκκρεμότητα είναι 
μία εισήγηση που μας έχει κάνει η οικονομική υπηρεσία όσον αφορά το άρθρο 13 του ν.4368/2016, οι οποίοι μας 
προτρέπουν να δημιουργήσουμε νέες κατηγορίες όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη που δικαιούνται μείωση. Να 
σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή δικαιούνται μείωση οι άποροι, τα άτομα με αναπηρίες και οι πολύτεκνοι. Μας 
προτρέπουν να βάλουμε μέσα τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους. 
Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία καθαριότητος κάνει μία έρευνα για να μπορέσουμε να κοστολογήσουμε πόσο 
περίπου θα κοστίσει αυτό στην υπηρεσία για να μπορέσουμε να το φέρουμε στο σώμα προς ψήφιση αν μπορούμε 
να το υποστούμε ή όχι. Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Όχι. Τοποθετήσεις από τον κύριο Καμπούρη, τον κύριο Κλεισσά, την κυρία Φρεζούλη, 
τον κύριο Σκούφαλο. Ορίστε κύριε Καμπούρη.  
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θυμάστε συνάδελφοι όταν κουβεντιάζαμε τα ανταποδοτικά τέλη 
πέρυσι που πήραν τις συγκεκριμένες αυξήσεις, πως τελικά είναι υπέρογκες οι αυξήσεις και θα δημιουργήσουν 
πλεονάσματα. Πριν προχωρήσω στο σκεπτικό μου θα ήθελα να καταθέσω τον ενδοιασμό μου από το γεγονός  ότι 
με βάση την κείμενη νομοθεσία θα έπρεπε μέχρι τον Οκτώβριο να έχει κατατεθεί και να έχει ληφθεί απόφαση 
ούτως ώστε μέχρι το Νοέμβριο να προωθηθεί η απόφαση μας στους αντίστοιχους φορείς που κάνουν τις 
εισπράξεις, στη ΔΕΗ στην προκειμένη περίπτωση, ώστε από 1 Ιανουαρίου να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. 
Επίσης καταθέτω την παράμετρο του θεσμικού πλαισίου όπου εφιστά την προσοχή στο δημοτικό συμβούλιο το 
τέλος το οποίο θα καθορίζεται ότι πρέπει να είναι στο κατάλληλο ύψος, ανάλογα δηλαδή με τη χρήση, γιατί 
διαφορετικά λέει συνιστάται βαριά παράβαση. Ήταν το σκεπτικό  του αρμόδιου αντιδημάρχου τότε που έλεγε ότι 
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πρέπει να αυξήσουμε τα τέλη για να πάμε στο σωστό ύψος για να μην κινδυνεύουμε να πέσουμε εκτός και ως εκ 
τούτου να υπάρχουν ζητούμενα.  
Επειδή λοιπόν το σκεπτικό αυτό λέει ότι καθορίζονται τελικά οι συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος ώστε να 
εξασφαλίζεται η είσπραξη και εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ εσόδων - εξόδων, δηλαδή ελλειμματική μεν πρέπει 
να τα αναπροσαρμόσεις, εάν υπάρχει πλεονασματική διαφορά θα πρέπει αυτό να σου σηματοδοτήσει την 
κατεύθυνση της αναπροσαρμογής των τελών προς τα κάτω.  
Με βάση αυτά τα δεδομένα, του νομοθετικού πλαισίου και προσπαθώντας να μελετήσω τους πίνακες διαπιστώνω 
πολύ πρόχειρα ότι υπάρχει ένα ποσό το οποίο αγγίζει τις 400.000 ευρώ περίπου, το οποίο συγκεκριμένους και 
ίδιους κωδικούς με πέρυσι είναι αυξημένο κατά τέτοιο ποσό που συνολικά μας βγάζει περίπου στις  400.000. 
Άρα κατά την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε φέτος τα ανταποδοτικά τέλη με δεδομένο ότι ο κύριος Μπελέγρης 
διαχειριζόμενος την αύξηση των ανταποδοτικών τελών προχώρησε σε αρκετές δράσεις, σε αρκετές αγορές, 
ανανέωση του στόλου κ.λ.π. που σημαίνει ότι απ' αυτό το πλεόνασμα θα μπορούσαμε να είχαμε μείωση των 
ανταποδοτικών τελών σ' αυτή τη δυσμενή συγκυρία. Όπως για παράδειγμα, το οποίο το είχα πει και στην 
οικονομική επιτροπή όταν με πρωτοβουλία του κυρίου Γδύση είχε έρθει το θέμα μείωσης του τέλους στους μη 
στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους, που το μειώσαμε αν θυμάμαι καλά στο 1 ευρώ.  
Είναι μη στεγασμένοι  επαγγελματικοί χώροι, έτσι λέγεται, στην προκειμένη περίπτωση ήταν οι χώροι 
στάθμευσης. Τότε κύριε Γδύση σας είχα επισημάνει ένα ζήτημα το οποίο μου είπατε "ναι κύριε Καμπούρη, 
πρέπει να το δούμε", που αναφέρεται στο ποσό το οποίο έχουμε εμείς  ανά τετραγωνικό μέτρο, επιβαρύνει όχι 
μόνο την κύρια κατοικία αλλά και τους βοηθητικούς χώρους, με αποτέλεσμα μία κατοικία της τάξης των 130 τ.μ.  
να επιβαρύνεται συνολικά για 420 τ.μ. Χ 1,83. Γιατί κύριε Δήμαρχε εκτός από την κύρια κατοικία μπαίνουν στον 
ίδιο συντελεστή οι ημιυπόγειοι χώροι, οι βοηθητικοί χώροι και οι ημιυπαίθριοι χώροι.  
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι μια αδικία, κύριε Γδύση σας είχα δώσει και συγκεκριμένο χαρτί τότε, και 
είχε πει ο κύριος Γδύσης "ναι, πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τους βοηθητικούς χώρους" και γι' αυτό προτείνω 
στο σώμα, για το συγκεκριμένο κομμάτι να υπάρξει αλλαγή του συντελεστή και το 1,83 να αναφέρεται μόνο 
στην κύρια κατοικία. Για τους βοηθητικούς χώρους και τους ημιυπαίθριους να μπαίνει ένα συμβολικό τίμημα. 
Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Φρεζούλη.  
 
ΦΡΕΖΟΥΛΗ:  Όπως είχαμε πει και πέρυσι θεωρούμε εξωφρενικό το ποσό που πληρώνουμε για δημοτικά τέλη 
δεδομένων μάλιστα των υπηρεσιών που υπάρχουν. Θα ήταν μία καλή κίνηση η μείωση αν όχι των δημοτικών 
τελών συνολικά που κατά τη γνώμη μας αυτό θα έπρεπε να γίνει, ειδικά προς τα χωριά, αλλά τουλάχιστον η 
επέκταση στις ευπαθείς ομάδες που προτείνει η ίδια η υπηρεσία και προφανώς για να το προτείνει η υπηρεσία 
μάλλον θα βγαίνουν τα κουκιά, δεν ξέρω τι περαιτέρω διερεύνηση χρειάζεται. Οπότε σ' αυτή τη λογική δε 
διαφωνούμε. Θεωρούμε ότι πρέπει να μειωθούν τα τέλη ειδικά από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει 
πράγματα με την υπέρογκη αύξηση που κάνατε πέρυσι. Άρα θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα.  Συν του ότι σε 
λίγο θα περάσουμε το 50% από τα δημοτικά τέλη να μπορεί να αποπληρώνει τη ΒΙΑΛ η οποία ΒΙΑΛ θα 
χρησιμοποιούνταν για να έχουμε εξοικονόμηση χρημάτων διότι εκεί θα στεγάζονταν όλα τα απορριμματοφόρα 
κ.λ.π., πράγμα το οποίο δε συμβαίνει, οπότε διαφωνούμε  με το ακόμα και αν μείνουν τα ίδια γιατί θεωρούμε ότι 
είναι ούτως ή άλλως πολύ υψηλά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκούφαλε.  
 
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ: Συνάδελφοι έχουμε πολλαπλώς εξηγήσει εδώ πέρα γιατί τα ανταποδοτικά τέλη είναι τα πιο 
άδικα τέλη μαζί με το ΦΠΑ  που αφορούν πόρους της τοπικής διοίκησης και εντέχνως έχουν τοποθετηθεί ως 
τέτοια. Εάν τα πάρουμε ένα προς ένα θα δούμε ότι πίσω από αυτά τα τέλη τα έχουμε διπλοπληρώσει  προς την 
κεντρική κυβέρνηση και τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και τα ζητήματα που αφορούν τα σκουπίδια 
και όλα αυτά. Ωστόσο είναι ένας τρόπος οι κυβερνήσεις να περάσουν κάποιους πόρους στην τοπική διοίκηση και 
να τη μετατρέψουν σταδιακά και σταθερά σε φοροεισπράκτορα. Είναι γνωστό επίσης ότι έχουμε καταψηφίσει 
και έχουμε στηλιτεύσει την πολιτική σας, που είναι μια πολιτική αποδοχής αυτού του ρόλου ως 
φοροεισπράκτορες.  
Μάλιστα θυμάστε πόσο αυξήσατε τα ανταποδοτικά τέλη στο προηγούμενο διάστημα. Κατά καιρούς επίσης έχουν 
γίνει αναφορές σε ένα μεγάλο ποσό το οποίο εν πάση περιπτώσει το υπολογίζετε εσείς οι ίδιοι γύρω στις 600.000 
ευρώ που προέρχεται από τη χρηστή διαχείριση που όντως όσον αφορά την προσπάθεια του αντιδημάρχου, του 
κυρίου Μπελέγρη, εμείς δεν έχουμε να πούμε ότι δε γίνεται η προσπάθεια αυτή. Ωστόσο επειδή έχει πολλαπλώς 
ειπωθεί ότι υπάρχουν πλέον μετά από τέτοια φοροαφαίμαξη προφανώς πλεονάσματα, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η 
κατάσταση πρέπει να σταματήσει και να περάσουμε σε μειώσεις διότι από την 01/01 γνωρίζετε όλοι ότι τα 
βαλάντια μας θα εξαθλιωθούν ακόμα περισσότερο με την πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα 
4δις που θέλει να μαζέψει πάλι από τις πλάτες τις δικές μας.  
Επίσης διάβασα ερμηνείες του αντιδημάρχου, του κυρίου Γδύση προς τον Αστραπάρη όπου τη μια λέει θα 
κάνουμε στις ευπαθείς ομάδες, μετά λέει δε μας έδωσαν οι υπηρεσίες τα στοιχεία, ύστερα θα τα μελετήσουμε τα 
στοιχεία, εν πάση περιπτώσει εάν κύριε Γδύση θέλατε να κάνετε μία διαφήμιση της πολιτικής σας εμείς δεν το 
βρίσκουμε κακό, αλλά τουλάχιστον ας λέγατε πέντε πράγματα συγκεκριμένα να μπορούμε να βγάλουμε και εμείς 
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άκρη εάν θα συμπεριλάβετε  κάποιες ευπαθείς ομάδες παραπάνω τις οποίες αν θέλετε και τρία χρόνια τώρα αλλά 
και προηγουμένως με τη δημοτική αρχή του κυρίου Λαμπρινούδη εμείς βάζαμε αυτά τα ζητήματα και για τους 
άνεργους και για τους τρίτεκνους .  
Τώρα συνάδελφοι, είναι φανερό ότι εμείς θεωρούμε υπέρογκα τα ανταποδοτικά τέλη. Ζητάμε τη μείωση τους, δε 
σας βλέπω διατεθειμένους να κάνετε μειώσεις, από 'κει και πέρα κάντε τουλάχιστον αυξήσεις, δείξτε θάρρος να 
κάνετε αυξήσεις, σε τράπεζες, σε μεγαλοκαταστηματάρχες, σε αυτούς που τα έχουν, προκειμένου έστω και αυτές 
τις ευπαθείς ομάδες που κάνει αναφορά ο κύριος Γδύσης, να μπορέσετε μέσω και αυτού του τρόπου να τις 
ελαφρύνετε και να περάσετε σε κάποιες μειώσεις όταν θα έρθει και η προεκλογική περίοδος, γιατί μόνο τότε 
μπορεί να ελπίζει κάποιος ότι ίσως περάσετε σε μειώσεις. Είναι μία τακτική κύριε Δήμαρχε, που όλοι οι 
δήμαρχοι της δικής σας λογικής ακολουθούν μόλις έρθει το προεκλογικό έτος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή τη μείωση στο ΑΤΜ της τράπεζας  να μην την εγκρίνουμε;  
 
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ: Όχι βέβαια. Ίσα-ίσα που είχαμε πει εμείς τα ΑΤΜ και από την προηγούμενη δημοτική αρχή, θα 
θυμάται ο κύριος Λαμπρινούδης, ότι βάλτε 10.000 ενοίκιο.  
 
ΓΔΥΣΗΣ: Μία διευκρίνιση σ' αυτό που είπε. Προφανώς κύριε Σκούφαλε δεν ήθελα να κάνω καμία διαφήμιση. Ο 
κύριος Στεβής με ρώτησε κάποια πράγματα, του απάντησα και νομίζω ότι η απάντηση αυτή που διαβάσατε είναι 
ακριβώς και η εισήγηση του αντιδημάρχου, του κυρίου Μπελέγρη, αλλά δεν ήσασταν να την ακούσετε πριν.  
 
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ: Και εδώ ήμουνα και σαφής ήταν ο κύριος Μπελέγρης. Από εσάς δεν κατάλαβα, στη μια 
παράγραφο λέτε θα δούμε τις μειώσεις και στην από κάτω λέτε δεν έχουμε τα στοιχεία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε Κλεισσά.  
 
ΚΛΕΙΣΣΑΣ: Μπορούμε κάποια στιγμή να δικαιολογήσουμε την περσινή αύξηση με το σκεπτικό του 
αντιδημάρχου ότι ήθελε να κάνει κάποια επένδυση στον εξοπλισμό που έλειπε κ.λ.π. Φέτος όμως, θα μπορούσε 
κάποια στιγμή ο δήμος να δώσει και ένα θετικό έναυσμα προς την κοινωνία μείωσης των τελών. Δε μπορεί 
δηλαδή ο δήμαρχος από τη μια να συντάσσεται στη μείωση του ΦΠΑ και από την άλλη να συντηρεί αυξημένα 
τέλη. Θα μου πείτε μας πώς γίνεται αυτό το πράγμα; Πώς γίνεται να μειώσουμε τα τέλη;  
Συνάδελφοι, υπάρχουν παράδειγμα τα ΣΜΑ. Από εκεί εξοικονομεί ο δήμος χρήματα; Σε εργατοώρες, σε 
καύσιμα, σε ανταλλακτικά, σε αυτοκίνητα. Αυτά λοιπόν δε μπορούν να υπολογιστούν. Δεν έχει γίνει μια μελέτη 
που τη φέρατε στο δημοτικό συμβούλιο για το δημοτικό φωτισμό. Πόσα χρήματα θα εξοικονομηθούν από εκεί; 
Αυτά δε μπορούν να πάνε ή οικονομία κλίμακος να μπορούμε να κάνουμε. Γιατί πρέπει να κάνουμε επενδύσεις 
σε καινούργια αυτοκίνητα; Άρα λοιπόν με μια πιο προσεκτική πολιτική στα συγκεκριμένα έσοδα θα μπορούσε ο 
δήμος σήμερα να βγει και πει ότι έκανα ότι επενδύσεις μπορούσα σε εξοπλισμό αλλά τώρα βλέποντας τη 
δυσκολία κάνω μια μείωση ή φέρνω τα τέλη στο προηγούμενο επίπεδο και εκεί θα μπορούσαμε να 
συμφωνήσουμε όλοι. Αλλά φαίνεται ο δήμος ζει εκτός κλίματος, δεν τον ενδιαφέρει. Προφανώς έχει πάρει τον 
εύκολο δρόμο που κάνουν οι περισσότεροι, μια αύξηση των τελών, έσοδα και λύνουμε το πρόβλημα. Σ' αυτό 
λοιπόν δε θα μπορέσουμε εμείς να πούμε το ναι. Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον κύριο Καμπούρη θα ήθελα να πω κατ' αρχήν ότι, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τα 
τετραγωνικά των χώρων τα οποία έχουν δηλωθεί από τους συνδημότες μας για μια πολύ μεγάλη σειρά ετών. Τα 
τελευταία χρόνια μόνο υπάρχει ένας τακτικότερος και πιο ομοιόμορφος τρόπος με τον οποίο γίνεται η 
καταγραφή. Δυστυχώς δεν είναι ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Αργεί παρά πολύ 
να λυθεί και μόνο αν υπάρχει ένα πλήρες ολοκληρωμένο κτηματολόγιο και οι απαιτούμενη συνεργασία μεταξύ 
των υπηρεσιών, μπορεί κάποτε αυτό το πράγμα να οδηγήσει σε ένα δίκαιο για όλους αποτέλεσμα.  
Αυτό δε συμβαίνει μόνο στη Χίο, συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, ωστόσο οι αδικίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Εάν 
όλοι δήλωναν όλους τους χώρους και υπόγεια, και ημιυπαίθριους κ.λ.π. θα ήταν πάλι ομοιόμορφα διότι θα ήταν 
ένας πολύ χαμηλότερος συντελεστής για κάποιον που δηλώνει π.χ. 300 τ.μ. Υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις που 
δηλώνονται από ένα σπίτι, έτσι ζητήθηκε τότε να δηλωθεί, 50 τ.μ. ενώ το κτίριο μπορεί να είναι πολύ 
μεγαλύτερο. Δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολύ, σε ορισμένες περιοχές πιο έντονα αλλά είναι κάτι γενικευμένο. 
Αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο σταδιακά.  
Επειδή ακριβώς τα ανταποδοτικά τέλη δεν ορίζονται με ένα τουφέκι. Κάνεις τη σούμα των εξόδων που βλέπεις 
ότι πρέπει να κάνεις και βλέπεις τα τετραγωνικά, διαιρείς και λες ότι τόσο πάει ο συντελεστής και κάνεις και μία 
εκτίμηση των ωφελούμενων από τις ευπαθείς ομάδες που θα χάσεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, για να μπορούμε να 
έχουμε μία τεκμηριωμένη άποψη θα έπρεπε να ξέρουμε πόσοι είναι οι βοηθητικοί χώροι κατοικιών.  Να πάρουμε 
δηλαδή τις περισσότερες κατοικίες και να αρχίσουμε να αφαιρούμε απ' αυτές κάποιο ποσοστό που αφορά τους 
βοηθητικούς χώρους. Ούτε αυτό δυστυχώς τεχνικά είναι εφικτό σήμερα. Μπορεί σε κάποια χρόνια να γίνει 
εφικτό.  
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Επί δύο χρόνια έχουμε προσπαθήσει να βρούμε κάποιον τρόπο να βοηθήσουμε επαγγελματικές ομάδες που έχουν 
πολύ μεγάλα ακίνητα και τα οποία δεν παράγουν σκουπίδια τεκμηριωμένα, ώστε να μπορέσουν να έχουν μια 
κάπως πιο αντίστοιχη χρέωση. Δυστυχώς δεν ήταν καθόλου εύκολο διότι δε μπορείς να προσδιορίσεις πόσα είναι 
αυτά τα ακίνητα και τι εμβαδόν έχουν, λόγω της πλήρους έλλειψης καταγραφών και στατιστικών στοιχείων από 
τα οποία δυστυχώς πάσχει η χώρα μας. Στην Ελλάδα γίνονται οι καταγραφές σε επίπεδο περιφέρειας που 
περιλαμβάνει τα πάντα για όλη την περιφέρεια και όχι μεμονωμένα ανά νομό. Άρα λοιπόν, η βάση της σκέψης 
σας είναι σωστή. Θα τη διόρθωνα λίγο, ότι πρέπει να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή, δηλαδή όλοι να 
χρεωνόμαστε για το ίδιο. Δυστυχώς πάσχουμε περισσότερο από εσείς εντοπίζετε αλλά δε μπορούμε να το 
διορθώσουμε μερικώς αυτό.  
Κυρία Φρεζούλη να σας διορθώσω, κάτι δεν έχετε καταλάβει καλά. 50% των δημοτικών τελών δε θα πηγαίνουν 
στη ΒΙΑΛ. Η δόση η οποία θα πληρώνεται στη ΒΙΑΛ μπορεί να πληρώνεται μέχρι 50%. 
 
ΦΡΕΖΟΥΛΗ: (..Εκτός μικροφώνου..) Μια χαρά το καταλάβαμε.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι αλλά έτσι όπως το είπατε λέγατε ακριβώς το ανάποδο και επειδή είστε εξαιρετική χρήστης  
του λόγου γι' αυτό σας διορθώνω.  
Χαίρομαι που όλοι όσοι μίλησαν και της αντιπολίτευσης, αναγνωρίζουν την καλή διαχείριση που έχει γίνει ή 
τουλάχιστον δε βλέπω κάποιον να αμφισβητεί ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται όντως για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας και χρησιμοποιούνται μάλλον με καλό τρόπο. Ενδεχομένως μπορεί να μπορούσε να υπάρχει ακόμη 
καλύτερος.  
Επειδή λέτε για το μάρμαρο και μιλάγατε για δημάρχους της δικής μου λογικής. Έχω γνωρίσει τον τελευταίο 
καιρό έναν εξαιρετικό συνάδελφο που μου είχατε μιλήσει γι' αυτόν, το δήμαρχο της Πετρούπολης. Εξαιρετικός 
με πολύ ωραία σκέψη, είναι στο δικό σας κομματικό χώρο. Ξέρετε πόσα είναι τα τέλη στην Πετρούπολη; Είναι 
1,5  δε θυμάμαι ακριβώς. Ξέρετε πόση είναι η πυκνότητα ανά κάτοικο στην Πετρούπολη; Είναι 8940 
κάτοικοι/τετραγωνικό χιλιόμετρο.  Αντιμετωπίζουμε και οι δύο μια πραγματική κατάσταση και είμαι βέβαιος ότι 
και εκείνος κάνει την πλέον χρηστή διαχείριση των πόρων. Ξέρετε πόση είναι η πυκνότητα στη Χίο; 59,38. Το 
ένα 8940 και στη Χίο 59,38. Αυτό σημαίνει 150 φορές μικρότερη πυκνότητα ανά κάτοικο. Για να πας να 
προσεγγίσεις, να πάρεις, να φορτώσεις, να πας να πετάξεις τα σκουπίδια ή να τα διαχειριστείς, βέβαια πρέπει να 
πω το εξής, έχουν πολύ ακριβότερα τέλη για την ταφή στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν που μπορούμε εμείς να 
διαχειριστούμε που είναι το τέλος της ταφής, ο Φώτης να το κρατάει σε εκείνο που του επιτρέπει να είναι σωστός 
απέναντι στις υποχρεώσεις του και για το μέλλον.  
Βλέπετε δήμαρχοι, κατά την άποψή σας διαφορετικής λογικής, εγώ δε θεωρώ ότι είμαστε διαφορετικής λογικής, 
και οι δύο πιστεύουμε στο καλό αυτού το τόπου αλλά τέλος πάντων πολιτικής κατεύθυνσης, σκεφτόμαστε 
μάλλον πολύ οικονομικότερα από ότι στην Πετρούπολη, χωρίς να θέλω καμία μομφή προς το συνάδελφο 
δήμαρχο ο οποίος είμαι βέβαιος και ακούω και από συμπολίτες του εκεί πέρα ότι θεωρείται εξαιρετικός.  Θέλω 
να σας πω ότι είτε είσαι από το ΚΚΕ είτε από οποιοδήποτε άλλο χώρο έχεις την ίδια πραγματικότητα να 
αντιμετωπίσεις μπροστά σου και αυτήν αντιμετωπίζουμε.  
Εφόσον λοιπόν αναγνωρίζουμε όλοι τη χρηστή διαχείριση που έχει γίνει και ότι όντως έχει βελτιωθεί, βλέπουμε 
επίσης ότι αναγνωρίζουμε όλοι ότι τελικά πέρυσι αυξήθηκαν τα τέλη, τώρα ελάτε να τα μειώσουμε. Κανείς δε 
λέει ότι μπράβο που χρεώνουμε φτηνά ή ακριβά και 0,5 να ήταν τα τέλη πάλι θα θέλαμε να τα μειώσουμε.  
Το ζήτημα είναι εάν αυτό το οποίο παράγεται πηγαίνει όλο επ' ωφελεία του κόσμου και αν παράγεται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, εκεί πρέπει να κριθούμε. Γιατί αν υπάρχει και περίσσευμα, που δεν υπάρχει, φέτος 
πέρασε και ο δημοτικός φωτισμός στην υπηρεσία. Πάμε σε ένα εξορθολογισμό και να ξέρουμε τι πάει που 
κρατώντας ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Θα πω κάτι και μπορεί να ακουστεί κομπασμός, το καλοκαίρι είχαν έρθει 
πολλοί επισκέπτες στη Χίο. Κάποια στιγμή με πιάνει ένας και μου λέει "μπράβο δήμαρχε πολύ καθαρή η πόλη" 
λέω με δουλεύει. Αργότερα με πιάνει κι άλλος σε διαφορετικό χρόνο, το ένα πράγμα ήτανε αρχές Ιουλίου το 
άλλο πράγμα Αύγουστο αρκετοί ήρθαν και το είπαν.  
Στην αρχή έλεγα μου το λένε επειδή είμαι δήμαρχος και θέλουν να μου κάνουν τους καλούς. Δεν είχανε κανέναν 
λόγο, τους περισσότερους ούτε τους ήξερα, τους συναντούσα εκείνη την στιγμή γνωστοί γνωστών και δεν τους 
ξαναείδα και μπορεί να μην τους ξαναδώ κιόλας. Επειδή τυχαίνει να επισκέπτομαι αρκετές πόλεις τον τελευταίο 
καιρό και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πρέπει να πω ότι η Χίος είναι πραγματικά καθαρή κι εδώ πέρα πάλι 
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην οργάνωση που έχει η υπηρεσία, στο προσωπικό της υπηρεσίας.  
Στο κομμάτι της ανακύκλωσης είμαστε πολύ μπροστά από τους περισσότερους δήμους σε όλη την Ελλάδα και 
στο κομμάτι της συλλογής και στο κομμάτι της διαλογής στην πηγή το οποίο πρέπει να πούμε ότι ήταν μια 
επιλογή της προηγούμενης δημοτικής αρχής αλλά η οποία συνεχίζει και προχωράει και αυξάνεται. Τα πράγματα 
στην καθαριότητα δεν είναι όπως ήταν πριν από δυο χρόνια και δεν το λέω για να μέμφομαι την προηγούμενη 
δημοτική αρχή, το λέω για να ξέρουν οι συνδημότες μας ότι ο κόπος και τα χρήματα τους πιάνουν τόπο. Αυτό το 
πράγμα λέω και  σας καλώ  όλους να κάνετε σύγκριση με άλλες πόλεις, με άλλα χωριά, με άλλους δήμους. Ούτε 
το λέω για να κάτσουμε να πούμε μια χαρά τα καταφέραμε, έχουμε τεράστιο δρόμο μπροστά μας.  
Η ανανέωση του στόλου που έχει γίνει είναι τεράστιο βήμα και πολύ μεγάλη οικονομία. Το να έχουμε 3 
καινούρια απορριμματοφόρα αγορασμένα από μας κι άλλα 3 που έχουν έρθει από την ανακύκλωση δεν είναι 
μικρό πράγμα όταν το τελευταίο απορριμματοφόρο που αγοράστηκε από τους πρώην δήμους ήταν του 07-08. 
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Αυτά που κρατάμε και υπήρχανε εργαλεία που ήτανε 20, 25 χρόνων τα οποία αφήσανε την Αμανή φέτος το 
καλοκαίρι, συνέχεια ήταν επί 15 μέρες χωρίς απορριμματοφόρο σχεδόν.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ): Το απορριμματοφόρο δεν είναι στην Αμανή όπως και το πλυντήριο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κύριε δήμαρχε.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολοκλήρωσα σας ευχαριστώ πολύ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος για την δευτερολογία; Ορίστε, κύριε Σκούφαλε.  
 
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ: Επειδή μας βλέπουν κύριε δήμαρχε διαδικτυακά και στην Πετρούπολη με πήραν τώρα 
τηλέφωνο και μου λένε τα δημοτικά τέλη είναι 1,18.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μας στείλουν μια φωτοτυπία, μια φωτογραφία να μας στείλουν.  
 
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ: Θα σας στείλουν τον λογαριασμό. Αυτό ακριβώς μου είπανε ότι θα μας στείλουν και μια 
φωτογραφία του λογαριασμού προκειμένου να έχουμε εικόνα, ένα το κρατούμενο λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερον 
είναι άλλο το ζήτημα ο συσχετισμός θέλατε να πείτε πυκνότητας, πληθυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάγκες.  
Ακούστε όμως να δείτε οι ανάγκες επιμερίζονται και διαφορετικά σε σχέση με την Βολισσό, διαφορετικά σε 
σχέση με την Χίο κι όλα αυτά τα πράγματα. Που σημαίνει ότι σε τελική ανάλυση ποιός θα φορτώνεται όλα αυτά 
τα τέλη; Εάν εσάς ο ρόλος σας είναι να λέτε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα και πρέπει να τα φορτώσω στους 
δημότες δεν χρειάζεται. Βάζανε κι έναν υπάλληλο από την κεντρική διοίκηση οι Συριζαίοι ή οι προηγούμενοι οι 
νεοδημοκράτες, πασόκοι κλπ και τον βάζανε για δήμαρχο και έκανε αυτά που του λένε.  
Εσείς ως αιρετός και ως δημοτική αρχή το καθήκον σας είναι να τείνετε χείρα βοηθείας και να ελαφρύνεται την 
πλάτη του κόσμου όχι να του ρίχνετε κι εσείς από πάνω. Αυτό λοιπόν είναι μια βασική φιλοσοφία που ο 
δήμαρχος της Πετρούπολης δεν την έχει και γι?αυτό παράδειγμα στο επόμενο διάστημα διοργανώνουν εκεί όλοι 
μαζί διαδηλώσεις, γιατί συμφωνούμε σ?αυτό, φράγκο δεν τους δίνουνε, δεκάρα τσακιστή και θα κατεβαίνουν. 
Ναι είναι πιο εύκολο εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε εύκολα βαπόρι να τρέχουμε στο κλείνον άστυ αλλά εν 
πάση περιπτώσει κάποια πράγματα μπορούμε να κάνουμε κι εμείς να δείξουμε ότι δεν θέλουμε να τα περνάμε με 
τέτοια ευκολία στις πλάτες των δημοτών.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος δευτερολογία; Ο κύριος Καμπούρης.  
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Δεν είναι δευτερολογία. Απλά συνεχίζοντας το σκεπτικό της πρωτολογίας του συναδέλφου Ηλία 
για να κλείσω και γιατί στηρίζουμε εμείς το σκεπτικό ότι θα έπρεπε να μειωθούν τα ανταποδοτικά τέλη. Αν δει 
κανείς τους πίνακες δεν μπορεί να πιστέψει ότι η εξοικονόμηση καυσίμων από την λειτουργία των σταθμών 
μεταφόρτωσης θα είναι μόνο 20.000 ευρώ. Είναι πολύ μικρή η απόκλιση προς τα κάτω και από πού 
αποδεικνύεται αυτό; Αποδεικνύεται απ?το γεγονός ότι στα ανταλλακτικά των μεταφορικών μέσων έχουμε μια 
μείωση 15.000 ευρώ από 7055, στα ελαστικά και στα ανταλλακτικά λοιπόν μηχανημάτων οι προϋπολογισμοί 
διατηρούνται στο ίδιο επίπεδο. Αυτό δε χωράει μέσα στο μυαλό μου όταν πράγματι με τη λειτουργία του 
σταθμού μεταφόρτωσης περιμέναμε εξοικονόμηση χρήματος.  
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι κάποια μεγέθη εξακολουθούν να είναι αυξημένα και ως εκ τούτου υπήρχε η δυνατότητα 
αν όχι στο προηγούμενο επίπεδο μιας μείωσης των ανταποδοτικών τελών. Και όσον αφορά κύριε Δήμαρχε, αυτό 
που είπατε ότι είναι δύσκολο να βρούμε τα στοιχεία ας παίρναμε μια απόφαση για τα στοιχεία των νέων 
οικοδομών όπου εκεί κανείς δεν κρύβει τίποτα. Μπορούσαμε να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση και 
κλείνοντας για να ελαφρύνω λίγο και την ατμόσφαιρα, φαίνεται ότι συμβάλλαμε και εμείς ως αντιπολιτεύσεις 
λέγοντας καλά λόγια στον κύριο Μπελέγρη να έχει διαβατήριο και για το μέλλον.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Ψηφίζουμε. Ορίστε κύριε Μπελέγρη.  
 
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ: Οι προϋπολογισμοί της υπηρεσίας καθαριότητας είναι ισοσκελισμένοι άρα δεν υπάρχουν 
πλεονάσματα. Αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε πλεόνασμα, υπήρχε το 2016  καθ' ότι την αύξηση την είχαμε 
βάλει το '14, την εισπράτταμε το '15 και στην ουσία το '16 μας ήρθε ως πλεόνασμα.  
Στον κύριο Κλεισσά και στον κύριο Καμπούρη να πω ότι η λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης ξεκίνησε τον 
Αύγουστο. Ως εκ τούτου δε μπορούμε να έχουμε στοιχεία για το πόσο είναι το τελικό εμπράγματο όφελος που 
έχει η υπηρεσία καθαριότητας από τη λειτουργία αυτού του σταθμού.  
Όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ενδεικτικά βάλαμε μικρότερα ποσά στα καύσιμα  έχοντας στο 
μυαλό μας ότι και όπως θα δείτε η τιμή των καυσίμων έχει πάρει πάλι την ανιούσα, άρα λοιπόν υπολογίσαμε 
περίπου μία μέση τιμή καυσίμου που θα προκύψει κατά τη διάρκεια του έτους, μειώσαμε τα λίτρα, το ποσό 
βέβαια δε βγήκε λιγότερα  μειωμένο από ότι εμείς θα περιμέναμε. Ακριβή στοιχεία όμως θα έχουμε με το που 
κλείσει η λειτουργία του ο σταθμός σε ένα χρόνο για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία και να πούμε 
τόσα καταναλώναμε τότε, τόσα καταναλώνουμε τώρα. Όσον αφορά δε τα απορριμματοφόρα για τη σωστή 
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διαχείριση, όντως η πλειοψηφία των οχημάτων που βρήκαμε ήταν 15ετίας. Μην ξεχνάτε ότι είναι σκληρά 
εργαζόμενα οχήματα και έχουν πολύ συχνές ζημιές.  
Αυτό που γλυτώνουμε είναι τα πολλά χιλιόμετρα που κάναμε προς το ΧΥΤΑ. Η πολύ συχνή χρήση τους 
συνεχίζει και γίνεται, άρα υπάρχουν φθορές και γι' αυτό και η μείωση των ανταλλακτικών δεν είναι μεγάλη. 
Αλλά αυτά είναι προβλέψεις. Ακριβώς θα ξέρουμε με τη λειτουργία ενός χρόνου του σταθμού. Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ποταμούση.  
 
ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ: Εγώ ήθελα να πω ότι αφού το ΣΜΑ στην Αμανή λειτουργεί και μειώνει το κόστος της 
αποκομιδής των απορριμμάτων και επειδή έχουμε ψηφίσει και η προηγούμενη δημοτική αρχή και η νυν δημοτική 
αρχή, όλο το δημοτικό συμβούλιο τη ρήτρα της Αμανής, εξετάζοντας την περίπτωση να μειωθούν τα τέλη για τις 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, να εξετάσει ο κύριος Αντιδήμαρχος και τη δυνατότητα μείωσης των δημοτικών 
τελών και στην Αμανή καθώς και στα 4 χωριά του Πελιναίου τα οποία έχουν αυξηθεί τα δημοτικά τέλη με την 
προηγούμενη απόφαση. Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κύριε Δήμαρχε.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Προφανώς θα ακολουθήσουμε το να μπορέσουμε να μειώσουμε τα τέλη και για τις νέες 
κατηγορίες που τώρα μας επιτρέπει ο νόμος, δηλαδή τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια 
άνεργους, αλλά γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε πρώτα στοιχεία τεκμηριωμένα, του να ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η 
μείωση, τι θα επιβαρύνει και από πού και με ποιο τρόπο μπορούμε να το αντέξουμε σαν προϋπολογισμός. Γι' 
αυτό το λόγο έχουμε ζητήσει από την υπηρεσία να φέρει έναν τεκμηριωμένο προϋπολογισμό. Το ετοιμάζει η 
υπηρεσία καθαριότητας τελικά και θα το φέρει.  
Δεύτερον, το νοσοκομείο της Χίου περνάει πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Έχει τρομερή πίεση λόγω της δραματικής 
μείωσης των εσόδων του, κυρίως της κρατικής επιχορήγησης. Είμαι βέβαιος και νομίζω όλοι μας 
καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μία πολύ καλή διαχείριση επί μεγάλη σειρά ετών και το προσωπικό δίνει ότι μπορεί 
περισσότερο. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα όσον αφορά τις δαπάνες και τα τέλη καθαριότητας. Υπάρχει μια 
κακή διοικητική διαχείριση του παρελθόντος για πάρα πολλά χρόνια με τη ΔΕΗ, ένα τεράστιο κόστος της ΔΕΗ 
για το ίδιο το νοσοκομείο το οποίο είχε αθετήσει ο κρατικός φορέας που είχε αναλάβει να πληρώνει την ΔΕΗ την 
υποχρέωση του για μεγάλη σειρά ετών.  
Εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δεινή οικονομική κατάσταση και στην οποία το διοικητικό 
συμβούλιο ζήτησε να προχωρήσουμε σε ακριβέστερο υπολογισμό των τελών αυτή τη στιγμή και στη μείωση στο 
ελάχιστο δυνατόν στο οποίο μπορεί να φτάσει και αυτό το οποίο νομίζω όλοι μας θα συμφωνήσουμε ότι αυτή τη 
στιγμή μέσω της σωστής τεχνικής μελέτης που θα κάνει η υπηρεσία μπορούμε τουλάχιστον να απαλλάξουμε 
αυτό το κομμάτι, να φτάσει στο χαμηλότερο συντελεστή που υπάρχει, συγκεκριμένα το δημόσιο νοσοκομείο της 
Χίου, όχι κάποια άλλη δομή. Να φτάσει στο 1,1 που είναι ο χαμηλότερος συντελεστής τον οποίον έχουμε. Αυτό 
θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να το δει κανείς ανάλογα με τη χρήση του νοσοκομείου, μετά από μία 3ετία 
πιστεύω τουλάχιστον ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να δει κανείς και τότε την οικονομική κατάσταση και του 
νοσοκομείου και της χώρας συνολικά. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις.  
Τέλος, κύριε Σκούφαλε, βλέπω τα έσοδα από τέλος καθαριότητας και φωτισμό 3.124.000. Εμείς έχουμε περίπου 
5.300.000 κύριε Μπελέγρη; Είναι λοιπόν περίπου στο 60% το δικό μας. Η πυκνότητα η δική μας ξαναθυμίζω ? 
έχουμε λίγο λιγότερους κατοίκους, έχουμε  51.000, εκείνοι έχουν 58.000 κατοίκους με πυκνότητα 150 φορές 
μεγαλύτερη από εμάς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζουμε. Δε ψηφίζει λοιπόν ο κύριος Φυτούσης, ο κύριος Καμπούρης, ο κύριος Κλεισσάς, ο 
κύριος Νύκτας. Ο κύριος Σκούφαλος κατά. Η κυρία Φρεζούλη κατά. Οι υπόλοιποι όλοι ναι;  Ο κύριος 
Μυριαγκός όλο τον ξεχνάω.  
 
ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ: Εγώ ψηφίζω ναι με την προϋπόθεση που είπα. Να εξετάσει ο κύριος Αντιδήμαρχος τη μείωση 
των τελών στην Αμανή.  
 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πρόταση αυτή που κάνω για το νοσοκομείο είναι μέσα στο ψηφιζόμενο σήμερα.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Άρα και της Αμανής;  
 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γεωργιάδη ορίστε παρακαλώ; Εντάξει; Κατά πλειοψηφία.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του 
α) Τις αριθ. 805/2015 & 728/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  
β) Την αριθ. 683/2016 απόφαση-εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.  
γ) 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).  
δ) 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 στον 
τύπο.  
ε) Την συζήτηση που έγινε.  
στ) Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Εσόδων.  
ζ) Τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
[Σε σύνολο -29- παρόντων, ψήφισαν υπέρ  -21- σύμβουλοι της πλειοψηφίας, Ψήφισαν κατά  οι -7- παρόντες 
σύμβουλοι της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας και η κ. Ποταμούση  από την μείζονα μειοψηφία λόγω της μη 
μείωσης των τελών στην Δ.Ε. Αμανής. ] 
 
 Να μην αναπροσαρμόσει τα ανταποδοτικά τέλη  ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2017, 

(μηδενική αύξηση).  
Επομένως οι τιμές των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2017 ισχύουν όπως έχουν καθοριστεί για το έτος 2016.  
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. Στον συντελεστή αυτό θα ενταχθούν και τα κτίρια του Γενικού Σκυλίτσειου Νοσοκομείου 
Χίου επί της οδού Έλενας Βενιζέλου 2, Δ. Κ. Χίου, (άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 25/1975), μετά την 
ολοκλήρωση σχετικής μελέτης. 

  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.  
 Δημοτικό τέλος για τους μη στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους στο ύψος του ενός (1) ευρώ ανά τ.μ. 

ετησίως.  
 Πλήρης απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού της Αστικής μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση.  
 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 
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.  
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ΤΑ ΑΜΕΑ 
o Αίτηση ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση).  
o Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος.  
o Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το ποσοστό 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 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης να προσκομίσει τεκμηριωμένο προϋπολογισμό για να ληφθεί 

απόφαση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μείωση των τελών σε νέες κατηγορίες τρίτεκνους, 
μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια άνεργους, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 με το 
οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006. 

 
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο, μαζί με την αριθ. 683/2016 
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 882/2016 
O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη 
Υπογραφή                                                                           Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 12/12/2016 

Η επί των πρακτικών 
 

Κούτσουρα Νίκη 
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