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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

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

Θέμα 29ο : Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Αριθμός Απόφασης  287/2011

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)

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: 1ο 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.

Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τη σειρά 
που συζητήθηκε, αποχώρησε για προσωπικούς λόγους ο δημοτικός σύμβουλος κος 
Καψάλης Βασίλειος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 29ο : Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Αριθμός Απόφασης  287/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό 

σύμβουλο κ. Βασίλειο Λέτσιο που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
«Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ 
Α 171)  και  του άρθρο 4 του Ν.  1080/80 (ΦΕΚ Α 246),  ενοποιήθηκαν  σε  ενιαίο 
ανταποδοτικό  τέλος.  Το  τέλος  αυτό  επιβάλλεται  με  απόφαση  του  δημοτικού  ή 
κοινοτικού  συμβουλίου  για  την  αντιμετώπιση  των  δαπανών  παροχής  υπηρεσιών 
καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες 
στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές 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  Α  74)  όπως 
τροποποιήθηκαν με το ν. 429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 .

Σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  1  του  Ν.  25/75  «Τα  οφειλόμενα  τέλη 
καθαριότητας  και  αποκομιδής  απορριμμάτων  και  φωτισμού  υπέρ  των  δήμων  και 
κοινοτήτων,  καθορίζονται  για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο, ανά μετρητή παροχής 
ηλεκτρικού  ρεύματος  προς  φωτισμό  παρά  της  ΔΕΗ  και  εξευρίσκεται  δια 
πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου, επί 
συντελεστή οριζόμενο σε ακέραιες μονάδες δραχμών».

Σύμφωνα με  το  άρθρο 43 παρ.1α του Ν.  3979/2011,  όπου στις  διατάξεις  των 
νόμων 25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) 
και  στο  άρθρο  9  του  ν.  3854/2010  (Α'  94)  αναφέρεται  η  ΔΕΗ  νοούνται  οι 
προμηθευτές  ηλεκτρικής  ενέργειας,  δηλαδή  η  ΔΕΗ  ή  ο  εκάστοτε  εναλλακτικός 
προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα  με  την  εγκύκλιο  του  ΥΠΕΣΔΔΑ  2/2077/14-1-2005  και  τη  σχετική 
νομολογία το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών 
κανονιστικών  αποφάσεων  περί  επιβολής  ανταποδοτικών  τελών,  να  θεσπίζουν 
τέτοιους  κανόνες,  κριτήρια και συντελεστές,  ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι 
αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας 
σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της 
ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη 
µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των 
ανωτέρω  κριτηρίων,  που  επιτάσσεται  από  τη  φύση  των  τελών  ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας. 
Η παραπάνω απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται το μήνα 
Οκτώβριο,  κοινοποιείται  στην ΔΕΗ μέχρι  τις  30 Νοεμβρίου εκάστου έτους.  Ο δε 
οριζόμενος  σε  αυτήν,  συντελεστής  ισχύει  από  1ης  του  μηνός  Ιανουαρίου  του 
επομένου έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη, οριζόμενα σε αυτήν την 
ίδια απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75). 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010: 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, είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα 
δεν  προκαλεί  ακυρότητα  των  σχετικών  αποφάσεων  (ΣτΕ  4771/87,  ΤρΔΠρ  Πειρ 
4047/91, υπ’ αριθμ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος μας). Συνεπώς, νόμιμα επιβάλλεται ή 
αναπροσαρμόζεται  το  τέλος  από  01/01/2011,  ακόμη  και  αν  η  απόφαση  του 
συμβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μετά την ημερομηνία αυτή. Σύμφωνα 
εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των 
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υπό  των  δημοτικών  ή  κοινοτικών  συμβουλίων  λαμβανομένων  αποφάσεων,  περί 
καθορισμού  ή  τροποποιήσεως  των  συντελεστών  των  τελών  καθαριότητος  και 
φωτισμού και του δικαιώματος υδρεύσεως δύναται να ορισθεί ως αρχομένη από της 
ενάρξεως  του  οικονομικού  έτους,  καθ’  ό  λαμβάνονται,  εφ’  όσον  καταστούν 
εκτελεσταί  εντός  του  πρώτου  εξαμήνου  του  έτους  τούτου,  υπό  τον  όρον  ότι  αι 
αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή το δικαίωμα παρείχοντο από της ενάρξεως 
του έτους».

Σύμφωνα με την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα που 
δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου 
εκπροσώπου  του  και  δεν  ηλεκτροδοτούνται,  ύστερα  από  βεβαίωση  της  Δ.Ε.Η., 
απαλλάσσονται  από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας  για  όσο χρόνο 
παραμένουν κλειστά.

Σύμφωνα  με  τις  παρ  1  &  2  του  άρθρου  5  του  N.  429/76  (ΦΕΚ  235/76) 
βιομηχανίες,  κινηματοθέατρα  και  εν  γένει  επιχειρήσεις  λειτουργούσες  εποχιακά 
υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και φωτισμού αναλόγως προς τον 
χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος μεγαλύτερος του 
δεκαπενθημέρου  λογίζεται  ολόκληρος  μήνας.  Σχετικά  με  το  χρόνο της  εποχιακής 
λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με απόφαση του, η οποία 
εγκρίνεται από το Γ.Γ. της περιφέρειας έπειτα από  προηγούμενη υποβολή υπό του 
υπόχρεου προς τον δήμο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

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 περί επιβολής τελών,  δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται  μετά την 
1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. 
Η οικονομική επιτροπή με την υπαριθμ.153/2011 απόφασή της και στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α. Τα έσοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2010 
σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν ανά δημοτική Ενότητα ήταν τα εξής:

Δημοτική Ενότητα Αγιάς
Χρήση Συντελεστής Τετραγωνικά μέτρα (m2 ) Ετήσια έσοδα

Οικιακή 1,26 130.623 164.584,98
Οικιακή 0,65 7.904 5.137,60
Οικιακή 1,12 119.064 133.351,68
Γενική 1,25 60.000 75.000,00
Γενική 1,63 14.000 22.820,00
Γενική 1,12 2.683 3.004,96
 Σύνολο 334.274 403.899,22
  

Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών
Χρήση Συντελεστής Τετραγωνικά μέτρα (m2 ) Ετήσια έσοδα

Οικιακή 0,96 98.407 94.470,72
Γενική 1,59 30.499 48.493,41
 Σύνολο 128.906 142.964,13
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Δημοτική Ενότητα Λακέρειας
Χρήση Συντελεστής Τετραγωνικά μέτρα (m2 ) Ετήσια έσοδα

Οικιακή 0,96 76.889 73.813,44
Γενική 0,96 5.590 5.366,40
 Σύνολο 82.479 79.179,84
  

Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας
Χρήση Συντελεστής Τετραγωνικά μέτρα (m2 ) Ετήσια έσοδα

Οικιακή 1,30 290.872 378.133,60
Γενική 1,60 58.036 92.857,60
 Σύνολο 348.908 470.991,20
  
Σύνολο m2 οικιακής χρήσης 723.759  
Σύνολο m2 γενικής χρήσης 170.808  

Συνολικά έσοδα έτους 2010 1.097.034,39
Β. Τα συνολικά έξοδα για το έτος 2010 που ανήλθαν στο ποσό των  1.730.331,00€ 
σύμφωνα  με  τους  αναλυτικούς  πίνακες  των  πραγματοποιηθέντων  εξόδων  των 
προϋπολογισμών οικ. έτους 2010, των πρώην δήμων Αγιάς , Ευρυμενών, Λακέρειας 
και Μελιβοίας.

Γ.  Τις  ανταποδοτικές  δαπάνες  καθαριότητας  και  φωτισμού για  το  έτος  2012 που 
προϋπολογίζονται στο ποσό των 1.560.000,00€, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα:

Προϋπολογισμός δαπανών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2012
Α/Α Τίτλος δαπάνης Ποσό σε €

1 Αποδοχές μισθοδοσίας Τακτικού και εκτάκτου προσωπικού 430.000,00
2 Δαπάνες κίνησης  οχημάτων 215.000,00
3 Δαπάνες συντήρησης οχημάτων 100.000,00
4 Δαπάνες κεφαλαιακού εξοπλισμού καθαριότητας 20.000,00
5 Δαπάνες υποχρεωτικών εισφορών σε Συνδέσμους 150.000,00
6 Δαπάνες αγοράς υλικών ηλεκτροφωτισμού 50.000,00
7 Δαπάνες συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού και 

εγκαταστάσεων
15.000,00

8 Δαπάνες ηλεκτροφωτισμού 550.000,00
9 Δαπάνες ασφάλισης, τελών και ελέγχου αυτοκινήτων 30.000,00

 Σύνολο προϋπολογιζόμενων δαπανών για το έτος 2012 1.560.000,00

Δ.  Την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που 
προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα προβλεπόμενων εσόδων:

Δημοτική Ενότητα Αγιάς
Χρήση Συντελεστής Τετραγωνικά μέτρα Ετήσια έσοδα
Οικιακή 1,70 257.591 437.904,70
Γενική 2,20 16.683 36.702,60
Βιομηχανική 1,50 60.000 90.000,00
 Σύνολο 334.274 564.607,30
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Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών
Χρήση Συντελεστής Τετραγωνικά μέτρα Ετήσια έσοδα
Οικιακή 1,70 98.407 167.291,90
Γενική 2,20 30.499 67.097,80
 Σύνολο 128.906 234.389,70

Δημοτική Ενότητα Λακέρειας
Χρήση Συντελεστής Τετραγωνικά μέτρα Ετήσια έσοδα
Οικιακή 1,70 76.889 130.711,30
Γενική 2,20 5.590 12.298,00
 Σύνολο 82.479 143.009,30

Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας
Χρήση Συντελεστής Τετραγωνικά μέτρα Ετήσια έσοδα
Οικιακή 1,70 290.872 494.482,40
Γενική 2,20 58.036 127.679,20
 Σύνολο 348.908 622.161,60

Σύνολο m2 οικιακής χρήσης 723.759  
Σύνολο m2 γενικής χρήσης 110.808  

Σύνολο m2 βιομηχανικής χρήσης 60.000  
Συνολικά έσοδα 1.564.167,90

εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο τους εξής συντελεστές:
1. Για Κατοικίες- Οικιακή Χρήση:
Ενιαίο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με συντελεστή 1,70€/(m2 ) ετησίως.
2. Για Επαγγελματικούς χώρους - Γενική χρήση:
Ενιαίο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με συντελεστή 2,20€/(m2) ετησίως.
3. Για Βιομηχανικούς και ημιυπαίθριους χώρων καταστημάτων:
Ενιαίο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με συντελεστή 1,50€/(m2) ετησίως.

Πέρα από την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 202 του N.3463/2006 με τις οποίες ορίζεται ότι: «Με απόφαση του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των  
μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις  
εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και  
πολύτεκνους,  όπως  η  ιδιότητά  τους  οριοθετείται  αντίστοιχα  από  την  κείμενη  
νομοθεσία.», εμείς ως δημοτική αρχή προτείνουμε να ισχύσουν μειώσεις ή απαλλαγές 
στις παρακάτω κατηγορίες πολιτών:
1. Στους  Πολύτεκνους,  με  ετήσιο  οικογενειακό  εισόδημα  κάτω  των  12.000  €, 

μείωση  30%  με  την  προϋπόθεση  το  ακίνητο   δηλώνεται  ως  πρώτη  κατοικία 
(Φορολογική δήλωση)

2. Στους Άπορους (έχοντας βιβλιάριο απορίας) πλήρη απαλλαγή με την προϋπόθεση 
ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομά τους και το ακίνητο δηλώνεται 
ως πρώτη κατοικία (Φορολογική δήλωση) .

3. Στα  ΑΜεΑ  (με  ποσοστό  αναπηρίας  άνω  του  80%),  με  ετήσιο  οικογενειακό 
εισόδημα κάτω των 12.000 €, μείωση 30% με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός 
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της ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομά τους και το ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία 
(Φορολογική δήλωση) .
 Σημείωση: 
Για τις κατηγορίες των πολυτέκνων προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται:

 Τα τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών αν αποδεδειγμένα σπουδάζουν 
σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

 Τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση 
του 67%, σύμφωνα με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής.
Η μείωση θα γίνεται ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης και με προσκόμιση 

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, φωτοαντιγράφου απόδειξης της ΔΕΗ και 
εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ.

Οι απαλλαγές  θα εξετάζονται  σε ετήσια βάση,  γι’  αυτό το εκκαθαριστικό  της 
Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να κατατίθεται στην αρχή κάθε έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά με τα 
τέλη που θα επιβληθούν και το συντελεστή που θα ισχύει από την 1/1/2012».

Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:

Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία» κος  Πατσάς Κυριάκος που είπε:

«Στο  θέμα  αυτό  θα  μπορούσαμε  από  τη  αρχή  να  μείνουμε  στην  οικονομική 
συγκυρία και να πούμε ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά, δεν πληρώνει ή δε θέλουμε να  
επιβαρύνουμε άλλο τους δημότες μας και να τελειώσει η συζήτηση. Όμως αυτό δεν  
γίνεται διότι τα σκουπίδια πρέπει να μαζευτούν, τα πάρκα να συντηρηθούν, οι  δρόμοι  
να καθαρισθούν και γενικά ο Δήμος να λειτουργεί ομαλά. 

Τι εναλλακτικές έχουμε όμως;
Η πρώτη είναι αυτή που διάλεξε ο εισηγητής, δηλαδή να κόψουμε παροχές και να  

αυξήσουμε όσο μπορούμε τα τέλη για να ισοσκελίσουμε. Σωστό είναι. Όμως παρόλα 
που  ο  Δήμαρχος  λέει  ότι  του  είναι  δύσκολο να  δεχθεί  για  τις  ίδιες  υπηρεσίες  μια  
περιοχή να πληρώνει 1,70€ και μια η άλλη 1,20€ ή 1,30€ είναι το ίδιο δύσκολο να  
πούμε σήμερα ότι μια δημοτική ενότητα επιβαρύνεται με αύξηση 30%, άλλη με 35% και  
άλλη με 80%.

Η  δεύτερη  είναι  αυτή  που  εμείς  προτείνουμε  να  πάμε  δηλαδή  σε  σταδιακή 
προσαρμογή. Πιο συγκεκριμένα να γίνει αύξηση στη δημοτική ενότητα Μελιβοίας κατά  
30%, στη δημοτική ενότητα Αγιάς κατά 35%, στις Δημοτικές Ενότητες Ευρυμενών και  
Λακέρειας κατά 50% και σταδιακά να το εξισορροπήσουμε στο τέλος της θητείας μας.

Επίσης πρότασή μου είναι να μετρήσουμε τα τετραγωνικά .Αυτό το ζήτησα απ’ την  
αρχή όταν άρχισαν οι συζητήσεις για το θέμα των τελών, διότι ξέρουμε όλοι ότι ένα  
σπίτι μπορεί να έχει δηλωθεί 80μ2 ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι 200μ2 Με 
τον τρόπο αυτό αντί να αυξήσουμε τα τέλη μπορεί να βρούμε μεγαλύτερο αντικείμενο  
φορολόγησης. Μπορεί βέβαια με την νέα καταμέτρηση τα τετραγωνικά να μειωθούν,  
αλλά  όμως  θα  αποκτήσουμε  μια  νέα  βάση  δεδομένων  στην  οποία  μπορούμε  να  
δουλέψουμε με πιο δίκαιο τρόπο.

Αυτά προτείνω και δεν θα ψηφίσω την αύξηση εάν δεν υπάρξει αλλαγή στην αρχική  
εισήγηση  του  κου  Λέτσιου,  που  προτείνει  αύξηση  80%  στις  Δ.Ε.  Λακέρειας  και  
Ευρυμενών».

Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή 
Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε:

ΑΔΑ: 457ΦΩ6Ι-1Λ2



8

«Κύριοι  συνάδελφοι,  το καλό είναι  ότι  στο δημοτικό συμβούλιο μας μετέχουν ο 
Δήμαρχος και άλλοι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι με θητεία Δημάρχου και είμαι σίγουρος  
ότι και οι τέσσερις θα συμφωνήσουν, έχοντας την εμπειρία,  ότι δεν μπορεί να βγει αυτό  
το ανταποδοτικό τέλος παρά μόνο με αυξήσεις. Έτσι άλλωστε λειτουργούσαν και οι  
πρώην Δήμοι στους οποίους διατέλεσαν Δήμαρχοι.

Από  τη  στιγμή  που  αποδεχόμαστε  την  ανταποδοτικότητα  ενός  τέλους  πρέπει  να  
κάνουμε αυξήσεις. Δεν πρέπει όμως να δεχθούμε αυτή τη λογική ότι όλα πρέπει να πάνε  
στους δημότες. Αυτό πρέπει να χτυπήσουμε ως δημοτικό συμβούλιο. Σήμερα μπορεί να 
μην είναι ώριμες οι συνθήκες αλλά κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα γίνουν. Σ’ όλα τα  
δημοτικά συμβούλια θα γίνουν ώριμες λόγω της αδυναμίας του κόσμου να πληρώνει  
τους λογαριασμούς.  Αυτή η στιγμή θα έρθει  και  πιστέψτε με θα επιβεβαιωθούμε σ’  
αυτό. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά, αλλά ότι έχουμε πει μέχρι σήμερα έχει γίνει.

Πιστεύω  ότι  αν  δεν  παλέψουμε  να  πάρουμε  μεγάλη  αύξηση  από  την  κρατική  
επιχορήγηση όλοι οι δήμοι μαζί, δεν αφορά άλλωστε μόνο το Δήμο Αγιάς αλλά κάποιος  
πρέπει να κάνει την αρχή, από τη στιγμή που δεχόμαστε ως Δήμοι ή ως πλειοψηφίες  
δημοτικών  συμβουλίων  να  κόβονται  οι  κεντρικοί  αυτοτελής  πόροι  και  να 
επιβαρύνονται συνέχεια οι δημότες, ποιος θα πληρώσει τελικά;

Πόσο θα πληρώσουν ακόμη οι δημότες των 340,00€ σύνταξης. Πως θα πληρώσουν  
στο  Μεγαλόβρυσο  οι  70  κάτοικοι  με  340,00€  σύνταξη  οι  περισσότεροι;  Τι  θα 
πληρώσουν, τα Ευρώ στα νοσοκομεία, το χαράτσι της ΔΕΗ, το φόρο, τα ανταποδοτικά  
τέλη, την αύξηση στο νερό που ψηφίσθηκε τον Αύγουστο, τις συντάξεις που θα τους  
κόψουν, τι;

Εννοείται ότι δεν μπορώ να το ψηφίσω. Σας είπα ότι αν πάμε με τη λογική ότι είναι  
ανταποδοτικό τέλος οδηγούμαστε μαθηματικά σε αυξήσεις, δεν υπάρχει άλλος δρόμος.  
Εμείς  προτείνουμε  να  πάρουμε  απόφαση  και  να  πούμε  ότι  ο  προϋπολογισμός  των  
υπηρεσιών δεν καλύπτεται ανταποδοτικά και να ζητήσουμε πραγματική χρηματοδότηση 
από τον Κρατικό προϋπολογισμό.

Πρέπει  να  υπάρξει  σταδιακή  μείωση.  Πρέπει  να  αρχίσουμε  ως  Δήμοι  να  
διεκδικήσουμε χρήματα από το Κράτος και να μη δεχόμαστε τη λογική του Καλλικράτη  
ότι όλα πρέπει να τα πληρώνουν οι δημότες. Όλες οι υπηρεσίες των Δήμων έχουν γίνει  
ανταποδοτικές.  Πέστε  μου  μια  υπηρεσία  του  Δήμου  που  λειτουργεί  με  κρατικά  
χρήματα».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος  Βατζιάς Αντίγονος που είπε: 

«Από ότι βλέπουμε εδώ υπάρχει μια αύξηση δύο ταχυτήτων δηλαδή στις Δ.Ε. Αγιάς  
– Μελιβοίας 35% περίπου και στις Δ.Ε. Ευρυμενών – Λακέρειας 70%. 

Επίσης βλέπουμε ότι από τη μια πλευρά θα γίνει αύξηση και από την άλλη η παροχή  
υπηρεσιών που υπήρχε από τους πρώην δήμους αλλά και από το δήμο μας φέτος, θα  
είναι χειρότερη του χρόνου. Σύμφωνα μ’ αυτά που ειπώθηκαν στις συναντήσεις που 
έγιναν για την κοστολόγηση των υπηρεσιών της καθαριότητας και  σύμφωνα με την 
εισήγηση η παροχές θα είναι λιγότερες και ελλιπείς και η αύξηση σε σχέση μ’ αυτές θα  
είναι μεγάλη, ειδικά στις δημοτικές ενότητες Αγιάς, Ευρυμενών και Λακέρειας που για  
την μεν πρώτη η αύξηση είναι 35% και για τις δύο άλλες 70%.   

Συμφωνώ μ’ αυτό που είπε ο κος Πατσάς ότι πριν την αύξηση των τελών θα πρέπει  
να γίνει πρώτα μια καταμέτρηση των οικιών και μέχρι να γίνει αυτή, ας υπάρξει έστω 
μια αύξηση 10%.

Πρόταση μου είναι να δοθούν σε ιδιώτες κάποιες υπηρεσίες π.χ. το πράσινο, αν  
αυτό γίνεται, αφού όπως είπε και ο εισηγητής φέτος δεν θα υπάρχουν αρκετοί εργάτες  
καθαριότητας και του χρόνου θα είναι λιγότεροι.
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Για όλα τα παραπάνω και επειδή η αύξηση είναι μεγάλη δεν θα το ψηφίσω».

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι Ορίζοντες» 
κος  Βασίλειος Κουτσαντάς που είπε: 

«Θα ήταν εύκολο για μένα να πω ότι τα έξοδα των δημοτών είναι πολλά, ότι είναι  
δύσκολες  οι  οικονομικές  συνθήκες,  αλλά  πέρασα από  το  πόστο  του  Δημάρχου  και  
γνωρίζω τα πράγματα πως είναι.

Πρέπει να είμαστε πραγματιστές.
Νομίζω ότι  όπως φαίνεται και από την εισήγηση δεν μπορεί να λειτουργήσει ο  

Δήμος αν δεν υπάρξει αυτή η μικρή αύξηση, τουλάχιστον ας στηρίξουμε περισσότερο  
τις  ευπαθείς  ομάδες και ας ελπίσουμε ότι  με  την αύξηση αυτή θα έχουμε καλύτερη  
καθαριότητα και  καλύτερο φωτισμό σ’ όλες τις δημοτικές ενότητες. 

Θα ψηφίσω ναι,  παρότι  θα ήταν εύκολο για μένα να πω όχι,  διότι  γνωρίζω τα  
προβλήματα που έχει ο Δήμος και δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς καθαριότητα».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  παράταξης  της  πλειοψηφίας  κος  Γεώργιος 
Γκουτζουλίκας  που είπε:

«Η αλήθεια είναι ότι οι παροχές στις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  
στους πρώην Δήμους ήταν αρκετές. Ο κόσμος είχε μάθει να έχει ηλεκτροφωτισμένο όλο 
το  χωρίο,  έμπαιναν  ακόμα  και  προβολείς  σε  κάποιες  περιπτώσεις  που  ο  πατέρας  
πάντρευε το γιο  και  ακόμα μένουν  ανοιχτοί,  υπήρχε τεράστια  σπατάλη,  βέβαια δεν  
μπορούμε να φτάσουμε και στη λύση του Κοσσόβου που πέρασα από ένα χωρίο και από  
τις 100 λάμπες δούλευε η μια. Πρέπει να υπάρξει ενδιάμεση λύση.

Οι λύσεις είναι δύο λοιπόν. 
Η μια να ξεχάσουμε τις παροχές υπηρεσιών που ο κόσμος μέχρι τώρα είχε, πάμε σε  

ελαφρύ περιορισμό όσον αφορά των ηλεκτροφωτισμό και σε λύση εργολάβου που όμως  
εμπεριέχει  κάποιους  κινδύνους  για  τα  σκουπίδια,  αφού  ο  εργολάβος  μπορεί  να  
προσλάβει Αλβανούς ή Πακιστανούς και κάποιοι άνθρωποι που τρώνε ψωμί από την  
εργασία τους στην καθαριότητα να μείνουν χωρίς δουλειά.

Και η δεύτερη λύση είναι αυτή που προτείνει  το συμβούλιο και επιβαρύνει τους  
πολίτες με 3,5€, τη στιγμή που κάποιος δίνει  30€ και 40€ στο κινητό, με ορίζοντα  
τετραετίας,  πιστεύω ότι του χρόνου δεν ξαναπάρουμε απόφαση για αύξηση.

Εγώ πιστεύω ότι πρέπει  να το ψηφίσουμε,  να κάνουμε τις  απαραίτητες κινήσεις  
ώστε του χρόνου να είμαστε ισοσκελισμένοι, γιατί πλέον οι κρατικές επιχορηγήσεις και  
τα λεφτά που ερχόταν στους δήμους έχουν τελειώσει».

Ο εισηγητής και δημοτικός σύμβουλος κος Βασίλειος Λέτσιος που είπε:
«Άκουσα προσεκτικά όλες τις τοποθετήσεις από τους συναδέλφους.
Βασικά  με  τον  κ.  Μαρούδα  συμφωνούμε  απόλυτα  αν  πηγαίναμε  σε  μια  άλλη 

φιλοσοφία διοίκησης, χωρίς αυξήσεις, για να είμαστε απόλυτα αρεστοί. Το ζητούμενο 
είναι  ότι  αν πάμε  σε τέτοια λογική σε ένα ή δύο μήνες  θα μας κλείσουν  πάλι  την  
οικονομική υπηρεσία οι εργάτες γιατί θα είναι απλήρωτοι, δεν θα μας προμηθεύουν  
καύσιμα  τα  πρατήρια  γιατί  δεν  θα  έχουμε  να  πληρώσουμε  και  δεν  θα  παρέχουμε  
υπηρεσίες. Μέχρι λοιπόν να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης και η φιλοσοφία για να το  
πετύχουμε αυτό, εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε. Συνεπώς πρέπει να πάμε σε κάποιους 
συντελεστές. 

Σας είπα από την αρχή ότι μου ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να φέρω αυτή την εισήγηση  
σήμερα,  γιατί  έπρεπε  να  καλύψουμε  μια  ζημιά  800.000€  το  χρόνο,  έπρεπε  να  
κατεβάσουμε  το  έλλειμμα  και  να  μειώσουμε  τα  έξοδα  και  καταλαβαίνετε  εκ  των  

ΑΔΑ: 457ΦΩ6Ι-1Λ2



10

πραγμάτων ότι δεν μετά από αυτό δεν θα μπορούμε να παρέχουμε τις ίδιες υπηρεσίες με  
πριν.

Όσον αφορά την τοποθέτηση της αυξήσεις του 30% και 50% που ανέφερε ο κος  
Πατσάς, σας λέω ότι οι κάτοικοι της Αγιάς και των παραλίων της Μελιβοίας βγάλανε  
όλη τη ζημιά χάρη του συντελεστή 1,30€/m2 που είχαν μέχρι σήμερα. Αν δεν ήταν αυτοί  
σήμερα η ζημιά αντί για 800.000€ θα ήταν 1.000.000€.

Ειδικά για τη Δημοτική Ενότητα Λακέρειας αν θέλουν οι Πρόεδροι μόνο αποκομιδή  
απορριμμάτων, να πάμε την αύξηση από το 70% στο 50% αλλά θα μας διαβεβαιώσουν  
ότι οι πλατείες και το πράσινο θα γίνεται με εθελοντική εργασία, διότι η διαφορά το  
20% είναι ακριβώς γι αυτό το σκοπό».

Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που είπε:
«Κύριοι συνάδελφοι είναι μερικές φορές που οι αριθμοί λένε την απόλυτη αλήθεια.
Είναι  σίγουρο  ότι  ποτέ  κανένας  μας  δεν  θα  ήθελε  στο  Δήμο  του  να  παίρνει  

αποφάσεις που θα έχουν χαρακτήρα επιβολής τελών και φόρων. Όμως καλούμαστε να  
διαχειριστούμε έναν τόπο που κατά την άποψή μου έχει πάρα πολλές προοπτικές. Το 
πώς θα  το  διαχειριστούμε  έχει  να  κάνει  αφενός  με  την  φοροδοτική  ικανότητα των 
πολιτών που ζουν εδώ και αφετέρου με τη σωστή και χριστή διαχείριση που θα κάνουμε  
εμείς.

Πρώτα απ’ όλα  στο προηγούμενο συμβούλιο είπαμε ότι θα πάμε σε Τ.Α. Π. και θα  
πάμε σε Τ.Α.Π. όχι γιατί είναι κάποιο σπουδαίο ποσό αλλά γιατί μέσω του αυτού θα  
γίνει  καταγραφή  των  τετραγωνικών  και  θα  αρθεί  η  οποιαδήποτε  αδικία  που 
ενδεχομένως  σήμερα  να  υπάρχει.  Κανένας  μας  δεν  μπορεί  να  αμφισβητήσει  ότι  
ενδεχομένως  σήμερα  να  υπάρχει  αδικία.  Εδώ  όμως  συζητάμε  μια  τιμολόγηση  που 
ουσιαστικά  προσπαθεί  να  μας  κρατήσει  όρθιους  για  να  παρέχουμε  την  ελάχιστη  
καθαριότητα.

Τα έσοδα έξοδα και  οι  αριθμοί  είναι  αμείλικτοι.  Έχουμε έσοδα 1.000.000€ και  
έξοδα 1.800.000€. Λέμε ότι θα κάνουμε οποιαδήποτε περιστολή δαπανών που περνά 
από το χέρι  μας προκειμένου αυτό το ποσό να το ρίξουμε στο 1.500.000€. Για να  
φτάσουμε λοιπό στο 1.500.000€ που κατά την άποψη πολλών αλλά και της δικής μου  
άποψης δεν είναι  εφικτό να το κάνουμε,  δηλαδή  και μ’  αυτή την αύξηση πάλι θα  
είμαστε μείον,  ψάχνουμε να βρούμε ένα συντελεστή που να πληρώνεται και θα μου  
πείτε ποιος είναι αυτός ο συντελεστής, αυτό έχει να κάνει και με τις τιμές που έχουν οι  
όμοροι Δήμοι, υπάρχουν ελάχιστοι Δήμοι που έχουν μικρότερο τιμολόγιο, αλλά πολλοί  
περισσότεροι που έχουν πολύ μεγαλύτερη τιμολόγηση απ’ αυτή που προτείνουμε, άρα  
ένα  μέτρο  σύγκρισης  έχουμε  στα  χέρια  μας  να  δούμε,  αλλά  και  πάλι  η  ουσία  της  
απόφασης που θα πάρουμε δεν είναι αυτή. Η ουσία για μένα είναι συγκεκριμένη. Τι  
μπορούμε  να  παρέχουμε  ως  Δήμος  στο  θέμα  της  καθαριότητας  και  αν  αυτό  είναι  
ικανοποιητικό. 

Εάν πηγαίναμε σ’ ένα άλλο μοντέλο διοίκησης, αγαπητέ Ρίζο θεωρητικά μπορούμε  
να συμφωνήσουμε. Κανείς μας δεν θα είχε αντίρρηση αν το κράτος ερχόταν και μας  
έλεγε ότι εμείς σας τα δίνουμε, μέσω των τελών κυκλοφορίας ή του φόρου εισοδήματος  
που πληρώνουν οι δημότες του νέου δήμου Αγιάς,  για την καθαριότητα 1.000.000€  
βρέστε εσείς τις υπόλοιπες 500.000€, την επόμενη μέρα θα κάναμε μια διαίρεση τα  
τετραγωνικά, θα βρίσκαμε τις 500.000€, θα μειώναμε κατακόρυφα τα τέλη και πολύ  
καλά θα κάναμε τη δουλειά μας. 

Δεν αντιδικώ και δεν θα πω σε καμία περίπτωση ότι δεν πρέπει να διεκδικήσουμε  
από την πολιτεία περισσότερα χρήματα. Εξάλλου με το 1.700.000.000€ που μας κόβουν  
από τον προϋπολογισμό του 2012, ουσιαστικά μας οδηγούν στο κλείσιμο όλων των  
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Δήμων της Χώρας. Δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε ούτε καν στην πληρωμή των  
μονίμων υπαλλήλων.

Πρέπει λοιπόν στην απόφαση που θα πάρουμε να επικρατήσουν κάποιες απόψεις. 
Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα εντάξει με τους ανθρώπους εδώ της περιοχής, με  

τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πρόβλημα, νομίζω ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε το  
κομμάτι των απαλλαγών όπως αυτές ορίζονται από το Νόμο.

Το δεύτερο που μπορούμε και προτείνω να κάνουμε, είναι μια πρόταση που νομίζω 
την έχει μελετήσει και δει ο εισηγητής και την οποία πρέπει να τη δούμε όλοι μας, θα  
μπορούσαμε για παράδειγμα να πούμε και θα είχε αντικείμενο καθαρά τοπικό για να  
βοηθήσουμε τους ανθρώπους που κινούνται και δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας  
και θα λέγαμε ότι είναι και μια βαλλόμενη ομάδα, τους αγρότες, ότι μετά απ’ αυτή την 
αύξηση  στην  τιμολόγηση  της  καθαριότητας  αποφασίζουμε  και  καταργούμε  τη  
φορολόγηση την εισφορά των τρακτέρ.

Νομίζω ότι είναι μια πρόταση που ελαφρύνει μια κοινωνική ομάδα πολύ μεγάλη  
στο Δήμο μας, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει πρόβλημα.

Μην ξεχνάτε επίσης ότι ην αύξηση δεν θα την πληρώσουμε μόνοι αυτοί που είμαστε  
κάτοικοι σ’ αυτή την περιοχή, αλλά θα το πληρώσουν και κάποιοι που έχουν τα εξοχικά  
τους,  άρα  κόβοντας  έστω  και  10  λεπτά  από  τον  προτεινόμενο  συντελεστή  για  την  
οικιακή χρήση τα έσοδα που θα απολέσουμε είναι πάρα πολλά.

Άρα θα πρέπει να βρούμε κάποιους άλλους τρόπους που θα βοηθούν πραγματικά 
τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, τους ντόπιους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα.  
Μια  τέτοια  πρόταση,  λοιπόν,  κατά  την  άποψή μου  είναι  αυτή  της  κατάργησης  της  
φορολόγησης των τρακτέρ, από το 2012 και μετά.

Η  μέτρηση  των  τετραγωνικών  σίγουρα  πρέπει  να  γίνει  για  να  είμαστε  δίκαιοι  
απέναντι  στους  πολίτες  μας.  Στο  επόμενο  δημοτικό  συμβούλιο  θα  ψηφίσουμε  ένα  
υποτυπώδες τεχνικό πρόγραμμα και σύντομα ένα προϋπολογισμό. 

Έχω πει απ’ την αρχή σ’ αυτή την αίθουσα ότι αυτός ο Δήμος με τις δυνατότητες  
αλλά και τις ανάγκες που έχει σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί στηριχθεί στα δικά του  
έσοδα. Δεν γίνεται, είναι τέτοια η έκτασή του, τέτοιες οι ανάγκες του που καλούμαστε  
να διαχειριστούμε. 

Για να αναπτύξουμε αυτόν το Δήμο πρέπει να βρούμε χρήματα από άλλες πηγές και  
οι άλλες πηγές είναι συγκεκριμένες, είτε με κάποια έργα οριζόντια των υπουργείων είτε  
με το ΕΣΠΑ. Αυτοί θα μας σώσουν και όχι τα δικά μας τεχνικά προγράμματα, ούτε τα  
έσοδα τα οποία θα μαζέψουμε από τους δημότες μας που πραγματικά δεν έχουν. 

Όμως  αύριο  το  πρωί  δεν  έχουμε  τη  δυνατότητα  να  ξέρουμε  ακριβώς  τα  
τετραγωνικά, μακάρι να κάνουμε τη μέτρηση μέσα στο 2012 που θα μας φέρει αύξηση  
στα  τετραγωνικά  τέτοια  που  θα  δώσει  τη  δυνατότητα  στο  δημοτικό  συμβούλιο  να  
προχωρήσει σε μείωση των συντελεστών.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  λοιπόν  και  με  την  προσθήκη  της  πρότασής  μου,  
προκειμένου στην επόμενη οικονομική επιτροπή και το επόμενο δημοτικό συμβούλιο να  
δούμε  τη δυνατότητα απαλλαγής των τελών στα αγροτικά μηχανήματα, σας καλώ να  
ψηφίσουμε την εισήγηση». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 Την  εισήγηση  του  δημοτικού  συμβούλου  κου  Βασίλειου  Λέτσιου  και  τα 
οικονομικά στοιχεία που αναλύθηκαν σ’ αυτή,

 τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 25 του Ν.1828/89,
 τις διατάξεις του Ν.25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011,
 την υπ’ αριθμ. 2/2077/14-1-2005 του ΥΠΕΣΔΔΑ,

ΑΔΑ: 457ΦΩ6Ι-1Λ2



12

 τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και του 
άρθρου 4 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246),

 την   υπ’  αριθμ.153/2011  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία 
εισηγείται την επιβολή των τελών προς το δημοτικό συμβούλιο και

 τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Καθορίζει αναλυτικά τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού 
που θα ισχύουν από  1/1/2012 ως εξής:
1. Για Κατοικίες- Οικιακή Χρήση:
Ενιαίο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με συντελεστή 1,70€/(m2 ) ετησίως.
2. Για Επαγγελματικούς χώρους - Γενική χρήση:
Ενιαίο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με συντελεστή 2,20€/(m2) ετησίως.
3. Για Βιομηχανικούς και ημιυπαίθριους χώρων καταστημάτων:
Ενιαίο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με συντελεστή 1,50€/(m2) ετησίως.

Β. Καθορίζει  τις  κατηγορίες  που θα απαλλάσσονται  ή   θα δικαιούνται  μειωμένο 
τέλος από  1/1/2012, καθώς και τα κριτήρια γι’ αυτό ως εξής:
1. Μείωση 30% στους Πολύτεκνους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 

12.000,00€ και με την προϋπόθεση ότι το φορολογούμενο ακίνητο δηλώνεται ως 
πρώτη κατοικία τους. 

2. Πλήρη απαλλαγή στους Άπορους με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν βιβλιάριο 
απορίας,  ο  λογαριασμός  της  ΔΕΗ  εκδίδεται  στο  όνομά  τους  και  το 
φορολογούμενο  ακίνητο  δηλώνεται  ως  πρώτη  κατοικία  τους.  Απαραίτητο 
δικαιολογητικό  αποτελεί  η φορολογική  τους  δήλωση,  που  θα  κατατίθεται 
υποχρεωτικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Διευκρίνηση:  Για  τις  κατηγορίες  των  πολυτέκνων  προστατευόμενα  τέκνα 
θεωρούνται:

 Τα τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών αν αποδεδειγμένα σπουδάζουν 
σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

 Τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση 
του 67%, σύμφωνα με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής.

3. Μείωση 30% για τα ΑΜεΑ  (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%)  με ετήσιο 
οικογενειακό  εισόδημα  κάτω  των  12.000,00€,  με  την  προϋπόθεση  ότι  ο 
λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομά τους και το φορολογούμενο ακίνητο 
δηλώνεται ως πρώτη κατοικία τους. που θα αποδεικνύεται με την κατάθεση της 
φορολογικής τους δήλωσης.

4. Μείωση ή απαλλαγή θα γίνεται αφού υποβληθεί σχετική αίτηση, στην οποία θα 
επισυνάπτονται υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α)    πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
β)    φωτοαντίγραφο απόδειξης της ΔΕΗ,
γ)    φορολογική δήλωση τελευταίου έτους και
δ) αντίγραφο  εκκαθαριστικού  σημειώματος  της  Δ.Ο.Υ.  τελευταίου  έτους 
δήλωσης.  (Οι  απαλλαγές  θα  εξετάζονται  σε  ετήσια  βάση,  γι’  αυτό  το 
εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να κατατίθεται στην αρχή κάθε έτους).

Γ. Η απόφαση να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ΒΔ 24/9-
20.10.1958 και να κοινοποιηθεί στη Δ.Ε.Η.
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Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισαν: ο επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία»  κ.κ 
Πατσάς Κυριάκος, Βατζιάς Αντίγονος, Στάθης Νικόλαος, καθώς και ο επικεφαλής 
της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή  Συσπείρωση  Αγιάς»  κ. 
Μαρούδας Ρίζος, για τους λόγους που καταγράφονται στις τοποθετήσεις τους.
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 287/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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