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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 9/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δέθα νθηώ (18) ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Γεπηέξα θαη ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 9/14.4.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο

14

Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
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Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Γθνιόεο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ : Οπδείο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο,
Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, γ) Βαγησλάο Κσλ/λνο, Οιύλζνπ,
δ) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ ε) Μειαλδίλνο Ησαθείκ, Βξαζηάκσλ.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 2ν

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε – ΔλαξκόληζεΠξνζαξκνγή θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ θαη κε, ζηα
πιαίζηα ηνπ Ν. 3852/10

Αξηζκόο Απόθαζεο : 188
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε:
«Αληηιακβάλνκαη όηη ζε απηό ην Γ θ. Πξόεδξε είλαη ηξεηο Γήκαξρνη νη νπνίνη είλαη ζηελ
αληηπνιίηεπζε θαη θαληάδνκαη όηη ζα ζέινπλ λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν, αιιά ζα πξέπεη λα
θαηαιάβνπκε όηη ην πνζό ην νπνίν νθείιεη ν Γήκνο Πνιπγύξνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειό θαη βεβαίσο είλαη
πνιύ εύθνιν λα ην αθνύο ζε επξώ αιιά ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνύκε θαη λα ζπκεζνύκε θαη ηηο δξαρκέο.
Δίλαη πνιιά ιεθηά θαη ζα πξέπεη λα ηα πιεξώζνπλ πνιύ ιίγνη γηαηί πνιύ ιίγνη είκαζηε ζε απηόλ ηνλ
Γήκν. Γπζηπρώο απηή είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ κπνξνύκε λα μεθύγνπκε νύηε έλα εθαηνζηό από
απηή.
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Πξνρσξώ ζηελ 2ε εηζήγεζε, όζνλ αθνξά ηνλ θόξν ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ. ύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν 1080/1980 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν 1828/1989 θαη ην άξζξν 113 παξάγξαθνο 6Β ηνπ Ν 1892/1990,
επηηξέπεηαη νη Γήκνη λα επηβάιινπλ κε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπο, θόξν επί ησλ
ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ ζηεγαζκέλσλ ή κε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή πξννξίδνληαη γηα
θαηνηθία ή άζθεζε επαγγέικαηνο αλά κεηξεηή παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηεο ΓΔΖ.
Με ηνλ ηξόπν απηό νη ΟΣΑ κπνξνύλ λα έρνπλ έλα ζεκαληηθό έζνδν ην νπνίν καδί κε ηα ινηπά
έζνδα από άιιεο πεγέο ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο,
πνπ ζα πξέπεη βέβαηα λα δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε νπνηαδήπνηε δαπάλεο, αθνύ δελ πξόθεηηαη πεξί
εηδηθεπκέλνπ εζόδνπ.
Ο ζπληειεζηήο πνπ ηζρύεη ζήκεξα γηα ηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ, είλαη γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο
ρώξνπο 0,50/ηκ θαη ην ήκηζπ γηα ηνπο κε- ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο. Δίλαη ην πνζό ηνπ θόξνπ
ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ ν νπνίνο εηζεγνύκαζηε λα ηζρύζεη γηα ηνλ εληαίν Γήκν Πνιπγύξνπ.
Σα έζνδα ηνπ 2010, κόλν γηα ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Πνιπγύξνπ, ήηαλ 415.000,00 € θαη
πξνβιέπεηαη γηα ην 2011 λα αλέξζεη ζηα 770.000,00 €, πνζό ην νπνίν είλαη θαηαρσξεκέλν ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ».
Σνλ ιόγν δήηεζε ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο:
«Πξόθεηηαη πεξί θόξνπ θαη όρη αληαπνδνηηθνύ ηέινπο, όπσο είπακε θαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή,
δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ρξίδεη αλαπξνζαξκνγήο γηα
θάιπςε ειιεηκκαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.
Γηαηί εδώ καο ιέηε ζηελ εηζήγεζε ζαο όηη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο
Πνιπγύξνπ θιπ κρίνεηαι απαραίηηηη η αναπροζαρμογή λόγω ηων εηών για ηα οποία δεν λήθθηκε ζτεηική
απόθαζη, με αποηέλεζμα να είναι ελλειμμαηικά και ζσνεπώς να τρήζοσν άμεζης ηροποποίηζης ώζηε να
ανηαποκριθούν ζηις πραγμαηικές δαπάνες ηοσ νέοσ Δήμοσ.
Πνηα είλαη ειιεηκκαηηθά; Πξόθεηηαη πεξί θόξνπ ηνλ νπνίν επηβάιιεη ν Γήκνο ζηνπο δεκόηεο
ρσξίο λα ππάξμεη θάπνηνο πξνϋπνινγηζκόο αληαπνδνηηθόο θαη ν θαζέλαο αλάινγα κε ην πώο θξίλεη ηηο
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηνπ, ηελ αλζξσπνγεσγξαθία πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή, ηηο νηθνλνκηθέο θαη
θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ηζρύνπλ όρη κνλάρα ζε θάζε δεκνηηθή ελόηεηα αιιά θαη ζε θάζε δεκνηηθό
δηακέξηζκα, θάλεη αλάινγα ηνπο ζπληειεζηέο θαη ηηο θιίκαθεο.
Δδώ εζείο πάηε λα ελνπνηήζηε έλαλ θόξν πνπ δελ κπνξεί λα ελνπνηεζεί, 0,50 € /ηκ γηα κεζηεγαζκέλνπο θαη ην ήκηζπ γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο. Καηαξρήλ λα πνύκε όηη ν Πνιύγπξνο έρεη ήδε
ηνλ κεγαιύηεξν ζπληειεζηή ζε όιε ηελ Χαιθηδηθή. Ο Καπνδηζηξηαθόο Γήκνο Πνιπγύξνπ έρεη ηνπο
κεγαιύηεξνπο ζπληειεζηέο θαη ηνπο κεγαιύηεξνπο θόξνπο θαη ηα κεγαιύηεξα ηέιε από όινπο ηνπο
Γήκνπο ηεο Χαιθηδηθήο. Γελ ζα ζαο πνύκε λα ηνλ κεηώζεηε θέηνο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε όκσο ,
εδώ δελ κπνξεί λα κπεη ε ιεγόκελε ελνπνίεζε ζηα δηάθνξα άιια αληαπνδνηηθά ηέιε. Σν κόλν πνπ
κπνξνύκε λα θάλνπκε απηή ηελ ζηηγκή, ελόςεη θαη ηεο θξίζηκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη,
είλαη ηνπιάρηζηνλ λα ηα αθήζνπκε σο έρνπλ κε κεδεληθή αύμεζε θαη θπζηθά επηβάιινληαο ζηελ
Γεκνηηθή Δλόηεηα Εεξβνρσξίσλ, ε νπνία δελ έρεη πάξεη απόθαζε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θόξν, ηελ
κηθξόηεξε πνπ ηζρύεη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηεο Οξκύιηαο.
Καλνληθά ζα έπξεπε λα είρε πξνεγεζεί κηα θαηεγνξηνπνίεζε όισλ ησλ πεξηνρώλ, όισλ ησλ
Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ θαη όισλ ησλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ θαη κηα θιίκαθα γηα απηόλ ηνλ θόξν.
Γπζηπρώο δελ ππάξρεη θάηη ηέηνην, ππάξρνπλ νη πξνεγνύκελεο απνθάζεηο, ηνπιάρηζηνλ ζε απηόλ ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2011, αθήζηε ην σο έρεη θαη κελ ηνλ απμάλεηε.
Δκείο δελ ιέκε λα ηνλ
θαηαξγήζνπκε , είπακε λα δηαηεξεζεί σο έρεη, θαη ζα πξέπεη λα κεηώζνπκε ηηο δαπάλεο Δκείο δελ ζα
ςεθίζνπκε θπζηθά ηελ πξνηεηλόκελε αύμεζε, νύηε ηελ ελνπνίεζε ηνπ δεκνηηθνύ ηέινπο, ε νπνία
είλαη θαη πάλσ από ην 20% ζε θάπνηεο δεκνηηθέο ελόηεηεο, θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη δελ είλαη
αληαπνδνηηθό ηέινο θαη δελ κπνξεί λα θαιύςεη ειιεηκκαηηθνύο πξνϋπνινγηζκνύο πνπ δελ
ππάξρνπλ»
Σνλ ιόγν πήξε ν θ. Γήκαξρνο: «Από ηελ ζηηγκή πνπ δελ είλαη αληαπνδνηηθόο ζπλεπώο κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη αηηία, θαη ζπλεπώο είλαη δεδνκέλν όηη θαηεβάδεη ρξένο.
Άξα ζπλεπώο αλ δελ πάξνπκε ηα 713.000,00 €, ζα πξέπεη ην δάλεην αληί γηα πέληε εθαηνκκύξηα
λα γίλεη 5.700.000,00 €. Αλαδεηνύκε θαηεγνξίεο εζόδσλ γηα λα απεκπιαθνύκε από νπνηεζδήπνηε
δαλεηζηηθέο αλαγθαζηηθέο πιένλ ππνρξεώζεηο θαη έλαο από απηνύο ηνπο θόξνπο είλαη θαη απηόο.
Ούηε θαη κπνξεί λα γίλεη απηό πνπ είπαηε πξννδεπηηθή θιίκαθα ηνπ ζπληειεζηή ή λα έρνπκε
δηαθνξεηηθνύο ζπληειεζηέο θαη αλά θαηεγνξία ή αλά θαηάζηεκα, νηθία θιπ. Ο θόξνο πξέπεη λα είλαη
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εληαίνο. Αλ εζείο έρεηε κηα άιιε δπλαηόηεηα δεκνζηνλνκηθή απηά ηα ιεθηά λα ηα βξνύκε από θάπνπ
αιινύ ώζηε λα ηα βάινπκε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη λα ηνλ ηζνζθειίζνπκε, παξακέλνληαο ζην δάλεην
πνπ είλαη λα πάξνπκε θαη εκείο ζα είκαζηε καδί ζαο. Καλέλαο δελ ζέιεη λα πεηζαλαγθάδεη ηνλ όπνην
δεκόηε ή λα ηνλ επηβαξύλεη πεξαηηέξσ αιιά εθ ησλ πξαγκάησλ πξέπεη λα κπνύκε ζε κηα δηαδηθαζία
πξαγκαηηθή θαη όρη πιαζκαηηθή θαη θαλέλαο δελ καο απνθιείεη ην δηθαίσκα, όηαλ ζα νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία ην 2011 θαη εθόζνλ μεπεξάζνπκε ηνλ ζθόπειν ηνπ ρξένπο, λα κπνύκε ζε κηα
δηαδηθαζία κεηώζεσο ή θαη θαηαξγήζεσο παληεινύο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θόξνπ, εθόζνλ είλαη
πιένλ δπλεηηθόο θόξνο.
Σνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο Καπιάλεο :
Καπιάλεο: «Γελ κπνξνύκε λα πάκε ζε θακία αύμεζε, ζε κηα ρξνληά λα γίλεη εληαηνπνίεζε όισλ ησλ
ηειώλ ζηα κέηξα πνπ ήηαλ ν Γήκνο Πνιπγύξνπ ή αθόκε παξαπάλσ, είλαη εμσπξαγκαηηθό. Διάηε ζηελ
ζέζε απηώλ ησλ αλζξώπσλ πνπ ζα θιεζνύλ λα ηα πιεξώζνπλ. Σηαδιακά μποπούμε να πάμε είηε ζε
μια αύξηζη ηων ηελών εκεί πος ςπάπσοςν ζηοςρ παλιούρ καηαπγημένοςρ δήμοςρ, είηε δημιοςπγία
από ηην απσή. Να πάκε ζηαδηαθά, δελ κπνξνύκε λα πεγαίλνπκε κε απμήζεηο κεγάιεο, αλαθέξνκαη ζηα
επόκελα ζέκαηα, ηα είπε ν θ. Μπνγδάλνο. Γελ είλαη όινη ην ίδην, δελ είλαη ηη ίδην βηνηηθό επίπεδν ζηνλ
Πνιύγπξν θαη ζηελ Μαξαζνύζα, ζηελ Οξκύιηα θαη ζηα Ρηδά, θαηαιάβεηε ην, δελ είλαη ηα εηζνδήκαηα
ηνπ θόζκνπ ηα ίδηα».
Ο Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Αζηέξην Μπάηζην: «Πξαγκαηηθά
θαη ν θ. Μπνγδάλνο θαη ν θ. Καπιάλεο αλέθεξαλ γηα ηα Εεξβνρώξηα, ην βηνηηθό επίπεδν είλαη ην 1/3
ηνπ κέζνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ηνπ Γήκνπ καο. Αλ δεηο θαη όια ηα άιια ηα ζέκαηα, θάζε θάηνηθνο ζα
επηβαξπλζεί κε πάξα πνιιά ρξήκαηα ζε ηέιε ύδξεπζεο- άξδεπζεο. Δίλαη άδηθν, ηα Εεξβνρώξηα
πίζηεςαλ ζηνλ «Καιιηθξάηε» θαη κπήθαλ γηα λα έρνπλ θάπνηα νθέιε, όρη λα γίλνπλ αηκνδόηεο ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ «Καιιηθξάηε». Διαηηώζηε ηηο δαπάλεο ζε θάπνηα πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα θνπνύλ
θαη αθήζηε ηα Εεξβνρώξηα ζηαδηαθά».

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα ςεθίζεη ζρεηηθά κε ηελ αληηπξόηαζε
ηνπ θ. Μπνγδάλνπ γηα λα κεδεληθή αύμεζε, θαη ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ
ζπκβνύισλ, νη έληεθα (11) Γ.. ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο, ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο
θαη ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ςήθηζαλ ζεηηθά, ελώ νη δεθαέμη (16) δεκνηηθνί
ζύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο ςήθηζαλ αξλεηηθά.
Σν πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ
άξζξνπ 25 ηνπ Ν 1825/1989, ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Σελ ελαξκόληζε-ηαθηνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ δεκνηηθνύ θόξνπ, ώζηε
λα ηζρύεη ε ίδηα ηηκή γηα όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ σο εμήο: ο

ζςνηελεζηήρ θόπος για ηοςρ ζηεγαζμένοςρ σώποςρ να είναι 0,50€ /η.μ, και μειωμένο
ζηο ήμιζς για ηοςρ μη ζηεγαζμένοςρ σώποςρ.
Δπί ηεο απόθαζεο κεηνςήθεζε ε κείδνλα θαη νη δύν ειάζζνλεο κεηνςεθίεο
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 188/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 27-4-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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