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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   πρακτικού 18ης /25-11-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 1ο ΕΗΔ: Ψήφισμα για το Ειδικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Αριθμός Απόφασης  257/2011

Στην  Αγιά σήμερα  25/11/2011 ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  18:00 π.μ.  στην 
αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Αγιάς,  ύστερα  από  την  υπ’αριθμ.πρωτ.18262-
21/11/2011  γραπτή  πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεοδώρου  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου,  επιδόθηκε στους  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε Προέδρους – 
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος 4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος 6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος 10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος 12. Μαρούδας Ρίζος
13. Μαυρογιάννης Αντώνιος 14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπελιάς Αντώνιος 16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος 18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος) 20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος 23. Σιμούλης Θωμάς
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Τσαγκάλης Αντώνιος
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τσιτσές Δημήτριος

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
(Σημείωση: ο δημοτικός σύμβουλους κ. Καλαγιάς προσήλθε αλλά αποχώρησε 

πριν  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  από  τον  Πρόεδρο,  διαμαρτυρόμενος  για  την 
αργοπορία προσέλευσης των δημοτικών συμβούλων).
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και Εκπροσώπων 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) 2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
3. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) 4. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
5. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) 6. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
9. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 10. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) 12. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
13. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

ΑΠΟΝΤΕΣ 

14. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 15. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
16. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 17. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
18. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου) 19. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
20. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας) 21. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
22. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας 
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος 
Σπανός  Ιωάννης,  ο  μηχανικός  του  Δήμου  κος  Τσίπας  Ηλίας  και  η  δημοτική 
υπάλληλος, αρμόδια για θέματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» κα Κούκα 
Ελένη. 

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

έδωσε  το  λόγο  στο  Δήμαρχο  που  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τρέχοντα  θέματα  και 
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε ομόφωνα,  μετά από εισήγηση του Δημάρχου,  τη 
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Ψήφισμα για το Ειδικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση υποβολής πρότασης στην 4η πρόσκληση του προγράμματος  
εδαφικής συνεργασίας «Southeast Europe» με θέμα : Ορθολογική χρήση της αγροτικής  
γης και της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και του καταναλωτή.
Θέμα  3ο ΕΗΔ: Έγκριση  τον  υπ’  αριθμ.  17/2011,  42/2011,  45/2011  και  51/2011  
αποφάσεων  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  «Καλυψώ»  με  θέμα:  Αναμόρφωση  
προϋπολογισμού. 
Επίσης το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν με την εξής σειρά τα θέματα 
της συνεδρίασης:  1  ο   ΕΗΔ  , 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 20ο, 21ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 
18ο,19ο,  1ο,  3ο,  2ο,  4ο,  5ο,  6ο,  22ο,  23ο,  24ο,  25ο,  26ο,  27ο,  28ο,  30ο,  29ο   ημερήσιας 
διάταξης, 2ο ΕΗΔ και 3ο ΕΗΔ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της συνεδρίασης:

Θέμα 1ο ΕΗΔ: Ψήφισμα για το Ειδικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Αριθμός Απόφασης  257/2011
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Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
«Στο Προεδρείο έχουν κατατεθεί τα δύο ψηφίσματα που σας έχουν δοθεί πριν την  

έναρξη της συνεδρίασης και αφορούν την εργασιακή εφεδρεία στο Δημόσιο, αλλά και  
τους  ΟΤΑ.  Τα  ψηφίσματα  κατέθεσαν,  ο  Δήμαρχος  κ.  Αντώνης  Γκουντάρας  και  ο  
επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.  
Κυριάκος Πατσάς.

 Το ψήφισμα του Δημάρχου έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας  υπόψη  την  κατάσταση  που  έχει  δημιουργηθεί  σε  μεγάλη  μερίδα  

πολιτών  που  αδυνατούν  να  ανταπεξέλθουν  στην  καταβολή  του  Ειδικού  Τέλους  
Ακίνητης Περιούσιας (ΕΤΑΠ) σας καλώ να δηλώσουμε ότι:

 Είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη μεθοδολογία είσπραξης του τέλους μέσω της  
Δ.Ε.Η. και προτείνουμε να επιλεγεί άλλος τρόπος είσπραξης.

 Η Δ.Ε.Η. να μην προβεί σε καμιά διακοπή ρεύματος τουλάχιστον μέχρι στις 2  
Δεκεμβρίου 2011 που το θέμα θα εξετασθεί και θα αποφασισθεί ως προς την  
συνταγματικότητά του από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 να απαλλαχθούν από την καταβολή αυτού του τέλους οι ευπαθείς κοινωνικές  
ομάδες, όπως άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ που αποδεδειγμένα έχουν οικονομικό  
πρόβλημα,  με  βάση  τα  κριτήρια  δικαιούχων  του  κοινωνικού  τιμολογίου  της  
Δ.Ε.Η.

Το ψήφισμα του κου Πατσάς έχει ως εξής:
 Το  δημοτικό  συμβούλιο  Αγιάς  εκφράζει  τη  σαφή  αντίθεσή  του  στον  τρόπο  

είσπραξης του Ειδικού Τέλους Ακίνητης Περιούσιας μέσω του λογαριασμού της  
Δ.Ε.Η. και με την απειλή της διακοπής της ηλεκτροδότησης, καθώς και στον  
οριζόντιο  χαρακτήρα  του  που  πλήττει,  χαμηλοεισοδηματίες,  
χαμηλοσυνταξιούχους, άπορους και γενικότερα τους μη έχοντες.

 Ο Δήμος Αγιάς  θα προσφύγει  στο Συμβούλιο  της  Επικρατείας  καταθέτοντας  
αίτηση  ακύρωσης  και  αντισυνταγματικότητας  της  σχετικής  ρύθμισης  που  
αναθέτει στη Δ.Ε.Η. την αρμοδιότητα είσπραξης του φόρου.

 Ο Δήμος Αγιάς  αναλαμβάνει  πρωτοβουλία,  σε  συνεργασία με το Δικηγορικό  
Σύλλογο Λάρισας, για την παροχή εθελοντικής νομικής υποστήριξης σε όσους  
πολίτες έχουν αυτή την ανάγκη επειδή προσφεύγουν εναντίον του συγκεκριμένου  
μέτρου.

 Ο  Δήμος  Αγιάς  δεν  έχει  την  αρμοδιότητα  επανασύνδεσης  του  ηλεκτρικού  
ρεύματος, δεν μπορεί όμως να εμποδίσει όσους δημοτικούς υπαλλήλους του, με  
την  ειδικότητα  ηλεκτρολόγου,  θελήσουν  να  επανασυνδέσουν  εθελοντικά  το  
ηλεκτρικό  ρεύμα  στα  νοικοκυριά  συνδημοτών  μας,  που  θα  κοπεί  επειδή  
αδυνατούν να πληρώσουν Ειδικό Τέλος Ακίνητης Περιούσιας.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι παρακάτω: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος 
που ζήτησε από το Σώμα την υπερψήφιση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στα νέα φοροχαράτσια που αποστέλλονται με  
τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Αποφασίζουμε  να  στηρίξουμε  με  κάθε  τρόπο  κάθε  εργαζόμενο,  αγρότη,  μικρό  
επαγγελματία,  άνεργο,  συνταξιούχο,  σπουδαστή  που  αρνείται  να  πληρώσει  τα  
φοροχαράτσια, είτε επειδή δεν μπορεί, είτε επειδή δε θέλει.
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Σε αυτή τη κατεύθυνση καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Αγιάς να  
αποφασίσει  και  να  δώσει  εντολή  για  την  άμεση  ενεργοποίηση  των  υπηρεσιών  του  
Δήμου (Νομική Υπηρεσία κ.ά.), προκειμένου να στηρίξουν όλους όσους θα υποστούν  
τις  συνέπειες  της άρνησης πληρωμής των χαρατσιών με διακοπή ρεύματος,  νομικές  
κυρώσεις κ.λπ.

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς παράλληλα να στηρίξει κάθε  
συλλογική δράση ενάντια στα φοροχαράτσια μέχρι την κατάργηση του νόμου που τα  
επιβάλλει.

Η  απόφαση  αυτή  να  κοινοποιηθεί  στον  πρωθυπουργό,  στους  αρμόδιους  
υπουργούς  και  τη  διοίκηση  της  ΔΕΗ  και  να  δημοσιοποιηθεί  σε  όλα  τα  μέσα  
ενημέρωσης».

Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που είπε:
 «Με αφορμή τις εξελίξεις και τις συζητήσεις γύρω από το θέμα της επιβολής του  

Ειδικού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, έφερα σήμερα προς ψήφιση το κείμενο που  
σας διάβασε ο Πρόεδρος, το οποίο μάλιστα έχει ψηφισθεί σε πρόσφατη συνεδρίαση της  
Π.Ε.Δ.  Θεσσαλίας.  Βασικά  δεν  διαφωνούμε  με  καμία  από  τις  προτάσεις  που  
κατατέθηκαν.  Προτείνω  λοιπόν  να  συντάξουμε  ένα  ενιαίο  κείμενο  που  θα  
συμπεριλαμβάνει και θα καλύπτει τις τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν προς ψήφιση  
στο δημοτικό συμβούλιο». 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

 το ψήφισμα που κατέθεσε ο Δήμαρχος,
 το ψήφισμα που κατέθεσε ο κ. Πατσάς Κυριάκος,
 το ψήφισμα που κατέθεσε ο κ. Μαρούδας Ρίζος, 
 την πρόταση του Δημάρχου, 
 τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 και

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με  αφορμή  την  επιβολή  του  Ειδικού  Τέλους  Ακίνητης  Περιουσίας  (ΕΤΑΠ), 
σήμερα  που  οι  Ελληνικές  αντιμετωπίζουν  μεγάλο  οικονομικό  πρόβλημα  και 
ειδικότερα  οι  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες,  όπως  άνεργοι,  πολύτεκνοι,  ΑμεΑ,  το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιά,  συντάσσει το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το Ειδικό 
Τέλος Ακίνητης Περιούσιας (ΕΤΑΠ):
 Δηλώνει  την σαφή αντίθεσή του με τον τρόπο είσπραξης του Ειδικού Τέλους 

Ακίνητης  Περιούσιας  μέσω  του  λογαριασμού  της  ΔΕΗ  και  προτείνει  την 
αποδέσμευσή του απ’ αυτόν και την είσπραξη του με άλλο τρόπο.

 Προτείνει στη ΔΕΗ να μην προχωρήσει σε καμιά διακοπή ρεύματος, τουλάχιστον 
μέχρι τις 2/12/2011, ημέρα που θα εξετασθεί η συνταγματικότητά του, από το 
Συμβουλίου  Επικρατείας  και  στην  οποία  ο  Δήμος  θα  εκπροσωπηθεί  από 
πληρεξούσιο δικηγόρο. 

 Προτείνει να απαλλαχτούν οριστικά από την επιβολή του τέλους όλες οι ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες, όπως άνεργοι, πολύτεκνοι και ΑμεΑ που αποδεδειγμένα έχουν 
οικονομική αδυναμία καταβολής του.

 Δηλώνει  ότι  ο  Δήμος  θα  παράσχει  κάθε  πληροφορία  και  ότι  θα  είναι 
συμπαραστάτης στους αναξιοπαθούντες πολίτες με οποιοδήποτε τρόπο χρειασθεί. 
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Μειοψήφισε ο  επικεφαλής  της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κος 
Μαρούδας Ρίζος,  εμμένοντας  στο περιεχόμενο του ψηφίσματος  που κατέθεσε  και 
καταγράφεται στην τοποθέτησή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 257/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος


