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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 21/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηκία (21) ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Δεπηέξα θαη
ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζ. 21/17.11.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια, ε νπνία
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 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
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
2
Γθιάβαο Γεώξγηνο
3
Βνξδόο Υξήζηνο
4
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
5
Ληόληαο Γεώξγηνο
6
αξάληε Μαξία
7
Πύξξνο Ησάλλεο
8
Πιηάθνο Αζηέξηνο
9
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
10
νθνηάζηνο Υξήζηνο
11
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
ΑΠΟΝΣΔ

1
2
3
4
5

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Ενύλε ηέιια
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο,
Οξκύιηαο.
Αξηζκόο ζέκαηνο : 4ν
Αξηζκόο Απόθαζεο : 492

πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην ηέινο αθηλήησλ

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ
αξρεγό ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιαν Παξζεληώηε νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ
ζπλέρηζε ηεο θνξν-επηδξνκήο ησλ πνιηηώλ από ην Κξάηνο, ζηα άδηθα κέηξα θαη ζηηο πεξηθνπέο κηζζώλ,
ζπληάμεσλ, δώξσλ, επηδνκάησλ θ.ι.π., πνπ έθηαζαλ ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα ζε απίζηεπηε νηθνλνκηθή
θαηάληηα, ελώ επαγγειίδνληαη ηελ είζπξαμε ηεο έθηεο (6εο) δόζεο πνπ ζα «ζώζεη» ηελ Ειιάδα.
Κάιεζε όινπο ηνπο πνιίηεο λα επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη ηόζν ην δεκνηηθό ζπκβνύιην όζν θαη ν
θ. Γήκαξρνο έκπξαθηα λα δώζνπλ κάρε γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο από ηελ αλειέεηε
επίζεζε πνπ δέρεηαη από ηα πνιηηηθά θόκκαηα πνπ ππεξεηνύλ ηα ζπκθέξνληα ηεο πινπηνθξαηίαο.
Τνλ ιόγν πήξε ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο θαη δήισζε όηη ζα κπεη κπξνζηά θαη λνκηθά θαη
νπζηαζηηθά, θαη ε όπνηα απόθαζε παξζεί ζήκεξα, ζα ζηαιεί ηόζν ζηελ ΚΕΔΚΕ όζν θαη ζηελ
ΠΕΔ(Κ);;, ώζηε λα επηιεθζνύλ ησλ ζεκάησλ καο.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηελ δεκνηηθή ζύκβνπιν θ. Μαξία αξάληε, ε νπνία
δήισζε όηη ε ζπκπαξάζηαζε είλαη δεδνκέλε θαη όηη πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ην απνηέιεζκα ηεο
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εθδίθαζεο ηεο αίηεζεο αθπξώζεσο πνπ αζθήζεθε από ηνλ Δηθεγνξηθό Σύιινγν Αζελώλ θαη ηεο
Θεζζαινλίθεο ζηηο 2 Δεθεκβξίνπ.
Τνλ ιόγν πήξε θαη πάιη ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο ζπλόςηζε: « Εκείο πξέπεη λα πάξνπκε
απόθαζε ζήκεξα πνπ λα ιέκε όηη: α) θαηαγγέιινπκε ην «ραξάηζη» θαη ηελ επηβνιή ηνπ, β) θαηαδηθάδνπκε
ην γεγνλόο όηη νπζηαζηηθά βάιινληαη νη αδύλακεο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νκάδεο, γ) λα θάλνπκε
εμώδηθν πξνο ηελ ΔΕΗ όπνπ ζα αλαθέξνπκε ηα παξαπάλσ, δεηώληαο λα κελ θνπεί ζε θαλέλαλ πνιίηε ην
ξεύκα δ) λα απεπζπλζνύκε ζηνλ Δηθεγνξηθό ύιινγν δεηώληαο εζεινληέο λνκηθνύο πνπ ζα επεμεξγαζηνύλ
ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη ηηο αηηήζεηο ησλ πνιηηώλ γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ «ραξαηζηνύ»,
δηεθπεξαηώλνληαο ηηο παξαπέξα λνκηθέο ελέξγεηεο.
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Άξε Γήκνπ, ν νπνίνο σο εθπξόζσπνο ηεο
ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο δεκνηώλ Χαιθηδηθήο κε ηελ επσλπκία «ΡΕΤΜΑ ΥΩΡΙ ΣΕΛΟ», αλέθεξε ηα
βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ε ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή, ηα νπνία είλαη: α) εμώδηθε δήισζε δηακαξηπξίαο
πξνο ηνλ Δ/ληή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ΔΕΗ Πνιπγύξνπ (κε θνηλνπνίεζε ζηα θεληξηθά γξαθεία Αζελώλ)κε
αλαθνξά ζε πεξίιεςε ησλ ιόγσλ ηεο αληηζπληαγκαηηθόηεηαο ηνπ Ν. 4021/2011, θαιώληαο ηνπο λόκηκνπο
εθπξνζώπνπο ηεο ΔΕΗ λα αλαζηείινπλ ηελ δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε δεκόηεο πνπ
αδπλαηνύλ λα θαηαβάιινπλ ην Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε., β) δηάζεζε δύν εζεινληώλ λα ζπγθεληξώλνπλ ζε θσηνηππίεο
από θάζε ελδηαθεξόκελν αληίγξαθν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΔΕΗ θαη ηνπ παξαζηαηηθνύ από ΑΣΜ όηη
πιήξσζε ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηαλάισζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ησλ δεκνηηθώλ ηειώλθόξσλ, ΣΑΠ, ΕΡΣ θ.ι.π. ρσξίο ην πνζό ηνπ Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε., γ) ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ παξαπάλσ
πξσηνβνπιία κέζσ ηνπ δεκνηηθνύ ξαδηνθώλνπ θαη ησλ ΜΜΕ ηνπ λνκνύ, θαη δέζκεπζε ηνπ Δήκνπ δηα
ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ ζε θάζε λόκηκε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ.
Ο θ. Γήκνπ έθιεηζε ιέγνληαο όηη, όζνη δελ θάλνπλ πξνζθπγή θαη πιεξώζνπλ ην «ραξάηζη»,
αθόκε θαη αλ θεξδεζεί ην εμώδηθν ζην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο, νη πνιίηεο πνπ πιήξσζαλ ζα
ζπλερίζνπλ λα πιεξώλνπλ ην ραξάηζη γηα ηα επόκελα πέληε ρξόληα, αθόκε θαη αλ απηό αθπξσζεί.
Τνλ ιόγν πήξε ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ Δήλωση Ρητής Επιυύλαξης
Ειδικού Τέλους Ακινήτων, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηελ ΔΕΗ όηαλ θάπνηνο ζέιεη λα
πιεξώζεη όιν ηνλ ινγαξηαζκό, γηα λα κπνξέζεη αξγόηεξα λα δηεθδηθήζεη ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ.
Τέινο ζπλόςηζε ηηο θηλήζεηο ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ από δσ θαη ζην εμήο, νη νπνίεο απνηεινύλ
πεξίιεςε ηόζν ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο δεκνηώλ Χαιθηδηθήο κε ηελ επσλπκία
«ΡΕΤΜΑ ΥΩΡΙ ΣΕΛΟ» όζν θαη ηεο εηζήγεζεο ηνπ θ. Παξζεληώηε ζηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο.
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηηο εηζεγήζεηο, έιαβε ππόςε ηνπ ηελ επηζηνιή ηεο Σπληνληζηηθήο
Επηηξνπήο Δεκνηώλ Χαιθηδηθήο, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Σελ θαηαδίθε ησλ όπνησλ κέηξσλ έρνπλ επηβιεζεί κέρξη ζήκεξα ζσξεπηηθά θαη καο
έθηαζαλ ζην «ραξάηζη», δηόηη νπζηαζηηθά βάιινληαη νη αδύλακεο νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά νκάδεο
Σελ επίδνζε εμσδίθνπ δήισζεο δηακαξηπξίαο πξνο ηνλ Γ/ληή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ΓΔΖ
Πνιπγύξνπ αιιά θαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ην νπνίν εμώδηθν απνηειεί ζπλεκκέλν
ηεο παξνύζεο
Σελ ζπιινγή ησλ δειώζεσλ πνιηηώλ πνπ ζέινπλ λα πξνζθύγνπλ γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ
«ραξαηζηνύ» από εζεινληέο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο,
Σελ έθθιεζε πξνο ηνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν δεηώληαο εζεινληέο λνκηθνύο πνπ ζα
επεμεξγαζηνύλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη ηηο αηηήζεηο ησλ πνιηηώλ γηα ηελ θαηάξγεζε
ηνπ «ραξαηζηνύ», δηεθπεξαηώλνληαο ηηο παξαπέξα λνκηθέο ελέξγεηεο.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 492/2011
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 29-11-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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