ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 34/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 408
Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
33950/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Αραβανής Γεράσιμος
Μικρώνης Ζώης
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μελάς Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται ομόφωνα το 37 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 37ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 34/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Συζήτηση-απόφαση Δ.Σ. επί της αίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Κ.Δρακονταειδή με
θέμα: ΄΄Σύγκληση Δ.Σ. για τα χαράτσια΄΄.
Εισηγητής: κ.Κων/νος Δρακονταειδής-Δημ.Σύμβουλος
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Ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» κ.Κων/νος
Δρακονταειδής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Τα τελευταία δυο χρόνια στη χώρα μας, κυβερνήσεις και τρόικα προχωρούν στην πιο
άγρια λεηλασία εισοδημάτων, δικαιωμάτων και δημόσιας περιουσίας.
Οι μισθοί και οι συντάξεις μειώνονται με καταιγιστικούς ρυθμούς και πολλοί επαγγελματίες
αναγκάζονται να κλείσουν τα καταστήματα τους. Εκατοντάδες συμπολίτες μας, κυρίως νέοι,
οδηγούνται στην ανεργία και, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, με δυσκολία πια μπορούν να
επιβιώνουν.
Το ένα χαράτσι διαδέχεται το άλλο.
Εισοδήματα φορολογούνται για τρίτη και τέταρτη φορά, επιβάλλονται εισφορές δήθεν έκτακτες,
αλλά πενταετούς διάρκειας και τεράστια τέλη σε ακίνητα που εισπράττονται με το λογαριασμό
της ΔΕΗ.
Η λεηλασία αυτή δεν πρόκειται να σταματήσει, μιας και η «νέα» κυβέρνηση στις
προγραμματικές της δηλώσεις, με σαφήνεια αποδέχεται να υλοποιήσει άλλα επτά χαράτσια τους
επόμενους δυο μήνες, από ήδη ψηφισμένους νόμους.
Οι νόμοι όμως, είναι για να υπηρετούν τον πολίτη και όχι να γίνονται βρόγχος στον λαιμό του.
Αυτούς τους νόμους, ο λαός έχει χρέος και δημοκρατικό δικαίωμα να τους ακυρώσει στην
πράξη.
Ιδιαίτερα το κίνημα ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ, παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις.
Η προστασία των ανθρώπων που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν και η άρνηση
χιλιάδων πολιτών να δεχτούν το βάρβαρο, αντισυνταγματικό και άδικο τέλος, εξελίσσεται σε
κεντρικό πολιτικό θέμα της περιόδου.
Δεκάδες φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι, σωματεία, επιτροπές, συνελεύσεις, πρωτοβουλίες
πολιτών, κ.λπ. σε όλη τη χώρα εκδίδουν ανακοινώσεις, προτείνουν νομικές λύσεις,
διοργανώνουν δράσεις.
Κυρίως όμως πολλοί Δήμοι, όπως της Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, Πειραιά, Ιλίου,
Αλεξανδρούπολης,

Ελληνικού-Αργυρούπολης,

Λάρισας,

Νίκαιας-Ρέντη,

Κορυδαλλού,

Αμαρουσίου, Σαρωνικού, κ.α., αναλαμβάνουν δράση με πολλούς τρόπους, υποστηρίζοντας τους
δημότες, που δεν έχουν ή δεν πληρώνουν, θεωρώντας άδικη και αντισυνταγματική τη ρύθμιση.
Παράλληλα, εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι προσφυγές των μεγαλύτερων
δικηγορικών συλλόγων που θα κρίνουν την αντισυνταγματικότητα του μέτρου.
Μεγάλης σημασίας βήμα, αποτελεί και η πρόσφατη απόφαση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, να μην
προχωρήσουν τα μέλη της σε διακοπές ρεύματος σε κανένα σπίτι εργαζόμενου ή άνεργου.
Όλα αυτά, καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία μεταξύ Δήμου - εργαζομένων ΔΕΗ, δικηγορικού
συλλόγου, καθώς επίσης και το συντονισμό με παράλληλες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται
εντός νομού, όπως αυτή του Εργατικού Κέντρου, για να εμποδιστεί η απόπειρα μαζικών
διακοπών ρεύματος.
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Το ζητούμενο είναι, ο κόσμος της εργασίας να μη φοβηθεί τις επιθέσεις που δέχεται από
το μνημονιακό μπλοκ. να πιστέψει στις δυνάμεις του, να συντονίσει τις αντιστάσεις του και να
απαντήσει με αυτοοργάνωση, αλληλεγγύη και αυτοπεποίθηση.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να κινηθούν οι Δήμοι, ως λαϊκά κύτταρα εξουσίας, φυσικά και
ο δικός μας Δήμος.
Για τους λόγους αυτούς
Εισηγούμαι
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας να αποφασίσει τα παρακάτω:
1. Καταδικάζει και ζητά την ανάκληση της εφαρμογής των κάθε είδους άδικων και
αντισυνταγματικών χαρατσιών, που επιβάλλονται (π.χ. εισφορά αλληλεγγύης και ιδιαίτερα το
νέο άδικο μέτρο για το τέλος στα ακίνητα). Την κρίση πρέπει να πληρώσουν αυτοί που τη
δημιούργησαν, δηλαδή οι έχοντες και κατέχοντες. Προτάσεις και τρόποι για να πληρώσουν
υπάρχουν, πολιτική βούληση δεν υπάρχει.
2. Να παράσχει την νομική του στήριξη, σε όλα τα νοικοκυριά που δεν έχουν ή δεν πληρώνουν
(θεωρώντας άδικη και αντισυνταγματική τη ρύθμιση), καταθέτοντας παράλληλα την πολιτική του
βούλησή, πως δεν θα επιτρέψει να κοπεί το ρεύμα σε κανένα σπίτι. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, να
γίνει παρέμβαση στην τοπική διοίκηση της ΔΕΗ.
3. Ο τρόπος που προτείνει ο Δήμος, ούτως ώστε να ακυρωθεί στην πράξη το βάρβαρο τέλος (με
βάση τη νομική γνώμη των μεγάλων δικηγορικών συλλόγων) είναι, να πληρωθεί ο λογαριασμός
μέσω ΑΤΜ τραπεζών ως εξής:
α) Πάμε στο Α.Τ.Μ. με το λογαριασμό ή με τον 12ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής.
β) Τοποθετούμε την κάρτα.
επιλέγουμε:
► Άλλες συναλλαγές
► Πληρωμές ΔΕΚΟ
► ΔΕΗ
γ) Πληκτρολογούμε τον 12ψήφιο κωδικό "ηλεκτρονικής συναλλαγής" και θα μας ζητηθεί να
ορίσουμε ποσό πληρωμής.
δ) Αφαιρούμε από το συνολικό ποσό αυτό που αντιστοιχεί στο χαράτσι (πάνω δεξιά ΕΕΤΗΔΕ)
ε) Πληκτρολογούμε το ποσό που απομένει στο μηχάνημα.
στ) Παίρνουμε την απόδειξη και μαζί με το λογαριασμό και την ταυτότητά μας πηγαίνουμε στο
Δήμο.
4) Να ορισθούν υπάλληλοι στο Δήμο που παραλαμβάνουν τα ανωτέρω, μαζί με μια
εξουσιοδότηση προς τον δήμαρχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ώστε να προβούν σε όλες τις
νόμιμες ενέργειες προς την ΔΕΗ, για να μην κοπεί το ρεύμα.
5) Να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα (ο Δήμος) κατά της ΔΕΗ, εάν αυτή κόψει το ρεύμα κάποιου
συμπολίτη μας. νομικά μέτρα, να ασκηθούν από το Δήμο και εκ μέρους όσων έχουν πληρώσει
το τέλος και επιθυμούν να υποβάλλουν Δήλωση Ρητής Επιφύλαξης, για πιθανή επιστροφή του.
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Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Είναι ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα και είναι στα πλαίσια της μνημονιακής
επιβάρυνσης που έχει ξεπεράσει κάθε ανοχή. Τα χαράτσια αυτά έχουν ξεπεράσει τα όρια
ανοχής. Εμείς σαν Δ.Σ. μπορούμε να ζητήσουμε το εφικτό και το δυνατό. Η Πολιτεία, αφού
βλέπει ότι υπάρχουν ομάδες ευαίσθητες που δεν αντέχουν, θα πρέπει να κάνει διορθωτικές
κινήσεις.
Να γίνει σχετικό διάβημα προς την Πολιτεία και το Δ.Σ. της ΔΕΗ, με κοινοποίηση στο
Τοπικό Κατάστημα ΔΕΗ Λευκάδας. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ, ο Δήμος με
τις Υπηρεσίες να προβαίνει σε επανασύνδεση σε ομάδες ευαίσθητες οικονομικά.
Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας ο Δήμος να προσφέρει νομική κάλυψη αλλά σε
επιλεγμένες περιπτώσεις.
Προσωπικά εγώ και η παράταξή μου δεν μπορούμε να βγούμε έξω και να πούμε στους
πολίτες να μην πληρώνουν διότι μπορεί να τους επιβαρύνουμε με πρόσθετα χαράτσια και αυτή
την ευθύνη εγώ δεν μπορώ να την αναλάβω. Έχουμε υποχρέωση να συμπαρασταθούμε στις
ευαίσθητες οικονομικά ομάδες.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Πρόκειται για ένα μέτρο εξαιρετικά ανήθικο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της
κοινωνίας είναι στα όρια της επιβίωσης. Ευπαθείς ομάδες σήμερα είναι το 50% του πληθυσμού
και σε λίγο θα είναι το 80%. Κανείς να μην πληρώσει το χαράτσι αυτό. Το Κράτος να βρει αυτούς
που κατέχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και να τους φορολογήσει. Από τη στιγμή που έχεις ένα
Κράτος που λεηλατεί, απέναντι πρέπει να έχεις μια κοινωνία που αντιστέκεται. Η λαϊκή
αντίδραση είναι εξαιρετικά αναγκαία σήμερα.
Συμφωνώ με τα μέτρα της εισήγησης. Σαν Δήμος δεν πρέπει να επιτρέψουμε να κοπεί το
ρεύμα σε κανέναν και αν κοπεί θα πρέπει να το ξανασυνδέσουμε.
Δ.ΓΑΒΡΙΛΗΣ: Υπάρχει μια τάξη που έχει πρόβλημα και χρειάζεται αρωγή. Εκεί πρέπει να
ρίξουμε το βάρος μας σαν Δήμος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Ελληνικό Κράτος διαχρονικά έχει αποδείξει ότι είναι ανίκανο να εισπράττει
φόρους και ανίκανο να φορολογήσει σωστά. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι πραγματικά
δεν μπορούν να πληρώσουν. Μπορούμε, νομιμοποιούμαστε να πούμε στο δημότη να μην
πληρώσει; Οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου ασχολούνται με ρεύματα 220V. Μπορούμε να πούμε σε
έναν υπάλληλο να πάει να συνδέσει το ρεύμα; Δυστυχώς δεν προβλέπεται νομική στήριξη,
δηλαδή ο Δήμος να πληρώσει νομικούς για υπεράσπιση δημοτών. Δεν εγκρίνεται η δαπάνη από
το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Οι Δήμοι διεκδικούμε να φορολογηθεί η μεγάλη ακίνητη περιουσία. Είναι ένα σωστό
μέτρο εφόσον τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Θεωρώ ότι ως μέτρο το χαράτσι είναι άδικο
και πλήττει ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.
Κάθε δικηγόρος ως νομικό πρόσωπο μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους υποθέσεις.
Εμείς όμως δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό στο Δικηγορικό Σύλλογο και σε κανένα
δικηγόρο. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση πρέπει να επανακαθορίσει τη στάση της
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και τον τρόπο πληρωμής του τέλους αυτού. Οι ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες θα πρέπει να
αποκλειστούν από το τέλος αυτό.
Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Πρέπει σαν Δήμος να συμπαρασταθούμε σ’ αυτό τον κόσμο και να
δείξουμε ότι είμαστε δίπλα του. Να πιέσουμε το Κράτος να βγάλει ένα δίκαιο φορολογικό
νομοσχέδιο.
Στη συνέχεια έλαβαν τον λόγο ο κ.Νίκος Σταματέλος από το Εργατικό Κέντρο, ο
κ.Δημήτρης

Κτενάς Πρόεδρος των Οικοδόμων, ο κ.Κοκκίνης από τον Εμπορικό Σύλλογο

Ελλομένου και ο δημότης κ. Γαντζίας Ευστάθιος, άνεργος, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του
θέματος.
Ακολούθως κ.Βεργίνης είπε στο Δ.Σ.:
Είμαστε ενάντια στα χαράτσια και τις «μνημονικές» επιβαρύνσεις που γίνονται βραχνάς
στους πολίτες γενικά και ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες, συνταξιούχους, άνεργους, πολύτεκνους,
μικροεισοδηματίες και μικρομεσαίους.
1. Ζητούμε από τη Πολιτεία την άμεση τροποποίηση του Νόμου. Την απαλλαγή των
πολιτών που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και την εξάλειψη των αδικιών για τις
υπόλοιπες εισοδηματικές κατηγορίες.
2. Μέχρι τότε ζητάμε από το Δήμο το «εφικτό» στα πλαίσια της νομιμότητας και της
κοινωνικής αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα:
α) Να γίνει σχετικό διάβημα προς τη ΔΕΗ να μην κόβεται το ρεύμα σε περιπτώσεις ως
ανωτέρω.
β) Ο Δήμος να συμβάλλει στη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων ανά περίπτωση.
Υπάρχουν πολλά λάθη.
γ) Στην περίπτωση που το ρεύμα κόβεται ο Δήμος να φροντίζει να γίνεται επανασύνδεση
και πάντα στα πλαίσια της υπηρεσιακής νομιμότητας.
δ) Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας ο Δήμος να προσφέρει, όσο γίνεται, νομική
κάλυψη. Για το ίδιο θέμα να ζητήσουμε και την κάλυψη από πλευράς του Δικηγορικού συλλόγου.
ε) Ο Δήμος να συμπαρασταθεί οικονομικά σε ορισμένες οικογένειες εφόσον ο Νόμος
επιτρέπει και τα οικονομικά του Δήμου αντέχουν.
Τέλος, προσωπικά και ως παράταξη δεν μπορούμε να πούμε στους πολίτες να
πληρώνουν ή να μην πληρώνουν. Γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε την ευθύνη των πρόσθετων
επιβαρύνσεων σε περίπτωση πληρωμής εκ των υστέρων.
Στη συνέχεια ετέθησαν σε ψηφοφορία οι παρακάτω προτάσεις:
Η πρόταση του κ.Κ.Δρακονταειδή, η οποία έλαβε 6 ψήφους, των κ.κ. Γ.Αραβανή,
Γ.Λιβιτσάνου, Κ.Δρακονταειδή, Κ.Κονιδάρη, Ζ.Μικρώνη, Ν.Μπραντζουκάκη.
Η κοινή πρόταση του κ.Δημάρχου και του κ.Βεργίνη, η οποία έλαβε 24 ψήφους.
Η κα Π.Λάζαρη έχει αποχωρήσει.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
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1. Να ζητήσει από τη Πολιτεία την άμεση τροποποίηση του Νόμου. Την απαλλαγή των
πολιτών που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και την εξάλειψη των αδικιών για τις
υπόλοιπες εισοδηματικές κατηγορίες.
2. Μέχρι τότε ο Δήμος να κάνει το «εφικτό» στα πλαίσια της νομιμότητας και της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα:
α) Να γίνει σχετικό διάβημα προς τη ΔΕΗ να μην κόβεται το ρεύμα σε περιπτώσεις ως
ανωτέρω.
β) Ο Δήμος να συμβάλλει στη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων ανά περίπτωση.
Υπάρχουν πολλά λάθη.
γ) Στην περίπτωση που το ρεύμα κόβεται ο Δήμος να φροντίζει να γίνεται επανασύνδεση
και πάντα στα πλαίσια της υπηρεσιακής νομιμότητας.
δ) Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας ο Δήμος να προσφέρει, όσο γίνεται, νομική
κάλυψη. Για το ίδιο θέμα να ζητήσουμε και την κάλυψη από πλευράς του Δικηγορικού συλλόγου.
ε) Ο Δήμος να συμπαρασταθεί οικονομικά σε ορισμένες οικογένειες εφόσον ο Νόμος
επιτρέπει και τα οικονομικά του Δήμου αντέχουν.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν η κα Κ.Μεσσήνη και ο κ.Α.Σίδερης
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 408/1.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

