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 ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΔΛΔΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΡΝΑΒΑ 

 

 

 ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

 

    Ζιηάζθνο Δπάγγεινο 

    Φνξγηάξεο Βαζίιεηνο 

    Ξαπαγηάλλεο Γεψξγηνο 

    Γηαλλάο Ησάλλεο 

    Καθξήο Αζαλάζηνο 

    Θνληνγηάλλε - Βνπηζά Αιέθα 

    Ρζεθξεδήο Σξήζηνο 

    Ιεκπνχζεο Δπάγγεινο 

    Ιέθθαο Αλδξέαο 

    Ξέππαο Ξαλαγηψηεο 

    Ληθνιάνπ Σξήζηνο 

    Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο 

    Βιάρνο Γεκήηξηνο 

    Γηακεξέινο Γεψξγηνο 

    Βαζηιάθνο Ξαλαγηψηεο 

    Ξάληνο Δπάγγεινο 
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    Κίρα -Θνιηαζηάζε Αηθαηεξίλε 

    Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

    Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

    Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

    Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

    Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 

    Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

    Γηαζεκάθεο Γεψξγηνο 

    Αξκπξηψηεο Γεψξγηνο 

    Θαιχβαο Δπάγγεινο 

    Βαξλάβα - Θαξαγηάλλε Διέλε 

    Σαζηψηεο Κηραήι 

    Πηεξγίνπ Ησάλλα 

 

 

 ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

 

    Γάβξεο Γεψξγηνο 

    Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο 

    Ονχζζεο Θσκάο 

    Βειηαληψηεο Γεκήηξηνο 

    Γέδεο Θσλζηαληίλνο 

    Θαξαγηάλλεο Βαζίιεηνο 

    Εαραξίαο Ησάλλεο 

    Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

    Ιέθθαο Βαζίιεηνο 

    Ρζάθσλαο Αλδξέαο 

    Θηνχζεο Γεκήηξηνο 

    Καξγέηα Διέλε 
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ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Αλάθιεζε ηεο 280/2011 Απφθαζεο 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ  θαη εθ λένπ 

Αλαπξνζαξκνγή Ρειψλ Θαζαξηφηεηαο 

- Ζιεθηξνθσηηζκνχ. 

2. Αλάθιεζε ηεο 281/2011 Απφθαζεο 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη εθ λένπ 

Αλαπξνζαξκνγή Ρέινπο Γεκνηηθνχ 

Φφξνπ. 

3. Αλάθιεζε ηεο 282/2011 Απφθαζεο 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη εθ λένπ 

Αλαπξνζαξκνγή ΡΑΞ θαη θαζνξηζκφο 

ηηκήο δψλεο, ζχκθσλα κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

284 

 

 

 

285 

 

 

 

286 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα ζαο. Αξρίδεη ε απνςηλε 

καο ζπλεδξίαζε θαη ζα παξαθαινχζα ηελ θα Βαξλάβα Διέλε λα πξνβεί ζηελ 

αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ παξφλησλ ζπλαδέιθσλ.  

 Θπξία Βαξλάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θαιεζπέξα ζαο. Σξφληα πνιιά γηα φζνπο γηνξηάδνπλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Πηεξγίνπ γηνξηάδεη πνπ ιείπεη. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη Αλλα;  
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλλα. Ινηπφλ, Ζιηάζθνο παξψλ. Φνξγηάξεο παξψλ. 

Ξαπαγηάλλεο παξψλ. Γηαλλάο παξψλ. Καθξήο παξψλ. Θνληνγηάλλε απνχζα. 

Ρζεθξεδήο παξψλ. Γάβξεο απψλ. Ιεκπνχζεο παξψλ. Ιέθθαο παξψλ. Ξέππαο 

παξψλ. Ληθνιάνπ παξψλ. Αλπθαληήο παξψλ. Βιάρνο παξψλ. Γηακαξέινο απψλ. 

Βαζηιάθνο παξψλ. Ξάληνο παξψλ. Κίρα παξνχζα. Ιάκπξνπ παξψλ. Κπφξζεο 

παξψλ. Πσηήξρνο παξψλ. Ρζάδαξεο παξψλ. Κπαηδάθαο παξψλ. Νηθνλφκνπ 

παξψλ. Ιίηζαο; Απφ εδσ θαη πεξα λνκίδσ απνπζηάδνπλε ..  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νλνκαζηηθά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Α, λα ηα πσ; Υξαία. Ιίηζαο απψλ. Ονχζζεο απψλ. 

Βειηαληψηεο απψλ. Γέδεο απψλ. Θαξαγηάλλεο απψλ. Εαραξίαο απψλ. 

Γηαζεκάθεο παξψλ. Αξκπξηψηεο παξψλ. Θαιχβαο απψλ. Νηθνλφκνπ απψλ. 

Βαξλάβα παξνχζα. Ιέθθαο απψλ. Ρζάθσλαο απψλ. Θηνχζεο απψλ. Καξγέηα 

απνχζα. Σαζηψηεο παξσλ. Πηεξγίνπ απνχζα. 

 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε 

απνςηλή ζπλεδξίαζε είλαη θαηεπείγνπζα. Ρα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ζεσξνχληαη θαηεπείγνληα ιφγσ ηνπ φηη πξέπεη νη αλσηέξσ Απνθάζεηο λα 

ζηαινχλ άκεζα ζηε ΓΔΖ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ εθαξκνγή απφ 1.1.2012. 

πάξρεη θάπνηα έλζηαζε ζε φηη αθνξά ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκαηψλ;  

 Ν θ.Αξκπξηψηεο. Θαη ν θχξηνο .. Νξίζηε θ.Γηαζεκάθε. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Γχν εξσηήζεηο ζα θάλσ.  

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Δληάμεη, πξνεγνχληαη.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Ρν θαηεπείγνλ είλαη γηαηί πξέπεη λα πάλε ζηε ΓΔΖ γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη απφ 1.1.12; Γειαδή αλ ζα πάλε κε κηα βδνκάδα θαζπζηέξεζε ζα 

ιεηηνπξγήζεη απφ πφηε;  
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Ζ ΓΔΖ κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία θαη ππνρξεσηηθά κε ηνλ Θψδηθα 

κέρξη ηέινο Λνεκβξίνπ νπζηαζηηθά πξέπεη λα έρνπκε απνθαζίζεη. Δίλαη 

θαζνξηζηηθέο εκεξνκελίεο, θαηαιεηηθέο εκεξνκελίεο. Γηα λα κπεη ζηνλ επφκελν 

ρξφλν ζα πξέπεη κέρξη ηέινο θαλνληθά Λνεκβξίνπ, ερνπκε πάξεη παξάηαζε 

πξνθνξηθή απφ ηε ΓΔΖ θαη γη' απηφλ ην ιφγν βαζαληδφκαζηε θαη εκείο, 

εξρφκαζηε δχν ζπλερφκελα Ππκβνχιηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν κεγάινο καο 

Γήκνο ζσζηά θαη ελνπνηεκέλα. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Δληάμεη, εγψ απιά πηζηεχσ φηη ζα έπξεπε ην ζέκα απηφ λα 

κελ είλαη ζε έθηαθην, λα είλαη ζε ηαθηηθφ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ ήηαλε ζε έθηαθην, αιιά ρζεο ζπδεηήζακε γηα φιε ηελ 

Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, γηα φια ηα ζέκαηα. Ρξία ηέηαξηα ήκαζηαλ εθηφο 

ζέκαηνο.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Λαη, εδψ φκσο ζα πξέπεη λα ην δνχκε απηφ ην ζέκα. Δίλαη 

κεγάιν θαη θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε είηε δεκνζίσο, είηε 

ζην γξαθείν ηνπ Ξξνέδξνπ, παξνπζία θαη άιισλ. Ρν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη 

δηφηη νη πξνζθιήζεηο είλαη κε πάξα πνιιά ζέκαηα. Δρνπκε κηα ψξα 

αλαθνηλψζεηο θαη θαιψο ηηο έρνπκε ηε κηα ψξα αλαθνηλψζεηο. Θα κπνξνχζε .. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηή είλαη ε άπνςε ζαο θ.Γηαζεκάθε.   

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, εγψ κηιάσ, ηελ άπνςε κνπ ζα πσ. Αλ ήηαλ 

λα πσ ηε δηθή ζαο άπνςε, ζα άθνπγα εζάο. Ρελ άπνςε κνπ ζα πσ φκσο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη πνιχ ιίγα ηα ζέκαηα .. 

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Θχξηε Νηθνλνκάθν, ηελ άπνςε κνπ ζα πσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ.Γηαζεκάθε.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Γε ζα πείηε ηε δηθή ζαο. Νηαλ ζα έξζεη ε ζεηξά ζαο θαη εζείο. 

Απνδεηθλχεηαη φηη έρσ δίθην θαη' εκέ, ζχκθσλα κε κέλα δειαδή, φηη ππαξρεη 
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δίθην, δηφηη ζηα ππφινηπα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα άιισλ Γήκσλ πνπ αλαθέξεζηε, 

κπνξεί λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ζέκαηα αιιά ηειεηψλνπλε λσξίηεξα. Δδψ έρνπκε 

18, 19 θαη 20 θαη πάεη ε ψξα 01:00 θαη δελ ηειεηψλνπκε θαη παξνπζηάδεηαη ην 

θαηλφκελν απηφ λα αλαθαινχκαη απνθάζεηο, δηφηη πάξζεθαλ κε πιεηνςεθία 

πνπ δελ έπξεπε, πνπ δελ .. λα παξζνχλ θαη εξρφκαζηε ηελ άιιε κέξα λα 

θάλνπκε έθηαθην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηα ίδηα ζέκαηα. Αξα λνκίδσ φηη έρσ 

δίθην φηη ζα έπξεπε λα θέξνπκε κε ιηγφηεξα ζέκαηα κέρξη λα εμνηθεησζνχκε θαη 

εκείο θαη λα εξρφκαζηε ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα κε πνιιά ζέκαηα, αιιά λα 

ηειεηψλνπλε ζηελ ψξα ηνπο θαη λα ηειεηψλνπλ ζσζηά.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Γηαζεκάθε.  

 Λα ελεκεξσζεί ην Πψκα. Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε ε θα Πηεξγίνπ θαη ε 

θα Θνληνγηάλλε.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γηνξηάδεηε; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Νρη, Ησάλλα είλαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ.Αξκπξηψηε. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Ξηζηεχσ φηη ην ζεκεξηλφ Ππκβνχιην είλαη παξάηππν σο πξνο 

ην θαηεπείγνλ θαη ελεκεξσηηθά ζαο ιέσ φηη ζα απνρσξήζσ απφ ην Ππκβνχιην 

θαη ζα ην θαηαγγείισ ζηελ Ξεξηθέξεηα. Αλ δηθαησζψ, δηθαηψζεθα. Αλ φρη, ζα 

έρεηε εζείο δίθην.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Θα θάλσ πξνζθπγή γηα ηηο απνθάζεηο ηηο ζεκεξηλέο, γηα ηε 

λνκηκφηεηα ηνπ Ππκβνπιίνπ. Απιά, ηππηθά. Δηζη; Παο ελεκεξψλσ. Γελ είλαη 

νχηε .. Νρη, δελ είλαη θαηαγγειία θ.Νηθνλνκάθν. Θα πξέπεη λα αηηηνινγήζσ ηελ 
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αηηία θαη ην πηζηεχσ κνπ φηη ην ζεκεξηλφ Ππκβνχιην .. Αθνχζηε κε, αθνχζηε 

κε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αο νινθιεξψζεη ν θ.Αξκπξηψηεο. 

ΑΡΜΤΡΙΧΣΗ: Αθνχζηε κε, αθνχζηε κε. Δρνπκε μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή, 

έρνπκε θάλεη πνιιέο παξεκβαζεηο θαη δε καο αθνχηε. Νρη λα καο αθνχζεηε, 

πηζηεχνπκε φηη έρνπκε δίθην θαη εζείο εμαθνινπζείηε λα θάλεηε ηα ίδηα. Θάπνηα 

ζηηγκή απηά πνπ ιέσ, ζα πξέπεη λα ηα αηηηνινγήζσ θαη λα ηα απνδείμσ. 

Ινηπφλ, εγψ ζα πξνζθχγσ κφλν θαη κφλν γηα λα απνδείμσ φηη έρσ δίθην, φηη ην 

ζεκεξηλφ Ππκβνχιην είλαη παξάηππν. Νρη γηα θαλέλαλ άιιν ιφγν, φρη επί ηεο 

νπζίαο. Θα ην θέξεηε θαλνληθά ζέκα Ππκβνπιίνπ λα' ξζνχκε εδψ λα 

απνθαζίζνπκε. Απιά απηφ ιέσ. Γελ ππαξρεη ηίπνηα πξνζσπηθφ. Κηιάσ θαζαξά 

πνιηηηθά.  Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Αξκπξηψηε.  

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε ν ζπλάδειθνο ν θ.Θαιχβαο. 

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ππάξρεη .. ; Νζνλ αθνξά ην θαηεπείγνλ νη 

αληηξξήζεηο ήδε εθθξάζηεθαλ. Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη θα Πηεξγίνπ; 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Δγψ θαη' αξρήλ ζα ήζεια λα κνπ εμεγήζεηε γηα πνην ιφγν 

αλαθαιέζαηε ηηο απνθάζεηο πνπ πήξαηε ρζεο ην βξάδη, γηαηί δελ ήκνπλ ζηελ 

αίζνπζα λα αθνπζσ. Αλ είλαη εχθνιν ηελ αηηηνινγία γηα πνηνλ ιφγν 

αλαθαινχληαη; Λαη, δελ ήκνπλ ζηελ αίζνπζα. Απηφ ιέσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί αθξηβψο γηα ηηο ζπγθεθξηκελεο απνθάζεηο απαηηείηαη  ε 

πιεηνςεθία επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γηέθπγε 

ηεο .. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Υξαία. Απηφ θ.Ξξφεδξε δελ ην γλσξίδεηε; Γελ ην γλσξίδεηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη θα Πηεξγίνπ. 
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ΣΔΡΓΙΟΤ: Γελ ην γλσξίδεηε. Νηαλ θαιείηαη θ.Ξξφεδξε ζε Ππκβνχιην θαη 

θέξλεηε ζέκαηα, ππνινγίδεηε πφζε ψξα πεξίπνπ ζα θάλνπλ απηά ηα ζέκαηα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο θαη ππνινγίδνπκε, αιιά θάπνηα .. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: πνινγίδεηε. Δγψ ζα ζαο ππνινγίζσ κε έλαλ απιφ ππνινγηζκφ, 7 

παξαηάμεηο, λα κε κηιήζεη θαλέλαο Πχκβνπινο, κφλν νη επηθεθαιείο ησλ 

παξαηάμεσλ, απφ 3 ιεπηά, ζέινπκε 20 ιεπηά γηα θάζε ζέκα. πνινγίζηε πφζεο 

ψξεο ζέινπκε. Απηφλ ηνλ απιφ ππνινγηζκφ δελ ηνλ θάλεηε; Κε ζπγρσξείηε 

δειαδή. πνηηκαηε εκάο, ην Ππκβνχιην, ηνπο Ππκβνχινπο ζαο, γηαηί κε 

ζπγρσξείηε, πξηλ αξρίζεη ην Ππκβνχιην, εγψ κηιάσ κε ηνπο Ππκβνχινπο θαη 

μέξεηε ηη ιελε νη ίδηνη; Νηη θαη εκείο έρνπκε πξφβιεκα, γηαηί ην πξσί μππλάκε 

πάκε ζηηο δνπιεηέο καο. Γελ ηνπο παίξλεηε ππ' φςε ζαο, δελ ηνπο .. ; Δκαο καο 

γξάθεηε. Ρν βιέπσ φηη καο γξάθεηε θαλνληθά φ,ηη θαη λα ιέκε. Ρνπο δηθνχο ζαο 

Ππκβνπινπο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππνηηκνχκε θαη δελ γξάθνπκε θαλέλαλ θα Πηεξγίνπ. Ρα 

ζέκαηα μέξεηε, ηψξα εληάμεη, ηα ζέκαηα βέβαηα έρνπλ φια ηε ζεκαζία ηνπο, 

αιιά θάπνηα ζέκαηα ζεσξνχληαη ζέκαηα ηππηθά θαη γη' απηφ απμάλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ ζεκάησλ. Θαη έπεηηα δελ είλαη φια ηα πξάγκαηα φπσο ηα 

επηζπκνχκε θάζε θνξά. Ξξνθχπηνπλ αλάγθεο, πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο θαη 

αλαγθαδφκαζηε θάπνηεο θνξέο πξαγκαηηθά λα θαζπζηεξεί ην Ππκβνχιην θαη λα 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζεκάησλ. Απηφ δελ είλαη ιφγνο φκσο λα κε 

ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο θαη ίζσο αλ ζέιεηε αλαγλσξίδσ θαη άιιε επζχλε ηνπ 

Ξξνεδξείνπ, ην φηη .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ηνπ Ξξνεδξείνπ θ.Γηαζεκάθε γηαηί φηαλ δελ εθαξκφδεηαη 

θαη 100% ν θαλνληζκφο φζνλ αθνξά ην ρξφλν ηεο νκηιίαο ησλ ζπλαδέιθσλ ε 

επζχλε είλαη δηθή κνπ. 
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ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Απηφ είλαη επζχλε δηθή ζνπ θαζαξή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Απηφ είλαη επζχλε δηθή ζνπ θαζαξή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο είλαη δηθή κνπ, αιιά γηα ηε ιεηηνπξγία θαη λα κπνξεί ν 

θάζε .. ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη λα κπνξεί ν θάζε ζπλάδειθνο λα εθθξάδεηαη άλεηα 

θαη ειεχζεξα, ππάξρεη απηή ε αλνρή θαη δε λνκίδσ φηη είλαη θαθφ.  

ΓΙΑΗΜΑΚΗ: Λαη, κελ πξνζπαζείηε φκσο λα καο πείηε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γήκνπ νθείιεηαη ζηε ζηάζε πνπ ζα θξαηήζνπκε εκείο κέζα ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, ζην αλ ζα πάκε κε πεξηζζφηεξα ή ιηγφηεξα ζέκαηα. πάξρεη ε 

άιιε ιχζε ε νπνία ιέεη, πεξηζζφηεξα Ππκβνχιηα θαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα 

λα ζπδεηήζνπκε θαη ηφηε λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο εχξπζκα θαη ζσζηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δθφζνλ απηφ είλαη πάληα εθηθηφ. 

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο ινηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη. Ρν Πψκα εγθξίλεη ην 

θαηεπεηγνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θαηά πιεηνςεθία, έηζη; Δκείο δε ζπκθσλνχκε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαηά πιεηνςεθία, θαηά πιεηνςεθία. Ζδε εθθξάζηεθαλ .. Θαη ν 

θ.Σαζηψηεο θαηά θαη ε θα Πηεξγίνπ θαη ν θ.Θαιχβαο θαη ν θ.Αξκπξηψηεο θαη ν 

θ.Γηαζεκάθεο.  

 πάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ αλαθνηλψζεηο;  

 Νξίζηε θ.Σαζηψηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξξέπεη λα ηεξείηαη ν θαλνληζκφο θ.Ιάκπξνπ. 

ΥΑΙΧΣΗ: Βεβαίσο. Δγψ ζα ήζεια λα ζηαζψ ζην ςήθηζκα γηα λα 

θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά, γηαηί ν θφζκνο ζα ξσηήζεη θαη ζα κάζεη θαη ηε 
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ζηάζε νινλψλ καο. Πην ςήθηζκα πνπ θέξαηε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή θαη 

ςεθίζαηε φινη νη ππφινηπνη εθηφο απφ ηε ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ ρζεο γηα ην 

Ρέινο Αθηλήησλ. Ρν ςήθηζκα απηφ ιεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά πιέεη κέζα ζηε 

λνκηκφηεηα ηεο θπβέξλεζεο, ησλ λφκσλ θαη ν Γήκαξρνο είπε μεθάζαξα φηη εγψ 

ζα αθνινπζήζσ ηε λνκηκφηεηα, ζα πξνρσξήζσ λφκηκα απέλαληη ζην θξάηνο 

θαη φ,ηη κνπ πνχλε νη Λφκνη, απηφ ζα πξάμσ θαη ζα βνεζήζσ κ' απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηνπο δεκφηεο καο. Θέισ λα ζπκίζσ θ.Γήκαξρε φηη ζ' απηήλ ηε 

λνκηκφηεηα ηελ νπνία επηθαιείζηε εζείο θαη ζηελ νπνία είλαη ζηεκέλνο θαη ν 

"Θαιιηθξάηεο", πνπ ζ' απηήλ ηε λνκηκφηεηα εθαξκφδεηε ηέιε, ζα απμήζεηε 

ηνπο θφξνπο, ζ' απηήλ ηε λνκηκφηεηα βάδεηε .. ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο 

Πηαζκνχο, δηπιαζηάδεηε ηα ηξνθεία, κ' απηήλ ηε λνκηκφηεηα, απηνί πνπ ιέλε 

ζήκεξα, δελ κπνξψ, δελ έρσ, δε ζέισ λα πιεξψζσ, νη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ πνπ δνπλε εδψ πεξα ζηελ πεξηνρή καο, ζηε λνκηκφηεηα απηή 

δνπιεχνπλ γηα 500 επξψ ζηηο δνπιεηέο ηνπο ζήκεξα. Πηε λνκηκφηεηα απηή νη 

ζπληαμηνχρνη καο παίξλνπλ ζπληάμεηο πείλαο πνπ δε θηάλνπλ σο ηηο 15, ζηε 

λνκηκφηεηα απηή ζηηο δνπιεηέο καο πνπ δνπιεχνπκε πξνρσξάλε νη εξγνδφηεο 

καο ζε αηνκηθέο ζπκβάζεηο, ζηε λνκηκφηεηα απηή, αλ ζέιεηε, καο απνιχνπλε 

απφ ηηο δνπιεηέο καο θαη δε καο δίλνπλε απνδεκίσζε.  

 Αιιά γη' απηφ πνπ εγηλε ρζεο, δελ είλαη πξσηφγλσξν γη' απηφ ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρν λα ζέιεηε λα λνκηκνπνηήζεηε απνθάζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη λα πξνρσξήζεηε πνιηηηθέο, φπσο θάλαηε θαη κε ηα δηφδηα 

αλαγλσξηδνληαο ηελ χπαξμε ηδηνθηεζίαο ζηνπο δξφκνπο ιέγνληαο βεβαίσο φηη 

έρεη ν ηδηψηεο δηθαίσκα λα έρεη ηδηνθηεζία ζηνπο δξφκνπο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ιέηε φηη ηα δηφδηα έμσ απφ ηνλ Υξσπφ θαη λα πάλε νπνπδήπνηε λα είλαη, φηαλ 

αλαγλσξίδεηε ηδηνθηεζία ζηνπο δξφκνπο, πξνθαλψο θαη ζηεξίδεηε απηφλ πνπ 

ηδησηηθνπνηεί ηνπο δξφκνπο θαη απηφλ πνπ ηνλ αγνξάδεη. Νηαλ ιεηε γηα ηελ 

θπβέξλεζε ζήκεξα φηη ζα θηλεζψ ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο, ν Λφκνο είλαη 

καδί ηνπο, ηνλ θάλνπλε θνπξειφραξην, ηνλ δηαιχνπλε, ηνλ ζθίδνπλε, ηνλ 
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παξαθάκπηνπλε θαη ζ' απηήλ ηε ινγηθή εζείο θαη κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

εδψ κέζα πξνρσξάηε ηελ πνιηηηθή απηή. Θα γξαθηνχλ θαη ζηα πξαθηηθά, ηα 

ιέσ γηα λα γξαθηνχλ ζηα πξαθηηθά. Θα ην βάινπκε ζηνλ θφζκν θαη απηφ ζα 

έρεη αμία.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε.  

 Θα ήζεια λα θάλεη θαη κηα αλαθνίλσζε ην Ξξνεδξείν θαη λα θαπηεξηάζεη 

νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ζα έιεγα ζπλαδέιθσλ ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, φπσο θσλαζθίεο θαη ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ αίζνπζα ηελ ψξα πνπ 

κηινχζαλ άιινη ζπλάδειθνη γηα ζέκαηα ζνβαξά, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

πνξεία ηνπ Γήκνπ θαη κε ηελ ηχρε αλ ζέιεηε ζπκπνιηηψλ καο, θαηλφκελα κε 

ζπκβαηα κε Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο. Δρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζνβαξφηεηα καο, 

φπσο θάπνηνη ζπλάδειθνη λα ηξψλε κέζα ζηελ αίζνπζα. Ππγρσξέζηε κνπ ην 

παηεξλαιηζηηθφ χθνο, δελ επηδηψθσ θάηη ηέηνην, αιιά ζα πξέπεη θαη λα 

εθπέκπνπκε θαη κελχκαηα ζνβαξφηεηαο θαη επζχλεο απέλαληη ζηνπο 

ζπκπνιίηεο καο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δδψ λα κνπ επηηξέςεηε λα παξέκβσ θ.Ξξφεδξε. Θαη έρσ κηα 

δπζθνιία φζνλ αθνξά ηελ ψξα ηεο ςεθνθνξίαο. Γελ μέξσ πνηνη έρνπλ 

απνρσξήζεη θαη πνηνη παξεβξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα, κε απνηέιεζκα λα 

δπζθνιεχεηαη ε δηαδηθαζία. Γη' απηφ, θαιφ ζα ήηαλ νπνηνο απνρσξεί αο ην ιέεη 

λα ην θαηαγξαθνπκε, λα κελ ςάρλσ εθείλε ηε ζηηγκή. Παο παξαθαιψ δειαδή, 

κε .. Θαηαιαβαίλεηε. Γηα ιφγνπο δηαδηθαζηηθνχο. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα.  

 Πηελ αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν ζπλάδειθνο ν θ.Γηακαξέινο. 
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ΘΔΜΑ 1ο 

 

Αλάθιεζε ηες 280/2011 Απόθαζες Γεκοηηθού σκβοσιίοσ  θαη εθ 

λέοσ Αλαπροζαρκογή Σειώλ Καζαρηόηεηας - Ηιεθηροθωηηζκού. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαη πξνρσξνχκε κε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 Θχξηε Σξήζηνπ. 

ΥΡΗΣΟΤ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 & 

22 ηνπ απφ 24.9./1058 Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο Λφκνπο 25/75, 1080/80, 1416/84 θαη 1828/89, ηα 

Ρέιε Θαζαξηφηεηαο & Φσηηζκνχ ελνπνηήζεθαλ ζε έλα εληαίν αληαπνδνηηθφ 

ηέινο. Πχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Λφκνπ 1080/80 θαη ηελ παξ. 12 ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ Λφκνπ 1828/89, επηβάιιεηαη ηζνξξφπηζε ηνπ ζθέινπο ησλ 

αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ κε ηα έμνδα ησλ αληαπνδνηηθψλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Βάζεη ησλ ππνβεζέλησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ ππαξρφλησλ 

ζηνηρείσλ γηα ην εηνο 2012 πξνβιέπεηαη φηη ηα έμνδα ζα θηάζνπλ ζην πνζφ 

ησλ 6.389.421,17 επξψ. Ρα δε έζνδα πξνβιέπεηαη γηα ην '12 κε ηνπο 

ηζρχνληεο ζπληειεζηέο θαη κέηξα λα θηάζνπλ ζην πνζφ ησλ 5.753.398 επξψ. 

Δπνκελσο γηα λα επηηεπρζεί ηζνζθέιηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ησλ 

αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ην έηνο 2012 απαηηείηαη αχμεζε ησλ εζφδσλ 

θαηά πνζφ 636.022,76 επξψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπεηδή θ.Σξήζηνπ ε εηζήγεζε έρεη δηαλεκεζεί ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ππαξρνπλ ηξνπνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ εηζήγεζε;  

ΥΡΗΣΟΤ: Νρη, φρη, θακία. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλαδειθνη. Νζνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο επηζπκνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ. Ν θ.Σαζηψηεο. 

 Θχξηε Σαζηψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΥΑΙΧΣΗ: Απφ κφλε ηεο ε εηζήγεζε είλαη απηή πνπ πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο 

ηελ αληαπνδνηηθφηεηαο θαη ηη ξφιν ζα παίμνπλ απηέο νη πεξεζίεο γηα ηα έζνδα 

ηνπ Γεκνπ αχξην. Πηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θάλνληαο θαη ηελ εηζεγεζε θαη γηα ην 

ζέκα ν Γήκαξρνο ρζεο, είπε φηη έρσ ηξππα ζηνλ ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ 

θαη ρξεζηκνπνηψ ηνπο θσδηθνχο απηνχο ησλ θφξσλ θαη ησλ ηειψλ, έηζη ψζηε 

λα θιείζσ νπνηαδήπνηε ηξχπα αλνίγεη, γηαηί πξέπεη λα ηζνζθειίζσ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κνπ. Θαη γηα λα θαηαιαβαίλνπκε, ν ηζνζθειηζκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο είλαη ίζα βάξθα, ίζα παληά. Ν,ηη εηζπξάηησ απφ ηε κηα ηελ 

ηζέπε, ζα δίλσ θαη απφ ηελ άιιε θαη φπνπ .. Ππγθεθξηκέλα, ζει.3 ηεο 

εηζήγεζεο. Ρελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο 

ππαιιήισλ ησλ Αληαπνδνηηθψλ πεξεζηψλ θαη ησλ λέσλ κέηξσλ ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη πσο ζα πξνρσξήζεηε. Νηαλ ιέηε ζα 

εμνηθνλνκήζσ έζνδα απφ ηε κείσζε δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ 

ζεκαίλεη ηη; Νηη ζα απνιχζεη ππάιιεινπο. Θα δνπιεχνπλ ιηγφηεξν, ζα αιιάμεη 

ε ζρέζε εξγαζίαο. Δζείο ζα επηιέμεηε απηφ. Αξα απηφ καο ιέηε. Ρελ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο πνπ  επηηπγράλεηαη απφ ηε ζπλεπή θαη 

απνηειεζκαηηθή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηκήκαηνο εζφδσλ ηεο πεξηνπζίαο. 

Θα βάιεηε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ηκήκα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ. Θα 

δνπιεχνπλ εληαηηθά γηα λα εηζπξάηηνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Φνξνζαθάξη 

ζα εηνηκάζεηε θαη ην έρεηε εηνηκάζεη δειαδή.  

 Ρε δηαζηαχξσζε ησλ δειψζεσλ ησλ πνιηηψλ γηα ηα ηεηξαγσληθά κέηξα 

ησλ αθηλήησλ ηνπο ζην Δζληθφ Θηεκαηνιφγην, θαζψο θαη απφ ηελ ηαθηνπνίεζε 

ησλ εκη-ππαίζξησλ θαη απζαηξέησλ θηηζκάησλ. Ρν θνξνζαθάξη δε ζα ην θάλεη 

πιένλ ε θπβέξλεζε, νχηε ην θξάηνο, εζείο ζα ην θάλεηε. Δηζη ζα πξνρσξήζνπλ 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

18 

νη "Θαιιηθξαηηθνί" Γήκνη, πνπ εζείο ζπκθσλείηε θαη ηνπο πξνρσξάηε. Ρνλ 

ππνινγηζκφ ησλ εζφδσλ ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηελ αλαθχθισζε ε νπνία ζα 

εληαηηθνπνηεζεί. Γχν πξάγκαηα. Ρν είπα θαη ρζεο. ∞ ηέιε ζα ππάξρνπλε ζηελ 

αλαθχθισζε ή πηξηζζφηεξνη ηδηψηεο γηα πεξηζζφηεξα έζνδα. Θαη ζην 6) Ρελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο έξεπλαο γηα ηε βεβαίσζε ησλ αλείζπξαθησλ ινγαξηαζκψλ 

πνπ επηζηξέθεη ε ΓΔΖ. Θελπγεηφ ινηπφλ θαη φπνηνο αληέμεη. Απηέο είλαη νη 

γξακκέο πνπ ζα θηλεζείηε απφ εδψ θαη πέξα. Ππγθεθξηκέλα ινηπνλ γηα ηα Ρέιε 

ηα νπνία θνπβεληηάδνπκε γηα θάζε Θνηλφηεηα. 0,42 είρε πέζεη ν Απιψλαο, 

ζπληειεζηή, 0,60 θέηνο. 0,68 νη Αθίδλεο, 0,90 ζπληειεζηή θέηνο. Ν Θάιακνο 

απφ 0,78, 1,00 θαη ζην Ξνιπδέλδξη απφ 0,70, 1,00. Ακα βάινπκε ηνλ Υξσπφ 

πνπ κέλεη ίδηνο, ζην 1,20, ην Θαπαλδξίηη πνπ κέλεη ίδην ζην 1,,06, ηε Καιαθάζα 

πνπ κέλεη ίδηα, ζην 1,13 θαη ηε κείσζε πνπ ππάξρεη απφ 1,50, ζην 1,40 ζην 

Καξθφπνπιν θαη απφ 1,46 ζην 1,40 ζην Ππθάκηλν έρνπκε κηα αχμεζε ηειψλ, 

αλ ηα ππνινγίζεηε θαη εζείο, ηεο ηάμεσο ηνπ 20%. Απηή είλαη ε αχμεζε. 

 Κηιάηε γηα ηε γεληθή ρξέσζε. Πηνλ Απιψλα ηνλ απμάλεηε απφ 1,22, 

1,50. Πηνλ Θάιακν απφ 1,09, 1,50, ζηε Καιαθάζα απφ 1,61, 1,80. Ρα 

ππφινηπα ηα αθήλεηε ίδηα. Θαη φπνπ γεληθή ρξέσζε ίζα βάξθα.. Ρα κεγάια 

Πνχπεξ Κάξθεη θαη νη βηνκεραλίεο κε ηα κηθξνκάγαδα ηεο πεξηνρήο. Ηδηα ζα 

πιεξψλεη ν κπαθάιεο, ίδηα ν ΓΑΙΑΜΗΑΠ. Ηδηα ε L'OREAL, ε βηνκεραλία ηεο 

L'OREAL, ίδην ην καγαδάθη ηεο πεξηνρήο καο. Ξφλν πνιχ έρσ αθνχζεη απφ πάξα 

πνιινχο εζάο, γηα ηελ ηνπηθή αγνξά, ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δε δνπιεχνπλ, 

δελ έξρεηαη θφζκνο, θιείλνπλε ηα καγαδηά, γίλνληαη έξγα θαη δελ κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ν θφζκνο ζηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο λα κπεη λα ςσλίζεη θαη ε 

βνήζεηα πνπ ηνπο πξνζθέξεηε είλαη αχμεζε ησλ ηειψλ ηνπο. Απηφ θάλεηε. Δδψ 

είλαη μεθάζαξν πιένλ. Γειαδή θάζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πιένλ .. Απηφ δελ 

είλαη κφλν γηα καο, είλαη γηα λα ηα θαηαιαβαίλεη ν θφζκνο. Δκείο νηηδήπνηε ζα 

θνπβεληηάζνπκε ζε ζρέζε κε ηα ηέιε, ην είπα θαη ρζεο, ζα πάκε ρέξη ρέξη θαη 

ζα θνπβεληηάζνπκε κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο εκπφξνπο ηεο πεξηνρήο. Λα κε 
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κείλεη θαλείο αλελεκεξσηνο γηα ην ηη γίλεηαη εδψ πεξα. Νπσο βεβαίσο θαη ην 

πξαμηθνπεκαηηθφ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Σαζηψηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ρειεηψλσ. Γε ζα δεπηεξνινγήζσ Ξξφεδξε. Θαη ην 

πξαμηθνπεκαηηθφ πνπ θάλεηε ρζεο ην βξάδη, 30 ζέκαηα, 25 ζέκαηα ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηα ζεκαληηθφηεξα ηα πήγαηε .. ηειεπηαία γηα λα ηα 

θνπβεληηάζνπκε λχρηα. Δίλαη απηφ πνπ ιέλε ζηα ρσξηά εδψ πέξα, λχρηα 

πέξαζε ην λνκνζρέδην, ν Λφκνο, λχρηα πέξαζε. Λα πσο πεξλάλε. Δδψ. Φπζηθά 

δε ζαο γλσξίζακε ηψξα, 1 ρξφλν είκαζηε εδψ κέζα θαη ζαο μέξνπκε. 

Ξξνρσξήζηε.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, ην φηη παξαβξίζθνκαη θαη εγψ ζην Ππκβνχιην είλαη ιφγσ 

ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο θαη γηαηί ζέινπκε λα θαηαγξαθνχλ θαη νη δηθέο 

καο απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηειψλ, ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. 

Υζηφζν δελ παχεη λα, δελ παχσ δειαδή θαη εγψ λα εληάζζνκαη κε ηνπο άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηεο αληηπνιίηεπζεο, πνπ έρνπλ ηελ άπνςε φηη δελ εηλαη λφκηκε ε 

ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. Ξέξα φκσο απ' απηφ θαη επεηδή δε ζέισ λα είλαη ε δηθή 

κνπ ζηάζε θαζαξά αληηπνιηηεπηηθή κε ηελ έλλνηα ηεο ζηείξαο αληηπνιίηεπζεο, 

αιιά λα είλαη παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ, ησλ ζέζεσλ ησλ νπνίσλ θαη ζαλ 

παξάηαμε θαη πξνζσπηθά έρσ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

θαη γη' απηφ βξίζθνκαη ζ' απηήλ ηελ αίζνπζα. Θέισ θαη εγψ ινηπφλ λα πσ φηη 

δπζηπρσο ε κεζφδεπζε πνπ γίλεηαη θαη δελ έρεη γίλεη κφλν ζήκεξα, ρζεο, είρε 

γίλεη θαη άιιεο θνξέο. Πνβαξά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θφζκν, θνβφζαζηε 

λα είλαη κέζα ζην Ππκβνχιην, λα έξρεηαη λα παξαθνινπζεί ηα Ππκβνχιηα, ηα 
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βάδεηε ζην ηέινο. Θαη κε ζπγρσξείηε, ε θαζηέξσζε ηεο γηνξηήο ηνπ Ξνιηνχρνπ, 

ηνπ Αγ.Αλδξέα, ήηαλ πην ζνβαξφ δήηεκα απφ ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ ηα 

πξνηάμαηε. Θα κπνξνπζαηε απηά, εθφζνλ ιέηε δελ είραηε ρξφλν, λα ηα βάιεηε 

πξψηα ζέκαηα θ.Ξξφεδξε. Ρα ζνβαξά δεηήκαηα θαη απηά πνπ ζέινπλ ζπδήηε 

πνιιή ψξα, ζα έπξεπε λα ηα βάιεηε πην πξηλ. Γείρλεη ινηπνλ κεζφδεπζε, δελ 

είλαη έιιεηςε ρξφλνπ, είλαη κεζνδεπζε.  

 Θαη ελ πάζε πεξηπηψζε θαη ρζεο ηνπνζεηήζεθα ζρεηηθά κε ηα δεκνηηθά 

ηέιε, είπαηε φηη .. είπα θαη μαλαιέσ, φηη ε θαηάζηαζε, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ πνιηηψλ καο, ησλ δεκνηψλ καο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είλαη πάξα 

πνιχ άζρεκε. Νιεο νη ηηκέο ζε φιεο.. ζε φια ηα είδε, ελ πάζε πεξηπηψζεη, 

πξνζπαζνπλ λα θξαηεζνχλ πξνο ηα θάησ, βιέπεηε φηη επηδηψθεηαη λα θαηεβνχλ 

ηα ελνίθηα, θαηεβαίλνπλε νη αμίεο ησλ αθηλήησλ ζηηο αγνξαπσιεζίεο, νη ηηκέο 

ησλ καγαδηψλ αλαγθάδνληαη νη έκπνξνη λα ηηο θαηεβάδνπλ, εθηφο απφ ηα κεγάια 

κνλνπψιηα πνπ εθεί ηα αλεβάδνπλ, βιέπεηε ινηπφλ ππάξρεη κηα ηάζε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηνπ κηθξνχ, ηνπ κηθξνκεζαίνπ έηζη εκπνξηθνχ θφζκνπ λα 

θαηεβάδεη ηηο ηηκέο θαη λα πξνζπαζεη λα κεησζεί ζην ειάρηζην αο ην πνχκε, 

έηζη, ε επηβάξπλζε πνπ έρνπλ. Δδψ ινηπφλ ε άπνςε καο είλαη .. Δδσ έρνπκε 

βέβαηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη .. ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ ησλ 

δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ ππήξραλε ζηνπο δηάθνξνπο Γήκνπο. Δίπα θαη ρζεο φηη ζα 

έπξεπε λα κελ αλεβάζνπκε θακία ηηκή. Λα θαηεβάζνπκε φιεο ηηο ηηκέο ζην 

επίπεδν ηνπ Απιψλα θαη αλ φρη ζ' απηήλ ηε θάζε επεηδή είλαη κεγάιε ε 

δηαθνξά, λα ην θάλνπκε ζηαδηαθά. Γειαδή ην 0,60 ηνπ Απιψλα πνπ ην πήγαηε 

απφ 0,42 ζην 0,60, αλ ππνζέζνπκε φηη είλαη ζσζηφ, λα είλαη ην ζεκείν, ην 

ζηαζεξφ ζεκείν εθθίλεζεο. Λα κελ έρνπκε ηελ πξννπηηθή λα αλεβάζνπκε ηνλ 

Απιψλα, αιιά λα θαηεβάζνπκε φινπο ηνπο άιινπο.  

 Απηφ πξέπεη λα γίλεη ζήκεξα, γηαηί έηζη πξέπεη λα θηλεζεί ν Γήκνο καο. 

Κε θηινιατθή πνιηηηθή, αλ ηελ έρεηε θαη λα κε βιέπεηε ζηελά ηα λνχκεξα ηα 
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αληαπνδνηηθά. πάξρεη δπλαηφηεηα λα απμεζνχλ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε αλ 

ζσζηά θαηαγξαθνχλ ηα ηεηξαγσληθά, αλ απμήζεηε ηα ηέιε απφ ηελ 

αλαθχθισζε, αλ πηάζεηε ηα εθηφο Πρεδίνπ λα θάλεηε κηα θαηαγξαθή ζηα εθηφο 

Πρεδίνπ ηα νπνία δελ θαηαγξαθνληαη φια, γηαηί κέρξη πξφζθαηα δελ πιήξσλαλ 

δεκνηηθά ηέιε ηα εθηφο Πρεδηνπ, ηα κε ειεθηξνδνηνχκελα αθίλεηα, ηα νπνία 

σο έλαλ βαζκφ κε ηηο λνκηκνπνηήζεηο ηψξα παίξλνπλε θαη ξεχκα. Γελ μέξσ αλ 

ην έρεηε ειέγμεη. Λα γίλεη, λα θάλεηε ζπλεξγεία, λα θάλεηε .. ε πεξεζία λα ην 

δεη ζπγθεθξηκέλα, λα πηάζεη θαη απηά ίζσο ηα αθίλεηα πνπ δελ πηάζεη. Ρν 

βαζηθφ, ην είπα θαη ρζεο, ην ζέκα ηεο αλαθχθισζεο. Λα ην δνχκε. Λα ην 

θέξεηε ζέκα εδψ. Λα γίλεη κηα κειέηε, εγψ ζαο πξνηείλσ λα θάλεηε θαη κηα 

εκεξίδα ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζθνππηδηψλ. Λα θαηαιάβεη ν θφζκνο πσο 

πξέπεη λα θάλεη αλαθχθισζε, πσο πξέπεη λα ρσξίδεη ηα αλαθπθινχκελα πιηθά, 

πσο ν Γήκνο κπνξεί λα απνθηεζεη ρξήκαηα απ' απηή ηε δνπιεηά θαη λα κελ 

επηβαξχλεη ηνλ θφζκν. Γελ είλαη ε ιχζε λα απμάλνπκε ηα ηέιε. Πήκεξα ν 

θφζκνο δε ζα κπνξεί λα ηα πιεξψζεη ηα ηέιε. Θαη φπσο ζήκεξα δελ κπνξεί λα 

πιεξψζεη ηα ηέιε, ηα ραξάηζηα, δε ζα κπνξεί αχξην λα πιεξσζεη θαη ηα 

δεκνηηθά ηέιε. Παο είπα θαη ρζεο φηη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ 35% ησλ 

ινγαξηαζκψλ, πξν ραξαηζίνπ είλαη απιήξσηνη ινγαξηαζκνί. Αλ απηνί νη 

ινγαξηαζκνί, ην πνζνζηφ απηφ απμεζεί, απφ πνπ ζα εηζπξάμεηε; Βάιηε 

απμήζεηο, απμήζεηο, απμήζεηο. Απφ πνπ ζα ηα εηζπξάμεηε αλ δελ έρεη ν θφζκνο 

λα πιεξψζεη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Αξα ινηπφλ ε πνιηηηθή καο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 

ρακειά. Δλα απηφ. Θαη ην δεχηεξν, έθαλα ηελ πξφηαζε θαη ρζεο πάιη, ζε 

θάπνηεο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο αθηλήησλ, φπσο είλαη νη ηξάπεδεο, ηα Πνππεξ 

Καξθεηο, ηα κεγάια εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, λα κελ ηζνπεδσζνπλε θαη νη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, λα είλαη κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή. Δθεί λα απμήζεηε. 
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Απηνί έρνπλ θεξδνθνξία θαη κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ θαη κε κηα ηδηαίηεξε κλεία 

γηα ηε Καξκαξά, γηαηί ε Καξκαξά απηφ ην ρξφλν ζα ππνθέξεη παιη. 

Ρνπιάρηζηνλ γηα απηήλ ηελ πεξίνδν λα κεηψζεηε ηα ηέιε ηεο Καξκαξά. Δίλαη 

ζεκαληηθφ .. γηα ηελ επφκελε ρξνληά ελλνψ, γηα ην 2002, λα ππάξμεη κηα 

δηαθνξεηηθή αο πνχκε αληηκεηψπηζε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Γηα ην '12 κηιάσ, γηα ηελ επφκελε ρξνληά. Ππγλψκε, εληάμεη, 

ιάζνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

 Θχξηε Γήκαξρε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ.Ζιηάζθν. 

ΗΛΙΑΚΟ: Απηφ πνπ θάλνπκε ζήκεξα, είπα θαη ρζεο ζην Ππκβνχιην, φηη είλαη 

ππνρξεσηηθφ λα γίλεη θαη πξέπεη λα γίλεη. Θέισ λα θάλσ κηα επηζήκαλζε θίιε 

Κηράιε, φηη απηέο νη απμήζεηο πνπ βιέπεηο, πνπ λνκίδεηο φηη βιέπεηο εδψ κέζα, 

δελ είλαη απηφ. Γειαδή δελ είλαη απηφ πνπ θαίλεηαη. Γελ αθνχγεηαη θαη ζσζηά. 

Ρα ηέιε ζηνλ πάλσ πίλαθα είλαη ηα ηέιε ηα νηθηαθά θαη απφ θάησ είλαη ηα 

βηνκεραληθά. πάξρνπλε απμνκνηψζεηο. Γελ απμάλεηαη δειαδή απηφ πνπ 

βιέπεηο απφ ην 1,06 ζην 2,35. πάξρνπλ απμνκνηψζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε απφ 

πέξζη κέρξη θέηνο. Πε άιιεο πεξηνρέο απμάλνληαη θαη ζε άιια κεηψλνληαη. 

Ξξέπεη λα ππάξρεη δειαδή έλαο ηζνζθειηζκφο. Γελ είλαη νη απμήζεηο απηέο απφ 

πάλσ νη παιηέο θαη απφ θάησ νη θαηλνχξγηεο. πάξρνπλ ινηπφλ ζε πεξηνρέο, 

ππάξρνπλ ζε πεξηνρέο κείσζε θαη ζε θάπνηεο αχμεζε. Λαη, δελ είλαη αθξηβψο 

έηζη αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη εγψ απηφ πνπ δελ έρσ θαηαιάβεη θαη θπζηθά ε 

αγσλία νινλψλ καο είλαη, φηη ην πξφβιεκα ππάξρεη ζηελ θνηλσλία θαη πξέπεη 

λα ππαξρεη θαη είλαη ππαξθηφ, απηφ πνπ δελ έρσ θαηαιάβεη είλαη πσο δελ 
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θαηαιαβαίλνπκε φηη πάκε λα καδεςνπκε απηφ πνπ έρνπκε βξεη, γηαηί 

πξαγκαηηθά ράλνπκε πάξα πνιιά ιεθηά. Απηφ δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί 

δελ είλαη θαηαλνεηφ. Απηήλ ηε ζηηγκε αθφκα πξνζπαζνπκε λα θαηαιαβνπκε 

πφζα ιεθηά μνδεχαλ νη Θνηλφηεηεο θαη πνπ ηα μνδεχαλε θαη πσο πξέπεη εκείο 

λα καδεπηνχκε.  

 Δίπε ε θα Πηεξγίνπ γηα ην ζέκα ησλ εκη-ππαηζξίσλ. Θαλείο δελ μέξεη αλ 

νη εκη-ππαίζξηνη ζα πιεξσζνχλε απφ ηελ Ξνιενδνκία ζε καο θαη πφηε ζα 

έξζνπλ απηα ηα ηεηξαγσληθά θαη θαλείο δελ μέξεη πσο ζα ρξεσζνχλε. 

πάξρνπλε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο. Νχηε ζηα κε ειεθηξνδνηνχκελα κπνξείο 

λα επηβάιιεηο ηέιε, νχηε κπνξείο λα βγεηο έμσ λα θάλεηο απηνςίεο γηα λα 

θαηαγξάςεηο θαη λα ρηππάο πφξηεο. Καθάξη φια απηά, καθάξη θαη εγψ ην ιέσ 

θαη ην ιέσ ρξφληα ηψξα, καθάξη λα είρακε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάςνπκε ηα 

ζσζηά ηεηξαγσληθά πνπ έρεη ν θαζέλαο. Δίλαη κηα πάξα πνιχ δχζθνιε ηζηνξία, 

ηελ αληηκεησπίδνπλε πνιινί Γήκνη ζνβαξνί, κεγάινη θαη ζηεκέλνη ρξφληα, πφζν 

κάιινλ εκείο πνπ έρνπκε .. Ρν Δ9 δελ είλαη θαζφινπ ελδεηθηηθφ, γηαηί ζην Δ9 

δελ είλαη δεισκέλα ηα ηεηξαγσληθά, ηα ζσζηά ηεηξαγσληθά, νχηε ζηηο 

ειεθηξνδνηήζεηο ηνπ .. αιιά νχηε θαη ζηηο ηαθηνπνηήζεηο ησλ απζαηξέησλ πνπ 

ζα γίλνπλ ηψξα. Ρν ιέσ θαη ην πηζηεχσ. Δίλαη άδηθν θάπνηνη λα πιεξψλνπλε 

απηά πνπ πιεξψλνπλ, πνπ πξέπεη λα πιεξψζνπλ θαη θάπνηνη λα έρνπλε ηα 

δηπιάζηα ηεηξαγσληθά θαη λα κελ πιεξψλνπλε. Νκσο ζ' απηήλ ηε ρξνληά είλαη 

πνιχ, φρη δχζθνιν, εηλαη αθαηφξζσην λα καδεπηεί απηφ ην πξάγκα θαη ζέιεη κηα 

ηεξαζηηα πξνζπάζεηα γηα λα γίλεη θαη πξέπεη θαη λα γίλεη. Αιιά δελ κπνξνχκε 

λα ην ιέκε ειαθξά ηελ θαξδία ζηνλ πξψην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ 

Γήκνπ, κεηά απφ κηα άιιε ζπλέλσζε ην 2003, ζε κηα δεχηεξε ην 2001 λα 

είκαζηε, εχθνια λα ιεκε αβαζάληζηα φηη πξέπεη λα θάλνπκε θαη εθείλν, θπζηθά 

θαη πξέπεη λα γίλνπλε φια απηά ηα πξάγκαηα, αιιά απηά γηα λα γίλνπλε 

ρξεηάδνληαη θαη πεξεζίεο, ρξεηάδνληαη θαη ρξφλν θαη καο ηξέρνπλε θαη άιιεο 
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εκεξνκελίεο. Απηφ είλαη πνπ δελ θαηαιαβαίλνπκε θαη δελ κπνξνχλε λα 

θαηαιάβνπλε θάπνηνη. 

 Δκείο πξέπεη λα .. Ν Γήκνο .. Νρη εκείο, δελ είλαη ζέκα εκείο ζαλ 

Γεκνηηθή Αξρή. Ν Γήκνο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη κ' απηά πνπ έρεη, πνπ 

θαηαγξάθεη απηήλ ηε ζηηγκή. Δρεη πεη ν Γήκαξρνο εθαην ρηιηάδεο θνξέο .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξσζηε θ.Ζιηαζθν. 

ΗΛΙΑΚΟ: .. φηη έρνπκε ην 30% ησλ πεξεζηψλ πνπ ζα έπξεπε λα έρνπκε 

θαη ηνπ ρξφλνπ δελ μέξνπκε αλ ζα έρνπκε θαη ζπκβαζηνχρνπο. Φπζηθά θαη 

πξέπεη λα γίλνπλε θάπνηα πξάγκαηα θαηαγξαθήο, γηαηί είλαη άδηθν λα κελ 

εηζπξάηηνπκε ηνπο .. πφξνπο. Δίλαη πνιχ άδηθν γηα καο, γηαηί απηνχο λα 

κπνξέζνπκε λα ηνπο δψζνπκε θαη ζηνλ θφζκν. Απηά ήζεια λα πσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Γήκαξρε. Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη;  

 Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Γχν θνπβέληεο γη' απηά πνπ είπε ν Αληηδήκαξρνο. .. πνπ 

θηλνχκαζηε. Γελ είλαη ζέκα πξψηνπ ρξφλνπ ή δεχηεξνπ ρξφλνπ, αλ ν Γήκνο 

είλαη θαιφο ή βξήθακε θακκέλε γε θαη ήξζακε λα ζηήζνπκε ηελ θακκέλε γε 

θαη λα ηελ θάλνπκε ρσξάθη λα ηελ νξγψζνπκε θαη λα καδέςνπκε κηα 

θαηάζηαζε ε νπνία δε καδεπφηαλε κε ηίπνηα. Γήκνη νη νπνίνη ζήκεξα ήηαλε, 

είλαη βηηξίλα, κε ηελ ίδηα ινγηθή πξνρσξάλε. Γε δηαθεξνπλ απ' απηφ πνπ 

θάλεηε εζείο. Βεβαίσο, ζα ζηήζεηε θαη ηαηξεία ζα θάλεηε, ην πηζηεχνπκε θαη 

πεξεζίεο ζα ζηήζεηε Γεκνηηθέο θαη αλ ζέιεηε θαη έξγα ζα θάλεηε ππνδνκήο, 

ηα νπνία φκσο ζα ηα πιεξψζνπκε πάιη εκείο, ζηα νπνία ηηο ππεξεζίεο ησλ 

γηαηξψλ θαη .. ζα ηα πιεξψλνπκε πάιη εκείο ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα θαη ζην 

εηζηηήξην. Θα πξνζθέξεηε ζηνλ δεκφηε. Κα επηρείξεζε είλαη φινο απηφο ν 

Γήκνο. Ξξνζθνξά είλαη απηφ; Θαη πιήξσλε θνζκάθη θαη ζηε ινγηθή απηή δελ 

είλαη ζέκα ελφο ρξφλνπ ή δχν ρξφλσλ λα ηα θηηάμνπκε λα ηα δνχκε. 
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Γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά θαη ην μέξνπκε, φηη φπσο πξνρσξάηε ζήκεξα ζα 

πξνρσξήζεηε θαη αχξην θαη φζνη ζπκθσλνχλε κε ηνπο "Θαιιηθξαηηθνχο" 

Γήκνπο ζα πξνρσξάλε απφ εδψ θαη πέξα έηζη θαη δηαθσλνχκε θαη κε ην 

επηκέξνπο αιιά θαη κε ην ζχλνιν ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηε εζείο ζήκεξα.  

 Δπραξηζηψ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

 Θχξηε Γήκαξρε.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θέισ λα πσ έλα κπξάβν ζηελ θα Πηεξγίνπ θαη ζηνλ θ.Σαζηψηε 

πνπ είλαη εδψ ζήκεξα θαη θάζνληαη. Θέισ λα πσ φηη νη θχξηνη ρζεο πνπ κεηά ηηο 

12:00 δελ είραλε δηαχγεηα θαη ζέιαλε λα θχγνπλε θαη θχγαλε, ζα κπνξνχζαλε 

ζήκεξα ην αίηεκα ηνπο λα γίλεη απνδεθηφ θαη έγηλε νπζηαζηηθά, επεηδή έρνπκε 

έλα κνλαδηθφ ζέκα, ζπνπδαίν ζέκα, είπακε, νξίζηε, λα ην ζπδεηάγακε. Δλα 

ζέκα ζήκεξα. Γηαηί δελ ήξζαλε; Δίραλε άιιν ζέκα; Δπί ηεο νπζίαο επνκέλσο ή 

επί ηνπ ηχπνπ; Δπί ηεο νπζίαο κπνξνχζαλ λα έξζνπλ εδψ θαη λα 

θνπβεληηάδνπκε ην κνλαδηθφ ζέκα θαη ζπνπδαίν ζέκα ησλ ηειψλ, ην νπνίν ν 

Γήκνο παιεχεη δχν κήλεο γηα λα ην ζπληαμεη θαη λα ην θέξεη. Δπθαηξία λα πσ 

έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηηο πεξεζίεο, ζήκεξα είλαη εδψ θαη δχν εθπξφζσπνη 

ησλ πεξεζηψλ καο, ν θ.Σξήζηνπ θαη ν θ.Αξγχξεο ν .. θαη έλα κεγάιν 

επραξηζηψ ζε φιεο ηηο πεξεζίεο πνπ θαηάθεξαλ λα εμαληιήζνπλ ην ζέκα 

απηφ ην κεγάιν ηεο ελνπνίεζεο απηψλ ησλ ηειψλ. Πε άιια ζεκεία δελ είραλε 

δεκνηηθν θφξν, ζε άιιν έηζη, δελ πιεξψλαλε ΡΑΞ, δελ πιεξψλαλε .. Ξξέπεη 

λα κπνχκε ζε κηα ζεηξά. Κε κεγάιν πλεχκα, δε ιέσ πνιιά, πεξηζπιινγήο θαη 

λνηθνθπξέκαηνο είκαζηε εδψ θαη κε κεγαιε ππεξεθάλεηα πηζηεχνπκε φηη 

θάλακε ην αλζξσπηλσο δπλαηφλ γηα λα θέξνπκε ηα πην δίθαηα απνηειέζκαηα 

απ' απηήλ ηε κεγάιε κειέηε ησλ ηειψλ.  
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 Κε 3 ζηνηρεία, επαλαιακβάλσ επεηδή θαηαγξαθνληαη θαη δε ιέσ .. 

Ηζρχεη θαη γηα ηα 3 ζέκαηα απηή ε εηζήγεζε πνπ θάλσ ησξα. Κε 3 ζηνηρεία, ε 

απμνκνίσζε πνπ είπε ν Βαγγέιεο, κεηψλνπκε ιίγν, θαηεβάδνπκε, γηαηί είλαη 

κεγάιεο δηαθνξέο θαη αλεβάδνπκε ιίγν, κηα ζπγθεθξηκέλε απμεζνχια ζηα 

επαγγεικαηηθά θαη θπξίσο ζηα εξγνζηάζηα πνπ αθνξά ηα πνιιά ηεηξαγσληθά. 

Ρν ηξίην είλαη φηη ζα απαιιάμνπκε ζην επφκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζε κηα 

βδνκάδα πεξίπνπ κε 10 κέξεο, πξηλ ηα Σξηζηνχγελλα, έρσ δεζκεπηεί, πνιιέο 

εππαζείο νκάδεο ζπλαλζξψπσλ καο απφ ηα ηέιε. Κείσζε κεγάιε έσο θαη 

απαιιαγή. Θα ζπληάμνπκε θαη ζα ην θέξνπκε ζην επφκελν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Απηά ηα 3 ζηνηρεία έρεη ε εηζήγεζε καο γηα ηα δεκνηηθά ηέιε. Γελ 

πξφθεηηαη λα θάλνπκε απμήζεηο. Ξξέπεη φκσο λα ππάξμεη απηφο ν Γήκνο γηα λα 

κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο. Ιέσ απηφ θαη ηειεηψλσ. Κε 

πξνθαιείο θα Πηεξγίνπ. 0,60. Παο ιέσ, πξφζεμε κε ην απνηέιεζκα ιίγν, επεηδή 

είζαη θαη ινγίζηξηα. 0,60, αλ ηα θέξνπκε φια .. Κε κηιάο. 0,60 άκα ηα θέξνπκε 

φια, ζε 6 κήλεο ζα ςάρλνπκε δαλεηθά απφ ηελ ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ηεο 

ΔΟΥΞΖΠ γηα λα δψζνπκε ζηνπο κηζζσηνχο καο. Θα ηνπο εμαζιηψζνπκε ηνπο 

εξγαδφκελνπο καο εάλ θαηεβάζνπκε ηα ηέιε 0,60 θαη ζα βγνχκε ζηνπο 

δξφκνπο φινη καδί. Γε ζα έρνπκε λα πιεξψζνπκε ηνπο αλζξψπνπο, ζα 

παξάμνπκε αλέξγνπο. Δίλαη ζίγνπξν. Διάηε ζην γξαθείν κνπ, κε φ,ηη ζηνηρεία 

ζέιεηο, ζε έλα ηέηαξην .. Ρα έρνπκε ππνινγίζεη απηά πνπ ζαο ιέσ. Νηαλ ζα 

έρνπκε έμνδα 6.300.000 θαη εηζπξάηηνπκε 2 ή 2.500.000, κ' απηά πνπ ιέηε 

εζείο, ειάηε λα ζαο πσ ζε 6 κήλεο ηη ζα γίλεη ζην Γήκν καο.  Διάηε λα ηα 

ππνινγίζνπκε. Δίλαη εχθνιν. Αχξην ην πξσί θαη Πάββαην ζην γξαθείν κνπ. Κε 

καζεκαηηθά απηα πνπ ζαο ιέσ. Γελ κπνξνχκε λα ιέκε ηψξα πξάγκαηα φ,ηη 

ζέινπκε. ∞ ππαξρνπκε ζαλ Γήκνο ζε κηα πξαγκαηηθή θαηαζηαζε ή φρη. Δίλαη 

αθξηβψο φπσο ην ιέσ. Θα βάινπκε ηα ηεηξαγσληθά επί ηελ ηηκή 0,60 λα δείηε 

αλ κπνξνχκε φρη λα ηζνζθειίζνπκε, λα ππάξμνπκε, φρη λα ηζνζθειίζνπκε. 
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Ξέζηε φηη ην πεξάζακε, κε ηζνζθειηζκελν πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ, πνπ είπακε 

ρζεο, αιιά γηα λα ππάξμνπκε απιψο ζαλ Γήκνο.  

 Ρειείσζα, δελ μαλαθάλσ εηζήγεζε. Ρα ζέκαηα ηα έρνπκε ρζεο .. Δγψ ηα 

έρσ εμαληιήζεη, ηα έρσ πεη πνιιέο θνξέο, κπαίλνπκε επί ησλ ζεκάησλ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ, κπνξείηε λα δεπηεξνινγήζεηε. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Λαη επεηδή αλάθεξε .. Θνηηάμηε, δελ είλαη ινγηζηηθφ ην ζέκα, νχηε 

καζεκαηηθφ, γηαηί φπσο ηα ιέηε, πξάγκαηη, έζνδα-έμνδα, έηζη είλαη. Δδψ φκσο 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ν Γήκνο δελ είλαη κηα επηρείξεζε 

γηα λα θάλεη έζνδα-έμνδα. Ξξέπεη λα θάλεη θνηλσληθή πνιηηηθή θαη αθνχ ηα ιέηε 

ινηπφλ ηφζν νξζνινγηζηηθά, εγψ ζαο είπα θαη ην άιιν, ην 35%, δελ μέξσ ην 

πνζνζηφ εδψ πέξα ζηελ πεξηνρή καο, ζε παλειιαδηθφ επίπεδν είλαη 35%, απφ 

ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ, ινηπφλ, αλ αχξην νη κηζνί πνιίηεο καο δελ έρνπλε λα 

πιεξψζνπλε ηα ηέιε, πσο ζα δήζεη ινηπφλ ν Γήκνο; Ζ αχμεζε είλαη απηή 

δειαδή πνπ ζα καο θέξεη ηνλ ηζνζθειηζκφ ησλ εζφδσλ κε ηα έμνδα ή ε 

θαιχηεξε νηθνλνκηθή θαηαζηαζε πνπ πξέπεη λα παιέςνπκε θαη λα παιέςνπκε 

θαη γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Γήκνπ θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο; Γηεθδίθεζε ινηπφλ ρξεηάδεηαη. Κελ ην βιέπνπκε ζηελά 

ινγηζηηθά ην δήηεκα. Θαη παξεπηκπηφλησο λα πσ θαη θάηη άιιν, κε ζπγρσξείηε 

πνπ θάλσ κηα παξέκβαζε αθφκε. Θνηηάμηε, δελ είραηε ζθνπφ λα θαιέζεηε 

Ππκβνχιην ηψξα, ζήκεξα, κελ καο θνξντδεχεηε, γηαηί αλ είραηε ζθνπφ ζα ην 

είραηε ζηείιεη απφ ηηο 10:00 ε ψξα ην πξσί, απιψο κέρξη ην κεζεκέξη 

πξνζπαζνχζαηε λα κάζεηε αλ είλαη λφκηκε ή παξάλνκε απηή ε απφθαζε θαη 

φηαλ ην κάζαηε, εθείλε ηελ ψξα καο εηδνπνηήζαηε. Ινηπφλ, θιείλσ ηελ 

παξέλζεζε.  

 Θαη θάηη άιιν λα πσ, φηη επεηδή είκαζηε εδψ ψξεο αηέιεησηεο .. Ινηπφλ, 

αλ ζαο είραλε πεη φηη ήηαλε λφκηκε, ζα καο είραηε γξάςεη. Ξαξαθάησ. Δπεηδή 

είκαζηε ψξεο αηέιεησηεο εδψ θαη έρσ θαη κηα εκπεηξία απφ ηε Λνκαξρία, ζηε 
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Λνκαξρία ππήξρε ζε κηα γσλία κηα θαθεηηέξα κε ιίγν θαθέ θίιηξνπ θαη έλαο 

ςχθηεο πνπ βάδακε ιίγν λεξάθη θαη ιίγν θαθέ. Ινηπφλ, αλ ερεηε ζθνπφ λα 

μελπρηάκε κε ηνλ Αη Γηψξγε εδψ πεξα, λα ην θάλεηε.              

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. Δπί ηεο ..  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Ξέππα, λα πάκε ζηελ ςεθνθνξία; Νξίζηε.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αο κηιήζεη θαη ν Ξέππαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάιηζηα. Νξίζηε θ.Ξέππα. Θάηη ζπκβαίλεη κε ην κηθξφθσλν. Γελ 

.. Θάηη ζαο ζπκβαίλεη κε ηα θαιψδηα εθεί πέξα.  

ΠΔΠΠΑ: Θαιεζπέξα. Δγψ ζα κηιήζσ γηα ην θνκκάηη ην επηρεηξεκαηηθφ θαη ζα 

ζαο πσ, αθνχ ζέιεηε πξαγκαηηθά λα είκαζηε απέλαληη ζ' απηέο ηηο πξνθιήζεηο 

ησλ θαηξψλ, ην εμήο: Ζ αγνξά απαληάεη κφλε ηεο. Νηαλ δελ έρνπκε λα 

πιεξψζνπκε, ζίγνπξα δε ζα πιεξψζνπκε θαη ε Γεκνηηθή Αξρή απφ κφλε ηεο 

ζα ερεη έλα άδεην ηακείν. Δίηε πάξεη ζήκεξα Λφκνπο, είηε πάξεη απνθαζεηο, ε 

αγνξά πάληα απαληά αλάινγα κε ηελ ηζέπε ηεο. Νζν ινηπφλ ζα κεγαιψλεη ην 

άδεην ηακείν ηφηε ζα ππάξρεη ην πξφβιεκα θαη ηφηε ζα έξζεη ε ζθέςε λα 

αληηκεησπίζνπκε πξαγκαηηθά ηελ θξίζε θαη ηελ ηζέπε καο πνπ φινη ηελ 

αηζζαλφκαζηε, άζρεηα αλ δε ζέινπκε λα ηελ παξαδερηνχκε θαη ηφηε ζα 

ςάμνπκε λα βξνχκε πξαγκαηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο αλάπηπμεο ζ' απηφλ ην 

Γήκν. Ξξαγκαηηθά ζα ήζεια απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, απφ ζαο θ.Σαζηψηε, απφ 

ζαο θα Πηεξγίνπ, λα καο πείηε κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα αλαπηπρζνχκε. Νρη 

κε ιφγηα θαη κε κηθξνπνιηηηθή θαη κε .. επί ησλ πξαγκάησλ, επί ησλ πξαθηέσλ. 

Ξσο απηέο νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξέζνπλε ηνπ Γεκνπ ηνπ Υξσπνχ λα είλαη 

θαιχηεξεο, λα είλαη αληαγσληζηηθφηεξεο θαη πσο ζα κπνξέζνπλε λα 

δεκηνπξγήζνπλε πεξηζζφηεξεο θαη πξαγκαηηθφ είλαη απηφ, ζέζεηο εξγαζίαο. 
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Κηιάηε ζπλέρεηα γηα ην θεθάιαην θ.Σαζηψηε. Δρεηε θαηαιάβεη φηη ρσξίο απηνπο 

ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δέξλνληαη φιε κέξα απ' φιεο απηέο ηηο πεξεζίεο θαη 

απ' φιν απηφλ ηνλ θφζκν ηνλ νπνίν θάπνηε νη άιινη ηνπο νλφκαζαλ Οάκπν, 

θάπνηε θάπνηνη άιινη ηνπο νλφκαζαλ έξρνληαη ε ΠΓΝΔ, ε εθνξία, ην ΗΘΑ, ε 

Αζηπλνκία, κπαίλνπλ κεζα ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, πσο απηνί νη άλζξσπνη ζα 

βξνπλ ην θνπξάγην; Πήκεξα ζ' απηέο ηηο κέξεο φρη απιά λα επηβηψζνπλε, αιιά 

λα έρνπλε θαη ζέζεηο εξγαζίαο.  

 Ινηπφλ, εγψ ζα ζαο απαληήζσ θάηη. Θα ζαο πσ θάηη. Δμαξηάηαη πνην 

ελλνείηε εζείο κηθξνκάγαδν θαη πνην ελλνείηε εζείο κεγάιν καγαδί. Κηθξνκεζαία 

ινηπφλ επηρείξεζε ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε, γηαηί εθεί αλήθνπκε, είλαη απηή ε 

νπνία έρεη ηνπιάρηζηνλ 50 εξγαδφκελνπο. Απηφ είλαη ν ρακειφηεξνο 

ζπληειεζηήο. Ξέζηε κνπ ζηνλ Υξσπφ κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε πνπ έρεη 

πάλσ .. κεγάιε επηρείξεζε πνπ έρεη πάλσ απφ 50 εξγαδφκελνπο θαη αλ κνπ ην 

θέξεηε, ηνλ ΓΑΙΑΜΗΑ πνπ είπαηε, ηνλ ΑΒ, πνηνλ έρεηε εδψ ζηνλ Υξσπφ .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νινθιεξψζηε θ.Ξέππα. 

ΠΔΠΠΑ: Ξάλσ απ' απηφ, ηφηε πνιχ επραξίζησο λα ην ζπδεηήζνπκε. Θαη ζα 

ηειεηψζσ θαη δελ ζα έπαηξλα ην ιφγν, αιιά δελ αλέρνκαη ζηε δεκαγσγία, απηή 

πνπ θάλνπκε εδψ ζην Γήκν, λα θάλνπκε πνιηηηθή γηα πνιηηηθά θφκκαηα. Ρα 

θφκκαηα είλαη ζηε Βνπιή θαη ζε θάζε 4εηία ν θφζκνο απνθαζίδεη πνην θφκκα 

ζέιεη λα .. απφ πνηνλ λα εθπξνζσπείηαη. Ινηπνλ, ηα πνζνζηά ππάξρνπλε, είλαη 

αλαθνηλσκέλα θαη αλαθνηλψλνληαη θαη νη κάρεο γηα ηελ αλάπηπμε, γηα ηελ 

επεκεξία ηνπ θφζκνπ δίλνληαη ζηε Βνπιή. Αθήζηε ινηπνλ ην Γήκν ηνπ 

Υξσπνχ πνπ πξαγκαηηθά δίλεη έλα πνιχ κεγάιν αγψλα γηα λα κπνξέζεη λα 

ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ, γηαηί δε ζα ζηαζεί φπσο πάκε, θαη δψζηε θαη εζείο κάρε 

θαη πιάηε λα πξνρσξήζνπκε. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θαη πνηνο θηαίεη θ.Ξέππα; 
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ΠΔΠΠΑ: Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θπξία Πηεξγίνπ, ζαο παξαθαιψ. Παο παξαθαιψ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ζ πνιηηηθή πνπ αζθήζαλε ηα θφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη θ.Σαζηψηε. Δληάμεη ηψξα. Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ. Θαη επεηδή 

είπε ην φλνκα ζαο, ηη έγηλε; 

ΥΑΙΧΣΗ: Θχξηε Ληθνιάνπ επί πξνζσπηθνχ. Γχν θνπβέληεο επί πξνζσπηθνχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θαλέλα πξνζσπηθφ. Παο παξαθαιψ. 

ΥΑΙΧΣΗ: Δγηλε θαη ρζεο θαη πξνρζέο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο παξαθαιψ θ.Σαζηψηε. Γελ ππάξρεη πξνζσπηθφ. 

ΥΑΙΧΣΗ: Γπφ ιεπηάθηα, δχν ιεπηάθηα θ.Ληθνιάνπ. 

(ηαπηφρξνλε δηαινγηθή ζπδήηεζε) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε ζα πάξεηε ην ιφγν. Γε ζα πάξεηε ην ιφγν. Θάπνηε .. Γη' απηφ 

ινηπφλ θαζπζηεξεί ην Ππκβνχιην, γηαηί ζέιεη θαζε ζπλάδειθνο .. Γελ είλαη 

πξνζσπηθφ θ.Σαζηψηε. Θαη εζείο θάλεηε θξίζεηο γηα ηνλ θ.Ξέππα θαη γηα ην 

Γήκαξρν θαη γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Νρη πξνζσπηθέο. Ξνιηηηθά .. Αθνχζηε ιίγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παο παξαθαιψ. 

ΥΑΙΧΣΗ: Γχν θνπβέληεο, δχν θνπβέληεο. Ξξφεδξε, δχν θνπβέληεο. Γχν 

θνπβέληεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Σαζηψηε .. 

ΥΑΙΧΣΗ: Θα είρα ηειεηψζεη. Θα είρα ηειεηψζεη. Δπραξηζηψ. Θα είρα 

ηειεηψζεη. Θχξηε Ξέππα .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηε Σαζηψηε, ηψξα .. Θχξηε Σαζηψηε .. 
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ΥΑΙΧΣΗ: Δρσ, έρσ κάζεη λα κηιάσ κε κηα ηαπηφηεηα, ηνπ θνκκνπληζηή. 

Δίηε κπξνζηά ζηνλ εξγνδφηε κνπ, πνπ απνιχεη θφζκν ζήκεξα θαη είλαη 

πνιηηηθή, κε 1.000 άηνκα. Δίηε ζαλ ππνςήθηνο ηνπ ΘΝΚΚΝΛΗΠΡΗΘΝ 

ΘΝΚΚΑΡΝΠ κε ηε ΙΑΗΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ, είηε ζαλ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κνπ, 

ζαλ ζχληξνθνο ηεο θνπέιαο κνπ, ζαλ θίινο ζηνπο θίινπο κνπ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ.Σαζησηε. Παο επραξηζηνχκε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Απηνί πνπ έρνπλ δχν ηαπηφηεηεο θ.Ξέππα είλαη απαηεψλεο θαη 

ισπνδχηεο. Δρσ κηα ηαπηφηεηα.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, θ.Ξέππα. Γελ επηηξέπεηαη ηψξα δηάινγνο. 

Βνεζήζηε θαη ην Ππκβνχιην επηηέινπο, ππάξρεη θαη έλα Ππκβνχιην. 

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ν θ.Σαζηψηεο θαηά. Ζ θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη ν θ.Σαζηψηεο. Νρη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγσ λνκίδσ φηη .. θαηέζεζα ρζεο ηελ άπνςε κνπ. Γελ αιιάδεη 

θάηη γηα ζήκεξα, .. ςήθηζα ρζεο, παξψλ ςεθίδσ θαη ηψξα, απιψο ήζεια λα ην 

πσ θαη εγψ, γηα λα κελ παξνπζηάδεηαη απηή ε εηθφλα ζήκεξα ηνπ Γ.Π. .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαξψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: .. θαιχηεξα ήηαλε λα δείμνπκε πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζην 

κέιινλ. Απηφ. Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα.  
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 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ αλαπξνζαξκνγή Ρειψλ 

Θαζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ. 

(αξ. απνθ. 284/2011) 

 

 ΘΔΜΑ 2ο 

 

Αλάθιεζε ηες 281/2011 Απόθαζες Γεκοηηθού σκβοσιίοσ θαη εθ 

λέοσ Αλαπροζαρκογή Σέιοσς Γεκοηηθού Φόροσ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 2ν ζέκα ηεο εκέξεζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Σξήζηνπ. 

ΥΡΗΣΟΤ: Κε ην άξζξν 25, παξ. 13/Λφκνπ 1828/89, ΦΔΘ 2, ηεχρνο 

Α/3.1.89, νξίδεηαη φηη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

Λφκνπ 1080/80, ζπληειεζηήο θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ 0,02 κέρξη 0,07 επξψ. Ν ζπληειεζηήο απηφο κπνξεί λα 

απμάλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κέρξη 20% γηα 

θάζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη επνκέλσο ε αλψηεξε δπλαηή αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή 

ηνπ θφξνπ γηα ην έηνο 2012 είλαη απφ 0,108 κέρξη 0,378 αλά ηεηξαγσληθφ 

κέηξν. Ν ελ ιφγν θφξνο επηβάιιεηαη ζηνπο ζηεγαζκέλνπο θαη κε ρψξνπο ζηνπο 

νπνίνπο επηβάιινληαη θαη ηα Ρέιε Θαζαξηφηεηαο Φσηηζκνχ θαη είραλ νξηζηεί 

απφ ηα Γεκνηηθά θαη Θνηλνηηθά Ππκβνχιηα ησλ πξψελ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, 

φπσο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο, πνπ έρεη δηαλεκεζεί κε ηελ εηζήγεζε αλά η.κ. 

ζηεγαζκέλνπ θαη κε ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ θαη' έηνο. Ζ Γεκνηηθή Αξρή έρνληαο 

ζπλαίζζεζε ησλ δπζθνιησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο, ιφγσ ηεο φρη κφλν 

ζπλερηδφκελεο αιιά θαη εληεηλφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη επηζπκψληαο ζην 
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κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα ζπκβάιιεη ζηε κε πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ησλ ζπκπνιηηψλ καο θαη επεηδή ην αλσηέξν Ρέινο δελ 

επηβαιιφηαλ κέρξη ζήκεξα ζηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο Απιψλα, Ξνιπδελδξίνπ, 

Ππθακίλνπ θαη Καιαθάζαο, εηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκφ εληαίνπ δεκνηηθνχ θφξνπ 

γηα φιν ην Γήκν Υξσπνχ γηα ην έηνο 2012 ηνπ ζπληειεζηή θφξνπ επί ησλ 

ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ σο εμήο: 

 Πηεγαζκελνο ειεθηξνδνηνχκελνο ρψξνο 0,30 επξψ αλά η.κ. θαη' εηνο. 

Κε ζηεγαζκέλνο ειεθηξνδνηνχκελνο ρσξνο 0,15 επξψ αλά η.κ. θαη' εηνο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Σξήζηνπ. 

 Θχξηνη ζπλάδειθνη. Θχξηε Σαζηψηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Πε απάληεζε ηψξα αλ ζπκςεθίδνληαη ηα ηέιε, πάλε πάλσ θάησ, 

απμνκνηψζεηο θαη νχησ θαζ' εζήο. Ρα είπε θαη εηζεγεηηθά ν θ.Σξήζηνπ. 0,30 

αλά η.κ. θαηά έηνο ζηνπο ζηεγαζκέλνπο ειεθηξνδνηνχκελνπο, ζηνλ Απιψλα 

πεξζη 0. Αθίδλαη 0,22, δειαδή 8 ιεπηά παξαπάλσ. Θάιακν 0,07, δειαδή 23 

ιεπηά παξαπάλσ. Θαπαλδξίηη 0,26, 4 ιεπηά παξαπάλσ. Καιαθάζα 0 θαη 

Καξθφπνπιν 0,06, δειαδή 24 ιεπηά πάλσ. Ξνιπδέλδξη 0, Υξσπφο 0,10, 20 

ιεπηά παξαπαλσ, Ππθάκηλν 0. Ξνηα απμνκνίσζε; Ξνηα ίζα βάξθα ίζα παληά; 

Δπηβεβαηψλεη αλ ζέιεηε θαη ηε ζέζε καο γηα ηα ηέιε θαη ην ξφιν ηνπ Γήκνπ. 

Δίπε ν Γήκαξρνο πξηλ θαη ηνλ άθνπζα κε πξνζνρή, δελ είλαη δήηεκα, είπε κηα 

αιήζεηα, άκα δελ ηα πάξσ ηα ηέιε ζήκεξα αχξην δελ κπνξψ λα πιεξψζσ 

ππαιιήινπο. Απηφο είλαη ν "Θαιιηθξάηεο". Απηή είλαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

πνπ εθαξκφδεη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Φνξνζαθάξη. Ξάξηε ηα, λαη θαη ηνπ ρξφλνπ 

παξαπάλσ ζα θάλεηε. Αλ γίλεηαη λα θηηάμνπκε θαη λα βάινπκε ιίθηηλγθ ζ' απηφ 

ην πξάγκα; Γε γίλεηαη. ∞ ην μεξηδψλεηο ή ζε ηξψεη. Λα βάιεηο ιίθηηλγθ ζ' απηφ 

πνπ πξαγκαηηθά ζα θηάζεη ηνλ θάζε εξγαδφκελν ζηελ πεξηνρή ζε θαηάζηαζε 

εμαζιίσζεο, κε ην ρέξη ζηελ ηζέπε θαη φζν αληέρσ λα πιεξψλσ, ε, δελ παίξλεη 
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ιίθηηλγθ. Δπηινγή ζπλεηδεηή είλαη λα πξνρσξήζεη θάπνηνο ηνλ "Θαιιηθξάηε" θαη 

απηφ θάλεηε.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε.  

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, εγψ ζέισ λα θάλεηε ηε δηεπθξίληζε γηαηί εδψ κηιάκε γηα 

θφξν. Αιιν ην ηέινο, πνπ είλαη ηα δεκνηηθά Ρέιε Ζιθηξνθσηηζκνχ θαη 

Θαζαξηφηεηαο θαη άιιν ν δεκνηηθφο θφξνο. Δρνπκε ινηπφλ Ρέινο ην νπνίν 

Ρέινο είλαη αληαπνδνηηθφ, πνπ ζεκαίλεη φ,ηη εηζπξάηησ πξέπεη λα ηα .. γηα ηα 

Ρέιε Θαζαξηζκνχ θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ λα ηα δηαζέζσ γηα ηελ αληίζηνηρε 

πεξεζία θαη έρνπκε θαη δεκνηηθφ θφξν. Δξσηήζε: Δρεηε έλα λνχκεξν, φπσο 

καο είπαηε ην λνχκεξν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, είπαηε ηφζα έζνδα, ηφζα έμνδα, 

πφζνο ήηαλ απηφο ην '11, απν ηηο ζπλελνχκελεο Θνηλφηεηεο θαη Γήκνπο θαη πνπ 

πήγαλ απηά ηα ρξήκαηα; Ζηαλ αληαπνδνηηθά; Ρα βάιαηε δειαδή γηα λα 

θαιχςεηε αλάγθεο ηεο πεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ ή πάλε ζηνλ 

θνπβά ηνπ Γήκνπ; Ινηπφλ, εδψ ππάξρεη κηα ζνβαξή δηαθνξά ηνπ Ρέινπο θαη 

ηνπ θφξνπ. Δξρφκαζηε ινηπφλ ηψξα λα επηβαιινπκε θφξν ζηα ηεηξαγσληθά 

ζηα νπνία ζηελ πξνεγνχκελε απφθαζε επηβάιινπκε Ρέινο. Γηα ηα ίδηα ινηπνλ 

ηεηξαγσληθά βάδνπκε θαη θφξν θαη Ρέινο. Θαη θαιά ηα Ρέιε ιεκε είλαη 

αληαπνδνηηθά. Γηαηί λα βάινπκε θφξν;  

 Ζ πξφηαζε καο ινηπφλ είλαη λα κελ κπεη θφξνο επηπιένλ γηα ηα ίδηα 

ηεηξαγσληθά θαη ηνπο ίδηνπο ειεθηξνδνηνχκελνπο ρψξνπο. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ θ.Γήκαξρε. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ. Υξαία, 

θάληε ην 0,01 ηφηε. Λα είλαη έλα ζπκβνιηθφ, φρη .. Νρη θ.Γήκαξρε. Γελ είλαη 

ππνρξεσηηθφ. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ. Κπνξεί λα θαηαξγεζεί ν δεκνηηθφο 
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θφξνο θαη εκέλα..  Παο μαλαθάλσ ηηο εξσηήζεηο κνπ. Ξνπ ζα πάλε απηά ηα 

ρξήκαηα. Ξνπ κπαίλνπλ απηά ηα ρξήκαηα ηνπ θφξνπ πνπ εηζπξάηηεηε; Γελ 

είλαη ππνρξεσηηθά θ.Γήκαξρε. Γελ είλαη αληαπνδνηηθά, δελ είλαη αληαπνδνηηθά. 

Δίλαη θφξνο, θνινγία αλεμάξηεηα .. Ππγλψκε θ.Γήκαξρε. Αλεμάξηεηα εάλ είλαη 

κηθξφ ή κεγάιν ην πνζνζηφ, είλαη θφξνο πνπ επηβάιιεηαη, έλαο θεθαιηθφο 

θφξνο πνπ επηβάιιεηαη πάλσ ζηηο ειεθηξνδνηνχκελεο επηθάλεηεο γηα ηηο νπνίεο 

έρνπκε επηβάιιεη ηέιε. Απηή είλαη ε νπζία ηνπ δεηήκαηνο θαη αλ ην 

θαηαιαβαίλνπκε θαη νη άιινη ζπλάδειθνη αλ ην θαηαιαβαίλνπλε, λνκηδσ αλ ην 

ςεθίζνπλε, μέξνπλ ηη ςεθίδνπλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο ςεθνθνξίαο. πάξρεη θάπνηα αληίξξεζε θχξηνη 

ζπλάδειθνη;  

 Νρη ν θ.Σαζηψηεο. Νρη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγσ φ,ηη θαη ρζεο. Τεθίζακε λαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

Ρέινπο Γεκνηηθνχ θφξνπ. 

(αξ. απνθ. 285/2011) 

 

 ΘΔΜΑ 3ο 

 

Αλάθιεζε ηες 282/2011 Απόθαζες Γεκοηηθού σκβοσιίοσ θαη εθ 

λέοσ Αλαπροζαρκογή ΣΑΠ θαη θαζορηζκός ηηκής δώλες, ζύκθωλα κε 

απόθαζε ηοσ Τποσργείοσ Οηθολοκηθώλ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρν 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 Θχξηε Σξήζηνπ. 
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ΥΡΗΣΟΤ: Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24/Λφκνπ 2130/93 απφ 

1.1.93 επηβάιιεηαη ππέξ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Ρέινο ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο 

δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαηά ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο:: Α) Πηα πάζεο 

θχζεσο αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη εληνο εγθεθξηκέλνπ Πρεδίνπ Ξφιεσο ή εληφο 

ησλ νξίσλ νηθηζκψλ πθηζηακέλσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 ή εληφο νξίσλ νηθηζκψλ 

πιεζπζκνχ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ. Β) Πηα θάζε είδνπο θηίζκαηα πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο εγθεθξηκέλνπ Πρεδίνπ Ξφιεσο ή εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ 

πθηζηάκελσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 ή εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 2.000 

θαηνίθσλ. Πηελ πεξίπησζε Β)1 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιακβάλεηαη ππ' 

φςε απφ ην Γεκνηηθφ ή Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην ε αμία ησλ θηηζκάησλ θαη ε αμία 

ηεο δηπιάζηαο έθηαζεο απφ εθείλε πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα θηίζκαηα, εθφζνλ 

πθίζηαληαη. Ν ζπληειεζηήο ηνπ Ρέινπο θαζνξίδεηαη κε Απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ 0,25 ηηο ρηιίνηο κέρξη 0,35 ηηο ρηιίνηο 

θαη είλαη εληαίνο γηα φιε ηε δηνηθεηηθή ηνπο πεξηθέξεηα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αμίαο ησλ αθηλήησλ ιακβάλνληαη ππ' φςε κφλν ην χςνο ηεο ηηκήο δψλεο θαη ν 

ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο, φπσο θαζνξίδνληαη θαη ηζρχνπλ θάζε θνξά κε 

απφθαζεηο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 41 

ηνπ Λφκνπ 1249/82, ΦΔΘ 43Α, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ 

Λφκνπ 1473/84, ΦΔΘ 127Α.  Ν ζπληειεζηήο ζα πξέπεη λα είλαη εληαίνο γηα 

φιε ηε δηνηθεηηθή ηνπ πεξηθέξεηα. Νη ηηκέο δψλεο θαη ηα φξηα απηψλ ζα πξέπεη 

λα εθαξκνζηνχλ ζε φιν ην Γήκν, ζχκθσλα κε ηελ αξ.1020564/487/00ΡΓ 

θιπ. φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζεγεζε, Απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ 

Νηθνλνκηθψλ, ελψ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη ηηκή δψλεο, ζα πξέπεη λα 

θαζνξηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ξξνηείλεηαη ε ιήςε απφθαζεο σο 

εμήο: Λα θαζνξίζνπκε ζπληειεζηή ηνπ Ρέινπο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο ΡΑΞ ζε 

πνζνζηφ 0,30 ηηο ρηιίνηο εληαίν γηα φιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη 

δεχηεξν, λα εθαξκφζνπκε ηηο παξαθάησ δψλεο θαη ηηκέο αλά Ρνπηθή θαη 
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Γεκνηηθή Θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ καο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνλ νπνίν έρεη 

δηαλεκεζεί ζηελ εηζήγεζε ζε φινπο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρελ ηειεπηαία παξάγξαθν λα αλαγλψζεηε θ.Σξήζηνπ. Πην 3. 

ΥΡΗΣΟΤ: Ζ ηειεπηαία παξάγξαθνο: Αλαθαινχκε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

Απνθάζεηο ησλ πξψελ Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ Ππκβνπιίσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Σξήζηνπ.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηελ αίζνπζα ηνπ Ππκβνπιίνπ παξεβξίζθνληαη θαη νη 

Ξξφεδξνη ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ Ξνιπδελδξίνπ θαη Απιψλα, ν 

θ.Ξαπατσάλλνπ Ζιίαο θαη ν θ.Ξάληνο αληίζηνηρα.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη. Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΥΑΙΧΣΗ: Ζ ηηκή δψλεο απφ πέξζη κε θέηνο έρεη αιιάμεη ή είλαη ε ίδηα; Δίλαη 

.. ; Δίλαη νη ηηκέο ηνπ '8 νη νπνίεο .. Δίλαη θάηη δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε πέξζη 

ζε ζρέζε κε ηε δψλε;  

ΥΡΗΣΟΤ: Νρη, φρη, νη παιηέο. Νη ίδηεο είλαη, νη ίδηεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ.Σαζηψηε. 

ΥΡΗΣΟΤ: Γελ έρεη αιιάμεη θάηη. 

ΥΑΙΧΣΗ: Δπραξηζηψ πνιχ θ.Σξήζηνπ. Ρψξα, γηα λα θηάζνπκε ζην δηα 

ηαχηα πάιη κε ηα ηέιε, αλαθνξηθά ζα ζαο δηαβάζσ ην 2010 θαη ηη ρξεψλνπκε 

ζήκεξα. 0,30 ηηο ρηιίνηο ζήκεξα. Ξέξζη, ζηνλ Απιψλα 0,25 ηηο ρηιίνηο, ζηηο 

Αθίδλεο ην ίδην. Πηνλ Θάιακν 0,25 ηηο ρηιίνηο. Πην Θαπαλδξίηη έρνπκε κηα 

κείσζε .. θαη Καιαθάζα αχμεζε 0,25 ηηο ρηιίνηο. 0,25 ηηο ρηιίνηο ζην 

Ξνιπδέλδξη πάιη αχμεζε, Ππθάκηλν 0,25 ηηο ρηιίνηο. Ρα ππφινηπα ίδηα. Πεκαίλεη 

φηη ζην εληαίν Ρέινο έρνπκε αχμεζε ζπλνιηθή.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΥΑΙΧΣΗ: Δρνπκε ζπλνιηθή αχμεζε. Δζνδν είλαη, έζνδν είλαη. Θχξηε 

Γήκαξρε, ζήκεξα ιεο κηζφ, αχξην ζα πεηο 10 θαη κεζαχξην 100. Πε πεξηνξίδεη 

θαλείο; Πήκεξα ιεο κηζφ, αχξην ιεο 10 θαη κεζαχξην 100. Πηνλ Απιψλα γηα ην 

ΡΑΞ 4 ρξφληα αλαδξνκηθά επί 3 πξφζηηκν .. λα ην εηζπξάμεηο. 4 ρξφληα 

αλαδξνκηθά ρ 3 πξφζηηκν. Κηζφ επξψ ζηα 100 ηεηξαγσληθά. Θνξντδεπφκαζηε 

εδψ κέζα. Πήκεξα βάδεηο 5, αχξην 50, κεζαχξην φζν ζεο. Δζνδν έρεηο απφ εδψ. 

Ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ θέξλεηο. Γηθαίσκα ζνπ. Ξξνρσξήζηε θαη ζ' 

απηφ. 

 Θαηαςεθίδνπκε θαη βεβαίσο φπσο θαη γηα φια ηα πξνεγνχκελα, γηα ηα 

Ρέιε, ζα κηιήζνπκε κε ηνλ θφζκν. Πε έλα θχιιν ραξηί ρέξη ρέξη λα κάζεη ν 

θφζκνο ηη γίλεηαη.  

 Δπραξηζηψ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ.Σαζηψηε. 

 Θπξία Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Θαη' αξρήλ εξσηήζεηο θαη ζα ήζεια λα κνπ απαληήζεηε. Δρνπκε 

Ρέινο ζηα θηίζκαηα θαη Ρέινο ζηα νηθφπεδα. Θα είλαη ν ίδηνο ζπληειεζηήο;  

(νκηιία εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Γηαηί δελ ην αλαθέξεηε φηη θαη γηα ηα νηθφπεδα ηζρχεη απηφ; Δίλαη 

θαη γηα ηα θηίζκαηα θαη .. Γελ ην αλαθέξεηε φκσο. Γελ αλαθέξεηαη πνπζελα 

εδψ φηη είλαη θαη γηα ηα νηθφπεδα εληφο Πρεδίνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη 

κφλν 100 ηεηξαγσληθά. Ρα νηθφπεδα είλαη αξθεηά κεγάια, έηζη; Θαη εηδηθά ζε 

θάπνηεο πεξηνρέο φπσο είλαη ν Θάιακνο, φπσο είλαη ν Απιψλαο, έρνπλε κεγάια 

νηθφπεδα. Δηζη; Δλα απηφ. Ρν δεχηεξν δήηεκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο, 

ην κίιεζα εδψ έηζη, off the record πνπ ιέκε κε ηνπο θπξίνπο, έηζη, κε ηνπο 

ππαιιήινπο, νη ηηκέο δψλεο είλαη πξάγκαηη κε ηελ απφθαζε απηή ηνπ '7 πνπ 

ηζρχνπλε απφ ην 2008. Δρεηε φκσο ππνινγίζεη ζηα εθηφο Πρεδίνπ, εθεί πνπ 
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ιέεη, ππφινηπε πεξηνρή, ζεκαίλεη εθηφο Πρεδίνπ, θαπνηα λνχκεξα, δειαδή γηα 

παξαδεηγκα ζηηο Αθίδλεο ιεηε 637, ζηνλ Θάιακν 680, ζην Θαπαλδξίηη 637, ζηε 

Καιαθάζα 552, κεηά 510. Απηφ ην 722, 510 απφ πνπ βγαίλεη; Θαη .. Λαη, πέζηε 

κνπ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Βγαίλεη απφ ην 15% κείνλ απφ ηελ κηθξφηεξε ηηκή εληφο 

Πρεδίνπ. Αλ θάλσ ιάζνο, Αξγχξε δηφξζσζε κε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηζη, έηζη είλαη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δλψ ζπλεζίδεην πάληα λα κπαίλεη ε κηθξφηεξε ηηκή ζηε 

Γεκνηηθή Θνηλφηεηα ή Ρνπηθή Θνηλφηεηα εληφο Πρεδίνπ ή ζε νηθηζκνχο πνπ 

είραλε Πρέδην, ζηε κηθξφηεξε ηηκή δψλεο θαη εθηφο Πρεδίνπ λα κπαίλεη, εκείο ην 

βάιακε 15% ιηγφηεξν. Βξήθακε δειαδή ζηα Ξαιάηηα πνηα είλαη ε κηθξφηεξε 

ηηκή δψλεο, ηφζν, κείνλ 15% ζηα εθηφο Πρεδίνπ. Απηφ βέβαηα, φπσο μέξεη πνιχ 

θαιά ν Αξγχξεο, είλαη έλαο ππνινγηζκφο κφλν γηα ην ΡΑΞ καο λα 

ππνινγίζνπκε, φρη ηίπνηα άιιν. Γελ θαζνξίδεη ηελ νπζηαζηηθή αμία ηνπ 

αθηλήηνπ ή θάηη άιιν ζηηο αγνξαπσιεζίεο. Απηφ αθνξά κφλν ην ΡΑΞ καο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, εκελα ε άπνςε κνπ είλαη ε εμήο, φηη .. Παο ιέσ φηη ην 

ιέγακε θαη πξνεγνχκελσο. πάξρνπλ νη ηηκέο δψλεο θαη κε ηελ ίδηα Απφθαζε 

ην θξάηνο έρεη επηβάιιεη θάπνηεο ηηκέο εθθίλεζεο. Νη ηηκέο εθθίλεζεο είλαη νη 

ηηκέο βάζεη ησλ νπνίσλ ε εθνξία ππνινγίδεη θάπνην αθίλεην εθηφο Πρεδίνπ. 

Ξξνζέρηε, ππαξρνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα θαηνηθία, κνλνθαηνηθία θαη 

επαγγεικαηηθή ζηέγε. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Απιψλα βάδεηε εληαία ηηκή 700. 

Κνπ είπε ν Αξγχξεο φηη δε βξήθε ηελ αληίζηνηρε εθηφο Πρεδίνπ. Αλ πεγαίλαηε 

κ' απηήλ ηε ινγηθή πνπ ιέηε, ην 15%, ζα έπξεπε απφ ηα 700 λα αθαηξέζεηε ην 

15%. Γε ζα έπξεπε; Ινηπφλ, έλα. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΣΔΡΓΙΟΤ: Νρη, φρη. Ππγλψκε .. Λαη. Ινηπφλ θαη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν; Κε 

βάζε ινηπνλ ηελ απφθαζε, ηα εθηφο Πρεδίνπ θαη απηφ είλαη θάηη ηα νπνία ηα 

έρσ αληηγξαςεη απφ ηελ Απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ, ην βξίζθεηε απηφ, ζηνλ 

Απιψλα νη θαηνηθία εθηφο Πρεδίνπ έρεη 450 ε ηηκή εθθίλεζεο, ε κνλνθαηνηθία 

6,30 θαη ε επαγγεικαηηθή ζηέγε 3,80. Ινηπφλ, δελ κπνξεί λα έρεη 700 ε 

ππφινηπε έθηαζε εθηφο Πρεδίνπ. Ρνπιάρηζηνλ 600 ζα έπξεπε λα πάεη, θαηά ηελ 

άπνςε κνπ. Κεηά, πάλσ θάησ .. Νη ηηκέο εθθίλεζεο Βαγγέιε. Νη ηηκέο 

εθθίλεζεο γηα ηελ εθνξία, γηαηί θαη νη αληηθεηκεληθέο γηα ηελ εθνξία είλαη, γηα 

ηνπο ππνινγηζκνχο, είλαη νη ηηκέο εθθίλεζεο γηα ηα εθηφο Πρεδίνπ. Ινηπφλ, ε 

ηηκή εθθίλεζεο είλαη ην αληίζηνηρν ε ηηκή δψλεο. Γελ είλαη ε ηηκή δψλεο, είλαη ε 

ηηκή εθθίλεζεο. Κε ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγίδεη θαη ην ειάρηζην θφζηνο ησλ 

νηθνδνκψλ. Γε κηιάκε γη' απηφ φκσο. Δγψ κηιάσ γηα ηελ ηηκή πνπ ππνινγίδεη ε 

εθνξία. Απφ ηελ Απφθαζε ηεο εθνξίαο είλαη απηφ. Ξαξαθάησ, γηα παξάδεηγκα 

ζηηο Αθίδλεο, είλαη εθηφο Πρεδίνπ 4,90, 6,90 ε κνλνθαηνηθία, 4,20 ε 

επαγγεικαηηθή ζηέγε. Γελ κπνξείηε λα βάδεηε 637 αο πνχκε .. Δληάμεη, πεο φηη 

ην 637 είλαη κηα ινγηθή, φκσο εδψ ζηα εθηφο Πρεδίνπ ησλ Αθηδλψλ δελ είλαη ηα 

ίδηα κε ηα εθηφο Πρεδίνπ ησλ Θηνχξθσλ αο πνχκε, έηζη; Θάπνπ λα δνχκε θαη κηα 

ινγηθή. Δδψ ζα κνξνχζε λα ήηαλ αο πνχκε 650, ιέσ.  

ΗΛΙΑΚΟ: Θάηζε, γηαηί είπεο ην ίδην. Ρα εθηφο Πρεδίνπ ησλ Αθηδλψλ δελ 

κπνξεί λα είλαη ηα ίδηα κε ; 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Κε ηνπ Απιψλα. 

ΗΛΙΑΚΟ: Κε ηνπ Απιψλα, κε ηνπ Απιψλα. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ν Απιψλαο δειαδή έρεη 700 εθηφο Πρεδίνπ θαη έρεη 637 νη 

Αθίδλεο. Δηζη; Θαη απφ κηα καηηά λα δνχκε είλαη δηαθνξεηηθή θαη ε.. Κεηά αο 

πνχκε ν Θάιακνο πεξίπνπ είλαη ηα ίδηα, λα κε ζαο θνπξάδσ. Ρν Θαπαλδξίηη ηα 

εθηφο Πρεδίνπ 450 θαηνηθία. Δγψ πξνηείλσ λα ππάξρεη κηα κέζε ηηκή. Γε ιέσ 

λα πάξνπκε .. Κέζε ηηκή λα βγάινπκε.  



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 33ε ΔΘΡΑΘΡΖ 9 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

  41 

ΗΛΙΑΚΟ: Λνκίδσ ζηα εληφο Πρεδίνπ ή εληφο νηθηζκψλ ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθέο.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Δθηφο Πρεδίνπ κηιάσ ηψξα. Ρν εληφο εθεί δελ ην ζπδεηάκε, είλαη 

αληηθεηκεληθέο βάζεη ηεο Απφθαζεο. Γελ ζπδεηάσ γηα ηηο εληφο Πρεδίνπ. Ρα 

εθηφο Πρεδίνπ κηιάσ.  

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Λαη, αθνχζηε φκσο, επεηδή .. Παο ιέσ ινηπφλ φηη είλαη άδηθν, κ' 

απηήλ ηελ έλλνηα ην ζπδεηάσ, εζείο πήξαηε έλαλ ππνινγηζκφ ηελ θαηψηεξε 

ηηκή, κε κηα ινγηθή, έρεη κηα ινγηθή .. Υξαία, δελ είλαη φκσο ζσζηφ κε ηελ 

έλλνηα πνηα. Νηη .. Πχκθσλνη, ζχκθσλνη, αιιά ππάξρνπλ φκσο ηηκέο εθθίλεζεο 

νη νπνίεο έρνπλε βγεη κε βαζε κηα Απφθαζε θαη ζα έπξεπε λα ηηο ιάβνπκε ππ' 

φςε καο απηφλ ηνλ θαζνξηζκφ. Γειαδή ην Ξνιπδέλδξη ηνπ έρεηε βάιεη 722 

εμσ απφ ηελ εθηφο Πρεδίνπ, φηαλ έρεη 500 ε θαηνηθία, 430 ε επαγγεικαηηθή 

ζηέγε  θαη 700 αο πνχκε είλαη ε κνλνθαηνηθία. Ν κέζνο φξνο είλαη πεξίπνπ ζηα 

600 θάηη. Ρν ίδην επίζεο, έηζη, είλαη ζηε Καιαθάζα, πνπ είλαη ε ςειφηεξε ηηκή. 

Γειαδή είλαη Θαπαλδξίηη, Καιαθάζα, Ξνιπδέλδξη θαη Απιψλα. Απηά ζα πξέπεη 

λα θαηεβνχλε παξαθάησ ζχκθσλα κ' απηά. Ρα άιια είλαη πεξίπνπ ίδηα.  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Δίλαη ςειά. Λαη, ηα Θηνχξθα δελ έρνπλε; Κε ζπγρσξείηε, έηζη 

φπσο ην ιέηε ηψξα .. Ζ Καιαθάζα, ην Θαπαλδξίηη .. Νρη, ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο 

εθθίλεζεο Βαγγέιε έρεη 380 ε θαηνηθία, 530 ε κνλνθαηνηθία, 320 ε 

επαγγεικαηηθή ζηέγε. Γελ κπνξείο λα ηνπ βάιεηο 552. Παο ιέσ ζπγθεθξηκελα, 

Θαπαλδξίηη, Καιαθάζα, Ξνιπδέλδξη θαη ν Απιψλαο.  

ΗΛΙΑΚΟ: Λα πεη ν Αξγχξεο ιίγν ηελ άπνςε ηνπ γηαηί .. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Απηά ζα πξέπεη λα είλαη παξαθάησ. Λα ελαξκνλίδνληαη αλ ζέιεηε 

ζε ζρέζε κε απηέο ηηο επίζεκεο ηηκέο. 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

42 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θ.Θεληξσηή. 

ΚΔΝΣΡΧΣΗ: Θαη' αξρήλ γηα ην ζέκα ηνπ Απιψλα είλαη ξεηψο ζην ΦΔΘ φηη 

έρεη κηα εληαία δψλε. Γηα φιν ηνλ Απιψλα. Γελ έρεη εθηφο Πρεδίνπ. Γελ ππάξρεη 

άιιε. Δίλαη απηφ γηα ηνλ Απιψλα θαη άκα ξσηήζεηε θαη εδψ γηα ηνπο .. Λαη, 

έρεη εληαία ηηκή γηα φιν ηνλ Απιψλα. Γελ ππαξρεη ζηα ειάρηζηα θφζηνο .. 

ΗΛΙΑΚΟ: Πε πνην ΦΔΘ ην ιέεη απην Αξγχξε; 

ΚΔΝΣΡΧΣΗ: Δίλαη ζην ΦΔΘ ηνπ '7, ην 2007. 

ΗΛΙΑΚΟ: Δληάμεη, εληάμεη.  

ΚΔΝΣΡΧΣΗ: Γελ ππαξρεη. Ν κφλνο πνπ δελ έρεη ν Απιψλαο, ειάρηζην 

θφζηνο. Ακα ην .. Γελ ππάξρεη, δελ ππαξρεη. Ρν ςάμακε. Θαη κε Απισλίηεο. Αλ 

μέξεη θάπνηνο απφ ηνλ Απιψλα εδψ .. Ρν έλα ζέκα είλαη απηφ. 

(παξεκβαζεηο εθηνο κηθξνθψλνπ) 

ΗΛΙΑΚΟ: Θάηζε λα αθνχζνπκε ιίγν. Λα ηα αθνχζνπκε ιίγν ξε Αλλα.  

ΚΔΝΣΡΧΣΗ: Αλ δείηε θαη ηα ειαρηζηα θφζηε νηθνδνκήο, δελ έρνπλε κεγάιε 

δηαθνξά γηαηί ηα πεξηζζφηεξα είλαη κνλνθαηνηθίεο θαη ην ΡΑΞ άιισζηε δελ 

πξνζδηνξίδεη ρξήζε. Ρν ΡΑΞ ζέιεη ηηκή δψλεο γηα λα νξηζηεί. Γελ νξίδεη ρξήζε. 

Γελ εμεηάδεη εάλ είλαη επαγγεικαηηθφ. Κνλνθαηνηθία, θαηνηθία. Αιισζηε φια ηα 

εθηφο Πρεδίνπ εδψ πέξα είλαη κνλνθαηνηθίεο. Γελ είλαη νχηε επαγγεικαηηθά, 

νχηε πνιπθαηνηθίεο ζην εθηφο Πρεδηνπ. Νπφηε .. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Κνπ δίλεηε ην ιφγν; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νξίζηε θα Πηεξγίνπ.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ινηπφλ, απηφ πνπ εγψ επηκέλσ, φηη ππαξρεη γηα ηνλ Απιψλα. Αιιά 

πέξα απ'απηφ, αθφκε θαη αλ δελ έρεηε ηελ Απφθαζε, πνπ εγψ κπνξψ λα ηελ 

έρσ θαη λα ζαο ηελ βξσ, πέξα απ' απηφ φκσο, λα ην δνχκε θαη ζαλ πσο λα 

πνχκε, κε ηελ πνιηηηθή απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν Γήκν. Γελ κπνξεί λα έρεη 
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εληφο Πρεδίνπ θαη εθηφο Πρεδίνπ ηελ ίδηα ηηκή. Ινγηθφ δελ είλαη; Αθνχ 

Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη. Απφ εδψ ην θαζνξίδνπκε. Γηαηί λα 

έρεη ινηπφλ ηελ ίδηα ηηκή;  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Κα απηφ ιεηε. Νιε ε έθηαζε κέζα έμσ απφ ην ..  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κφλν εθηφο Πρεδίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Γηα ην εθηφο Πρεδίνπ κηιάσ ηψξα θαη εγψ. Ππγλψκε, ππάξρεη... Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη εληφο Πρεδίνπ θαη εθηφο .. ; Κε ζπγρσξείηε ηψξα, είλαη 

δπλαηφλ .. ; Κα κε ζπγρσξείηε, είλαη δπλαηφλ φιε ε Διιάδα, φιε ε Διιάδα λα 

έρεη ηηκέο εληφο θαη εθηφο θαη κε ηηκέο εθθίλεζεο αλά θαηνηθία, κνλνθαηνηθία θαη 

λα κελ έρεη ν Απιψλαο; Ρη είλαη ν Απιψλαο δειαδή; Δίλαη εθηφο ηφπνπ θαη 

ρξφλνπ; Κε ζπγρσξείηε, θάλεηε ιάζνο. Θάλεηε ιάζνο. Γελ κπνξεί φιε ε 

Διιάδα λα έρεη ηηκέο θαη λα κελ έρεη ν Απιψλαο. Ξηζαλφλ λα ππάξρεη θάπνην 

ιάζνο. Ρν ΦΔΘ πνπ θνηηάεη ν θ.Θεληξσηήο αθνξά ηα εληφο Πρεδίνπ θαη εθεί ιέεη 

πξάγκαηη φηη είλαη κηα δψλε, φπσο θαη ν Θάιακνο ηα εληφο Πρεδίνπ, ην ρσξηφ, ν 

Θάιακνο, είλαη κηα δψλε. Λα μέξνπκε ηη ιεκε. Θαη φπσο ιέεη, δελ κπνξεη λα 

ρσξίζεηο θαηνηθία, κνλνθαηνηθία θαη επαγγεικαηηθή ζηέγε, αιιά κπνξείο λα 

βγάιεηο έλα κέζν φξν θαη λα έρεη κηα .. ε ηηκή απηή λα έρεη κηα ζρεζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, γηαηί γηα παξάδεηγκα φηαλ κνπ βάδεηο 722 ζην Ξνιπδέλδξη θαη 

έρεη γχξσ γχξσ βηνηερληνχιεο εθηφο Πρεδίνπ, ζα πάεη κε 722 φηαλ ε ηηκή είλαη 

430; Γειαδή δελ είλαη ινγηθφ απηφ πνπ ζαο ιέσ; Αξα πξεπεη λα πάεη πξνο ηα 

θάησ. Γελ κπνξεί λα είλαη 722 ζην Ξνιπδέλδξη ηηκή εθηφο Πρεδίνπ θαη 850 

εληφο Πρεδηνπ. Γελ έρεη βηνηερληνχιεο θαη καγαδάθηα γχξσ γχξσ; Νιε ε 

πεξηνρή γεκάηε.  
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 'Ζ ηα Θηνχξθα αο πνχκε. Νηαλ ε ηηκή ζηα Θηνχξθα επαγγεικαηηθψλ 

ρψξσλ, ηεο επαγγεικαηηθήο είλαη 420 θαη ηνπ βάδεηο 637, δελ είλαη άδηθν; Απηφ 

πάσ λα ζαο πσ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γηα ηνλ Απιψλα, πνπ ζεσξψ φηη ..  

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λαη, άκα είλαη ΦΔΘ θαζνξηζκέλν, απηήλ ηε ζηηγκή δελ κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ηίπνηε. Δάλ φκσο .. Αθφκε θαη πξέπεη λα θάλνπκε θαη εηζήγεζε λα 

δηνξζσζεί απηφ ην ΦΔΘ πνπ έρεη γίλεη. Κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία θάπνηα 

ζηηγκή πνπ κπνξέζνπκε .. Νρη. Λα δηνξζψζνπκε απηφ ην πξσηφηππν ΦΔΘ.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Δγψ ζαο πξνηείλσ ζ' απηέο ηηο 4 πεξηνρέο, Απφθαζε, Γεκνηηθφ 

Ππκβνπιην είκαζηε, λα πάξνπκε ηψξα ηελ Απφθαζε θαη λα ηα κεηψζνπκε. Πην 

ρέξη καο είλαη. Γειαδή δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ; Αθνχ ζαο είπα, Απιψλα, 

Θαπαλδξίηη, Καιαθάζα θαη Ξνιπδέλδξη. Απηά ηα 4. Ρα ππφινηπα είλαη πεξίπνπ 

ηα .. ζην κέζν φξν.     

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Θχξηνη ζπλάδειθνη.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ππγλψκε. Θαη δελ είπα φηη δηαθσλψ κε ηελ αχμεζε. 0,25, 0,25. 

Γηαθσλσ κε ηελ αχμεζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ.  

 Δπί ηεο ςεθνθνξίαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Νρη ν θ.Σαζηψηεο.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ππγλψκε, έθαλα πξφηαζε φκσο. Βάιηε ηελ ζε ςεθνθνξία. Κε 

ζπγρσξείηε .. 

(παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
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ΣΔΡΓΙΟΤ: Νρη, φρη. Παο είπα απηέο ηηο 4. Δγψ θάλσ κηα πξφηαζε λα 

κεησζνχλε. Λα ςεθίδνπλε .. Βάδσ κηα πξφηαζε.. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Τεθίδνπκε ηελ άιιε.  

ΣΔΡΓΙΟΤ: Ξνηα πξφηαζε; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αξα απνξξίπηνπκε ηε δηθή ζνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Α, δελ ην βάιαηε ζε ςεθνθνξία. Κε ζπγρσξείηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ρψξα φηαλ κπαίλεη ηεο .. Ρν ίδην δελ είλαη; Αλ δε εγθξηζεί ηεο 

ζπκπνιίηεπζεο ζα βάινπκε ηε δηθή ζαο. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Κα δελ αθνχζακε ηελ άπνςε .. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δ, δε ζέινπλε νη ζπλάδειθνη λα ηνπνζεηεζνχλ.   

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αθνχ ςεθίδνπκε απηήλ ηελ πξφηαζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Νρη ν θ.Σαζηψηεο. Νρη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΣΔΡΓΙΟΤ: Εεηάκε λα κεησζεί ζηνλ Απιψλα ζηα εθηφο Πρεδίνπ θαη ν 

θ.Αληηδήκαξρνο ςεθίδεη ππέξ;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Λαη ε θα Βαξλάβα.  

 Ρν Ππκβνχιην θαηά πιεηνςεθία εγθξίλεη.  

Θχξηνη ζπλάδειθνη, εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Θαιή ζαο λχρηα. 

(αξ. απνθ. 286/2011) 

 

 -----------------------------
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 ------------------------------ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΥΡΗΣΟ 
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ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ   ΓΑΒΟΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ (απψλ) 

ΙΔΚΞΝΠΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ   ΙΔΘΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

ΞΔΞΞΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΑΛΦΑΛΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΒΙΑΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΞΑΛΡΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

ΚΗΣΑ - ΘΝΙΗΑΠΡΑΠΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΙΑΚΞΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
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ΚΞΝΟΠΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   ΠΥΡΖΟΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΡΠΑΓΑΟΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ   ΚΞΑΡΕΑΘΑΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ   ΙΗΡΠΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ) 

ΟΝΠΠΖΠ ΘΥΚΑΠ (απψλ)   ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (απψλ) 

ΓΔΓΔΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)  ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ (απψλ) 

ΕΑΣΑΟΗΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (απψλ)  ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΑΟΚΟΗΥΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ   ΘΑΙΒΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ (απψλ)  ΙΔΘΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ (απψλ) 

ΡΠΑΘΥΛΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ (απψλ)  ΘΗΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ (απψλ) 

ΚΑΟΓΔΡΑ ΔΙΔΛΖ (απνχζα)   ΣΑΠΗΥΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΠΡΔΟΓΗΝ ΗΥΑΛΛΑ 
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