ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 15 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, μετά από την οικ.30667/9.10.2015 πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος
Ηλίας, 10. Σερέτη Χριστίνα, 11. Καλαρρύτης Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13. Αντζινάς Ιωάννης, 14.
Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 17.
Καλούδης Κων/νος, 18. Μπασούρης Μαρίνος, 19. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 20. Γρηγορέας Ιωάννης, 21.
Γεωργίου Δημήτριος, 22. Καπίρη Ελένη, 23. Κοκοτίνης Χρήστος, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25.
Χρυσουλάκης Φώτιος, 26. Αντύπας Γεώργιος, 27. Δουβή Αγγελική, 28. Αναγνώστου Ιωάννης, 29.
Αγαδάκος Γεώργιος, 30. Τσατσούλη Αναστασία, 31. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 32. Κουρής Μιχαήλ, 33.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Πούλος Ιωάννης, 35. Πίκουλα Αργυρώ και 36. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ.
1. Χωματά Αικατερίνη, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Ευσταθίου
Αναστάσιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος,
είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος Δημήτριος, ο
Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ. Μανταδάκης Κων/νος και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ.
Παπαγεωργίου Κίμωνας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 320/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση, λήψη απόφασης και έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το άρθρο 13 του υπό ψήφιση
πολυνομοσχεδίου για τα ανταποδοτικά τέλη καθώς και τη διατήρηση των βαρέων και ανθυγιεινών του
προσωπικού των Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να
συζητηθεί το θέμα που αφορά στην συζήτηση και λήψη απόφασης (του άρθρου 13) πολυνομοσχεδίου για τα
ανταποδοτικά τέλη, εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης του
θέματος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αναγκαιότητα συζήτησης, λήψης απόφασης και έκδοσης
ψηφίσματος σχετικά με το άρθρο 13 του υπό ψήφιση πολυνομοσχεδίου για τα ανταποδοτικά τέλη καθώς
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και τη διατήρηση των βαρέων και ανθυγιεινών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. που προτίθεται να καταργήσει
με επόμενο νομοσχέδιο η Κυβέρνηση. Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε πρότεινε την έκδοση
του παρακάτω ψηφίσματος:

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ, ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
13 ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.
Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στη δρομολογούμενη ψήφιση διάταξης που απαλλάσσει από την
καταβολή ανταποδοτικών τελών τους παραχωρησιούχους του Δημοσίου, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 13
του πολυνομοσχεδίου. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης
καθώς εκτός των άλλων δημιουργεί και ζητήματα συνταγματικότητας, αφού ξεκάθαρα παραβιάζονται οι
συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές για οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ (άρθρο 102 του
Συντάγματος) καθώς και η ίση μεταχείριση (άρθρο 4 του Συντάγματος)».
Η προωθούμενη απόφαση για “μη επιβολή ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες προς τους οποίους το ελληνικό δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή ΟΤΑ έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου, με
σύμβαση παραχώρησης, εφόσον στην εν λόγω σύμβαση προβλέπεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από
τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες” θα επιβαρύνει περαιτέρω με ανισομερή και άδικο τρόπο τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις που θα εξακολουθούν να υπόκεινται στο καθεστώς πληρωμής ανταποδοτικών τελών, καθώς οι
δήμοι θα υποχρεωθούν να καλύπτουν τα έξοδα των υπηρεσιών τους από μειωμένο αριθμό υπόχρεων. H
τεράστια διαφυγή εσόδων που θα προκύψει θα έχει εμφανή αποτελέσματα στις υποδομές των Δήμων και στις
προσφερόμενες ανταποδοτικές υπηρεσίες προς στους δημότες μας (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός σε
δημοτικούς δρόμους, σχολεία, δημοτικά γυμναστήρια, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.).
Συγχρόνως, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει την στήριξη στον αγώνα των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση για
τη διατήρηση του καθεστώτος των βαρέων και ανθυγιεινών ενάντια σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης και
κατάργησής του. Είναι οι εργαζόμενοι που σηκώνουν καθημερινά το βάρος της καθαριότητας και της
αποκομιδής των απορριμμάτων, των νεκροταφείων και που το ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης στο οποίο
εντάσσονται οφείλει να παραμείνει ανέπαφο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και του
άρθρου 24 του Ν.3613/2007 και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Κατά πληοψηφία αποφασίζει
(μειοψηφούντων των κ. κ Τσατσούλη και Μαργαρώνη)
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα.
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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ, ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
13 ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.

Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στη δρομολογούμενη ψήφιση διάταξης που απαλλάσσει από την
καταβολή ανταποδοτικών τελών τους παραχωρησιούχους του Δημοσίου, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 13
του πολυνομοσχεδίου. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης
καθώς εκτός των άλλων δημιουργεί και ζητήματα συνταγματικότητας, αφού ξεκάθαρα παραβιάζονται οι
συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές για οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ (άρθρο 102 του
Συντάγματος) καθώς και η ίση μεταχείριση (άρθρο 4 του Συντάγματος)».
Η προωθούμενη απόφαση για “μη επιβολή ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες προς τους οποίους το ελληνικό δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή ΟΤΑ έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου, με
σύμβαση παραχώρησης, εφόσον στην εν λόγω σύμβαση προβλέπεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από
τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες” θα επιβαρύνει περαιτέρω με ανισομερή και άδικο τρόπο τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις που θα εξακολουθούν να υπόκεινται στο καθεστώς πληρωμής ανταποδοτικών τελών, καθώς οι
δήμοι θα υποχρεωθούν να καλύπτουν τα έξοδα των υπηρεσιών τους από μειωμένο αριθμό υπόχρεων. H
τεράστια διαφυγή εσόδων που θα προκύψει θα έχει εμφανή αποτελέσματα στις υποδομές των Δήμων και στις
προσφερόμενες ανταποδοτικές υπηρεσίες προς στους δημότες μας (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός σε
δημοτικούς δρόμους, σχολεία, δημοτικά γυμναστήρια, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.).
Συγχρόνως, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει την στήριξη στον αγώνα των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση για
τη διατήρηση του καθεστώτος των βαρέων και ανθυγιεινών ενάντια σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης και
κατάργησής του. Είναι οι εργαζόμενοι που σηκώνουν καθημερινά το βάρος της καθαριότητας και της
αποκομιδής των απορριμμάτων, των νεκροταφείων και που το ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης στο οποίο
εντάσσονται οφείλει να παραμείνει ανέπαφο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 320/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 20.10.2015

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,
Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,
Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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