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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2011
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 494/2011
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 25/11/2011.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν
αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 494
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
21/25-11-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Επί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών του
Ν. 4021/2011
Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή
και ώρα 18:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 18241/21-11-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα
µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε
σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

19)Χλαπάνας Ηλίας

1) Κωτούλας Φίλιππος

2) Αναστασίου Απόστολος

20)Βερίλλης ∆οµήνικος

2) Ντελής Ιωάννης

3) Αρβανιτάκου Σοφία

21)Γεννάδιος Ιωάννης

3) Σουφλάκος Βασίλειος

4) Γούλας Σωτήριος

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

23)Ντούρλιας ∆ηµήτριος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

24)Τέγος Χρήστος

7) Καραγιάννης Νικόλαος

25)Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

26)Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

27)Τσίπρας Εµµανουήλ

10)Μπατζιάκας Βασίλειος

28)Αρχοντής ∆ηµήτριος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

29)Τσαντήλας Βασίλειος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

30)Χάρµπας Θωµάς

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος
14)Νασιάκου Αλεξάνδρα
15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία
18)Τσιούκης Λάµπρος

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν οι 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισήλθε

στη συζήτηση του εκτάκτου

αναγραφέντος στην πρόσκληση µοναδικού θέµατος της

Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.
-----------------------------------------------

Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έγινε συζήτηση σχετικά µε το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων
δοµηµένων επιφανειών του Ν. 4021/2011
1. Στην εισήγησή του ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε µεταξύ άλλων ότι ζούµε σε µια λαϊκή πόλη
όπου η πλειοψηφία απαρτίζεται από τους λεγόµενους µικροµεσαίους. Το τελευταίο διάστηµα
οι συνδηµότες µας είναι ανάστατοι από το χαράτσι που επιβάλλεται µέσω της ∆ΕΗ. Ένα
χαράτσι άδικο, αντισυνταγµατικό και βάρβαρο, το οποίο πολλοί αδυνατούν να πληρώσουν.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση να ακούσει τη λαϊκή φωνή και να σταθεί στο
πλευρό τους. Πρότεινε δε προς ψήφιση σχέδιο ψηφίσµατος.
2. Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφία κ. Βερίλλης ανέφερε ότι µε το νόµο αυτό άλλο ένα
πρόβληµα έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι
συµπολίτες µας. Πολλά νοικοκυριά οδηγούνται σε αδιέξοδο. ∆εν πρέπει να γίνει διακοπή
ηλεκτρικού ρεύµατος σε κανένα νοικοκυριό, τουλάχιστον µέχρι να παρθεί απόφαση από το
Συµβούλιο Επικρατείας για το νόµο αυτό.
3. Ο κ. Τέγος στην εισήγησή του χαρακτήρισε την επιβολή του φόρου στα ακίνητα ως
ελεεινό εκβιασµό, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να ζητήσουµε την άρση του εν
λόγω µέτρου που προβλέπει αυτή τη φορολογία. Οι λαϊκές επιτροπές που έχουν συσταθεί
κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Πρότεινε δε προς ψήφιση σχέδιο ψηφίσµατος.
4. Ο κ. Αρχοντής µεταξύ άλλων ανέφερε ότι πρέπει να ενηµερώσουµε τον λαό της
Καρδίτσας και να ζητήσουµε να παρθούν άµεσα πίσω τα µέτρα ώστε αυτή η λαίλαπα που
έρχεται να µη σαρώσει τον ιστό της κοινωνίας µας.
5. Το λόγο πήραν επίσης δηµοτικοί σύµβουλοι, δηµότες, εκπρόσωποι φορέων και σωµατείων
της πόλης, εκπρόσωποι του δικηγορικού συλλόγου, η λαϊκή επιτροπή και το κίνηµα πολιτών
ενάντια στα χαράτσια, οι οποίοι µε τις τοποθετήσεις και απόψεις των συνέβαλαν στη
διαµόρφωση του τελικού σχεδίου ψηφίσµατος
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω
Αποφάσισε οµόφωνα
1. Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσµατος, το οποίο έχει ως εξής:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε τακτική του συνεδρίαση την Παρασκευή 25-11-2011 µε
µοναδικό θέµα το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών του Ν.
4021/2011 εξέδωσε οµόφωνα το παρακάτω ψήφισµα:
- Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην επιβολή του έκτακτου ειδικού τέλους (στην ουσία
φόρου) ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών, αλλά και στην είσπραξή του µέσω του
λογαριασµού της ∆ΕΗ µε την απειλή της διακοπής της ηλεκτροδότησης.
- Ζητά από το αρµόδιο Υπουργεί Οικονοµικών την άµεση απόσυρση του άρθρου 53 του Ν.
4021/2011 που σε κάθε περίπτωση είναι δυσβάσταχτο και κοινωνικά άδικο.

- Ο ∆ήµος Καρδίτσας θα σταθεί δίπλα στους δηµότες και θα τους στηρίξει µε όλα τα µέσα
που διαθέτει, απαιτώντας ταυτόχρονα από τη ∆ΕΗ να µην προχωρήσει σε καµιά διακοπή µε
πρόσχηµα τη µη καταβολή του τέλους.
- Αντιτίθεται εν γένει στην πολιτική της ανεξέλεγκτης επιβολής φόρων και περικοπών και
θεωρεί αναγκαία τη δηµιουργία και ανάπτυξη ενός µαζικού κινήµατος αποτελούµενου από
άνεργους, αγρότες, εργαζόµενους, επαγγελµατίες, συνταξιούχους και γενικότερα από
πολίτες που συγκαταλέγονται στις αδύναµες κοινωνικές τάξεις και που ενωµένοι θα
αντιµετωπίσουν τα δυσβάσταχτα οικονοµικά µέτρα Κυβέρνησης – Ε.Ε – ∆.Ν.Τ
- Εκφράζει τη συµπαράστασή του σε όσους διώκονται επειδή αντιπαλεύουν το συγκεκριµένο
νόµο
- Αποφασίζει, το παρόν ψήφισµα να αποσταλεί στα συναρµόδια Υπουργεία, τη ∆ιοίκηση της
∆ΕΗ, την ΚΕ∆Ε, την ΠΕ∆ θεσσαλίας και κοινωνικούς φορείς και να δηµοσιοποιηθεί στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης».
2. Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από δηµοτικούς συµβούλους,
εκπροσώπους φορέων και κινηµάτων, καθώς και εκπρόσωπο του δικηγορικού συλλόγου,
προκειµένου να καθοριστούν τα τεχνικά ζητήµατα και οι ενέργειες για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος. Στο ∆ήµο Καρδίτσας θα εγκατασταθεί οµάδα ενηµέρωσης (σε ηµέρες και ώρες
που θα ανακοινωθούν) και συνδροµής των δηµοτών για κάθε θέµα που ανακύπτει από την
επιβολή του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 494/2011
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

