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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 24ης/ 19-12-2013 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 1ο: Εισήγηση  μείωσης  τελών  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  στις 
ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα Πέμπτη 19-12-2013, ώρα 17:00, στην αίθουσα «Χρυσαλλίδα», 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, ύστερα 
από  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  18842/14-12-2013  έγγραφη πρόσκληση  του 
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε 
στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
3. Λέτσιος Βασίλειος, Αναπλ/κο Μέλος 4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος1

5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος 6. Στάθης Νικόλαος, Μέλος
7. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 
υπάλληλος  Μπουρνάκας  Ιωάννης.  Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  οι  υπηρεσιακοί 
παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Θεόδωρος Γκασδράνης.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 1ο: Εισήγηση  μείωσης  τελών  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  στις 
ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αγιάς.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη 
της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής:

1 Προσήλθε στη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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 «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€.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του  
Ν. 3852/2010 με τις οποίες ορίζεται ότι: «η Οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το  
Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών,  δικαιωμάτων και  εισφορών, σας καλώ να  
αποφασίσουμε σχετικά».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο κ. Πατσάς είπε στην τοποθέτησή του: «Προτείνω να υπαχθούν στη μείωση όλοι οι  
συνταξιούχοι του ΟΓΑ που λαμβάνουν τη βασική σύνταξη. Σε διαφορετική περίπτωση  
θα καταψηφίσω».

Ο κ.  Στάθης είπε στην τοποθέτησή του:  «Θα υπερψηφίσω με την παρατήρηση να  
ενταχθούν  στη  μείωση  όλοι  οι  συνταξιούχοι  του  ΟΓΑ  που  λαμβάνουν  τη  βασική  
σύνταξη».

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010
- την παρατήρηση του κ. Στάθη Νικόλαου,
- τη αρνητική ψήφο του κ. Πατσά Κυριάκου, 
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εισηγείται, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών που ισχύουν, 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€. Η μείωση αφορά την πρώτη κατοικία των πολιτών.

Μειοψήφισε ο  κ.  Πατσάς  Κυριάκος  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στην 
τοποθέτησή του.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 195/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


