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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 22
ης

/ 19-12-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 2
ο
 :  Έγκριση μείωσης των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις 

ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 

18843/15-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Βατζιάς Αντίγονος 3. Βαλάρης Γεώργιος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Κουτσαντάς Βασίλειος 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος 

12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος   

18. Στάθης Νικόλαος 19. Συρακούλης Γεώργιος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

Απόντες 

21. Αργύρης Νικόλαος 22. Βόγιας Δημήτριος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Πατσάς Κυριάκος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 
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Σελίδα 2 από 4 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο 

ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 2
ο
 :  Έγκριση μείωσης των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις 

ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αγιάς. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη 

του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία όσον αφορά τόσο στα οικονομικά της 

Αυτοδιοίκησης, όσο και στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών ο Δήμος Αγιάς 

αντιλαμβανόμενος τις επιπτώσεις της σημερινής κρίσης στους δημότες του και έχοντας 

ευαισθησία στις ευπαθείς ομάδες, έχει τη βούληση να προχωρήσει  στην υλοποίηση μίας 

πρότασης με στόχο την οικονομική ελάφρυνση πολιτών που διαπιστώνεται πως 

αδυνατούν να τα φέρουν εις πέρας. 

 

Επανειλημμένα  αποδεικνύεται η ανθρωποκεντρική μορφή της πολιτικής που 

ακολουθεί  η Δημοτική Αρχή στην διαχείριση του δήμου. Κύριο μέλημά της είναι η 

δημιουργία των συνθηκών που απαιτούνται προκειμένου ο πολίτης να καταφέρει να 

ξεπεράσει τις δυσκολίες και να μπορέσει να επιβιώσει. 

 

Στα πλαίσια λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή για 

όλους τους κατοίκους του Δήμου μας, προτείνουμε, λόγω των δυσμενών οικονομικών 

συγκυριών που ισχύουν παγκοσμίως και φυσικά στη χώρα μας, τη μείωση κατά 

ποσοστό 20% των τελών καθαριότητας-φωτισμού σε όλους τους δημότες, κατοίκους 

του Δήμου μας με ατομικό εισόδημα έως 3.000,00€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 

6.000,00€». 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος είπε στην τοποθέτησή του: «Νομίζω ότι όλοι θα 

συμφωνήσουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρξει μια μείωση συνολικά στα τέλη 

και μια στήριξη του κόσμου σε μια πολύ δύσκολη εποχή, στην οποία βρισκόμαστε 

ακόμα στη μέση της, θα έρθουν πολύ χειρότερα πράγματα. Αν το δούμε έτσι είναι καλό. 

Δεν  μπορούμε να το ψηφίσουμε όμως. Πρώτον γιατί οι 3.000,00€ ατομικό και οι 

6.000,00€ οικογενειακό εισόδημα αφορά ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα του κόσμου και 

δεύτερον γιατί θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης. Τα δημοτικά τέλη 

είναι υψηλά, άλλωστε εμείς κινούμαστε με άλλη λογική για τη λειτουργία της 
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Σελίδα 3 από 4 

Αυτοδιοίκησης και είμαστε ενάντια στα ανταποδοτικά τέλη τα οποία σταδιακά θα 

πρέπει να καταργηθούν σταδιακά. 

Εμείς προτείνουμε, εκτός των προβλεπομένων από την εισήγηση, να ενταχθούν στη 

μείωση όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, καθώς και να υπάρξει μεγαλύτερο ποσοστό 

μείωσης». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κος  Στάθης Νικόλαος είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς θα 

ψηφίσουμε τη μείωση με την παρατήρηση ότι στη μείωση να ενταχθούν και οι 

χαμηλοσυνταξιούχοι του ΟΓΑ, δηλαδή αυτοί που λαμβάνουν μόνο την κύρια σύνταξη 

του ΟΓΑ είτε ατομικά είτε οικογενειακά». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κος  Καψάλης Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς 

θα ψηφίσουμε τη μείωση με την παρατήρηση που έκαναν τα μέλη της παράταξής μας 

στην Οικονομική Επιτροπή δηλαδή να ενταχθούν στη μείωση και οι 

χαμηλοσυνταξιούχοι του ΟΓΑ». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι 

Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα ψηφίσω την 

εισήγηση, είναι γεγονός ότι σ’ αυτόν τον καιρό που διανύουμε, τέτοιες πρωτοβουλίες 

είναι αρκετά καλές. Θα ήθελα να πω όμως ότι οι εξελίξεις όχι απλά μας πρόλαβαν 

κύριοι, αλλά μας προσπέρασαν. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο δημοτικό 

σύμβουλο ψάχνουμε να βρούμε, τώρα μετά από τον δεύτερο θάνατο από μαγκάνι, 

κομμένα ρολόγια για νερό, για κομμένα ρεύματα και για άτομα που προσπαθούν να 

επιβιώσουν. Δυστυχώς. Αυτό είναι ένα κατηγορώ στο Προεδρείο της ΚΕΔΕ, που στο 

συμβούλιο της είναι και ο Δήμαρχος, που φώναζαν και φοβέριζαν ότι θα παραδώσουν 

τα κλειδιά των Δήμων και ενώ θα έπρεπε να προλάβουν τέτοιες καταστάσεις, λούφαζαν 

μέχρι να έρθει το μοιραίο». 

 

Ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Πιστεύω ότι ο 

σκοπός όλων μας είναι να γίνει κάτι καλό για το Δήμο και τους δημότες μας. Ο δικός 

μου σκοπός είναι οι πολίτες να πληρώνουν λιγότερο και ο Δήμος να είναι βιώσιμος. Αν 

πράγματι αυτός είναι ο σκοπός όλων μας πρέπει να καταλήξουμε και να συμφωνήσουμε 

στα τουλάχιστον ελάχιστα».  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, 

- τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του ισχύοντος ΔΚΚ (Ν.3463/2006), 

- τις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων, 

- την πρόταση του κου Μαρούδα, 

- την παρατήρηση του κου Στάθη Νικόλαου, 

- την απουσία από την αίθουσα του κου Τριανταφύλλου Αθανάσιου 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
 

Εγκρίνει λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών που ισχύουν παγκοσμίως και 

φυσικά στη χώρα μας, τη μείωση κατά ποσοστό 20% των τελών καθαριότητας -
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Σελίδα 4 από 4 

φωτισμού σε όλους τους δημότες, κατοίκους του Δήμου μας με ατομικό εισόδημα 

έως 3.000,00€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 6.000,00€. Η μείωση αφορά την πρώτη 

κατοικία των πολιτών. 

 

Ειδικότερα: 

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Αγιάς (βάσει πρόσφατου 

εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος ή σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής 

δήλωσης βάσει ένορκης βεβαίωσης). 

Το ετήσιο ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 3.000,00€ ή το οικογενειακό 

δηλωθέν εισόδημα να μην ξεπερνά τις 6.000,00€. 

 

Δικαιολογητικά: 

- Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση  

- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

- Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας  

- Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάστασης. 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό  σημείωμα εφορίας, από το οποίο να προκύπτει ότι το 

συνολικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00€ ή 6.000,00€ 

συνοδευόμενο από έντυπο Ε9. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει φορολογική 

δήλωση θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι υπόχρεος για υποβολή 

φορολογικής δήλωσης 

- Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας με 

σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία). 

- Συμβόλαιο κατοικίας (φωτοτυπία). 

 

Υπερψήφισαν: οι κ.κ. Καψάλης Βασίλειος, Βατζιάς Αντίγονος και Στάθης Νικόλαος 

με την παρατήρηση να ενταχθούν στη μείωση και οι χαμηλοσυνταξιούχοι του ΟΓΑ. 

 

Μειοψήφισε ο κ. Μαρούδας που πρότεινε, εκτός των προβλεπομένων από την 

εισήγηση, να ενταχθούν στη μείωση όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, καθώς και να 

υπάρξει μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 264/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩ6Ι-ΕΥ8


