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 Θέμα: Δημοτικά Τέλη Οικισμού Αγ. Αιμιλιανού 

 

 Όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας, συστήθηκε κυρίως για να επιβοηθήσει τον 

Δήμο, στην επίλυση των πολλών και ποικίλων προβλημάτων της περιοχής του 

οικισμού του Αγίου Αιμιλιανού. 

Γι’ αυτό το σκοπό, ήδη προωθήθηκαν ή και προωθούνται μέχρι σήμερα οι παρακάτω 

ενέργειές μας, που πιστεύουμε ότι βελτιώνουν την ζωή των κατοίκων της περιοχής:                  

 Μελέτη για την διαμόρφωση του κόμβου Αγίου Αιμιλιανού 

 Μελέτη για την ανακατασκευή αγωγών και Ύδρευση της περιοχής 

 Καθαρισμός ακτών στη διάρκεια του καλοκαιριού 

 Σχέδιο επισήμανσης επικίνδυνων περιοχών πυρκαγιάς 

 Οργάνωση σήμανσης οδών και προορισμών 
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 Ενημερωτική ιστοσελίδα του Συλλόγου www.agiosaimilianos.com 

 Κοινωνικές εκδηλώσεις γνωριμίας των κατοίκων 

Ο Δήμος έχει επιβάλλει στους οικιστές του Αγίου Αιμιλιανού ένα σημαντικό 

βάρος, μέσω των Δημοτικών Τελών, που εισπράττονται  μέσω των λογαριασμών της 

ΔΕΗ, και υπολογίζονται με τον πρωτοφανή συντελεστή 250% μεγαλύτερο, του 

συντελεστού, που χρησιμοποιείται για τους κατοίκους των υπολοίπων διαμερισμάτων 

της περιοχής.  Συντελεστής που βεβαίως καθορίσθηκε με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου σας, όμως με αυθαίρετο τρόπο και χωρίς να αιτιολογηθεί με επαρκή 

επιχειρηματολογία προς τους επιβαρυνόμενους. 

Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι τα Δημοτικά Τέλη δεν αποτελούν με κανένα 

τρόπο είδος φόρου ή εισφοράς, αλλά πρόκειται βάσει του νόμου για ανταποδοτικό 

τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Όσον αφορά τον φωτισμό η διαπίστωσή μας είναι 

ότι είναι ελλιπής και πρωτόγονος. Υπηρεσίες δε καθαριότητας δεν παρέχονται 

κανενός είδους, πέρα από την περιστασιακή αποκομιδή σκουπιδιών, την οποία 

ουσιαστικά οι κάτοικοι χρησιμοποιούν μόνο τη θερινή περίοδο, σαν κατ’ ουσία 

παραθεριστές και όχι μόνιμοι κάτοικοι. Επομένως η επί 9μηνο εντελώς περιστασιακή 

αποκομιδή των σκουπιδιών, εξ αιτίας της απουσίας των κατοίκων είναι επ΄ ωφελεία 

μόνο και αποκλειστικά του Δήμου.  

Όμως αντιλαμβάνεστε ότι, αυτή η δυσμενής αντιμετώπιση για τα μέλη μας, 

ανεξάρτητα του ότι δεν βρίσκει νομικό έρεισμα και καταφανώς αντιστρατεύεται και 

αυτές τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, αποτελεί υπέρμετρο 

βάρος για εμάς, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των σημαντικών προσπαθειών που 

καταβάλλουμε για την καθαριότητα της περιοχής και την ευταξία, με δαπάνες των 

κατοίκων, χωρίς επιβάρυνση δηλαδή του Δήμου. 

Θα παρακαλούσαμε επομένως, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να 

επανεξετάσει ο Δήμος την πολιτική, που εφαρμόζει για την επιβολή των Δημοτικών 

Τελών ειδικά για τους οικιστές του Αγίου Αιμιλιανού και να προβεί στην 

αναπροσαρμογή της απόφασης που εφαρμόζεται επ’ αυτών, η οποία και άδικη είναι 

και δεν συνάδει προς την βοήθεια που παρέχει ήδη ο Σύλλογός μας προς τον Δήμο, 

με τις παραπάνω ενέργειες και δραστηριότητές του. 

Προφανώς η ισχύουσα απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου να βασίζεται σε 

άτυπη, λανθασμένη εκτίμηση ή πληροφόρηση «περί της περιουσιακής κατάστασης» 

των κατοίκων του Αγίου Αιμιλιανού. Όμως, πρέπει σαφώς να γνωρίζετε και σας 
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διαβεβαιώνουμε γι’ αυτό, ότι η πλειονότητα των οικιστών είναι μεσαίας 

εισοδηματικής τάξης και ανάμεσά τους πολλοί συνταξιούχοι, επιβαρυμένοι όλοι με 

πλήθος περικοπών εισοδήματος και επιβαλλόμενων φόρων. 

Ελπίζοντας ότι, εν όψει και των σημερινών οικονομικών συνθηκών, θα τύχει της 

απαραίτητης προσοχής Σας το αίτημά μας και θα αναπροσαρμοσθεί ο 

χρησιμοποιούμενος συντελεστής επιβολής των Τελών, ώστε να αποκατασταθεί η 

δικαιοσύνη (και έτσι να αποτραπεί η προγραμματιζόμενη από τους οικιστές λήψη 

δικαστικών και όχι μόνον μέτρων, προς ορθολογισμό των επιβαλλομένων τελών). 

Διατελούμε μετά τιμής, 

     Για τον Σύλλογο ο Πρόεδρος 

 

 

        Δημήτρης Λιανάς  

 

 

 


