
1 

 

Α Ν Α Ρ Σ Ζ Σ Δ Α   Σ Ο  Γ Η Α Γ Η Κ Σ Τ Ο  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Παξαζθεπή 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. 15/1.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, 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 14 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ησάλλεο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θσκάο 

7 Ενύλε ηέιια 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 23 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 24  

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

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) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β) 

άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, γ) Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, Οιύλζνπ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.  

Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθσλία όισλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ λα ζπλερηζηεί ζε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζώο ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο 

θαη ηεο θύζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιύ.  

Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ άξρηζε θαη ηειείσζε 

θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνύ πξώηα ν Πξόεδξνο ελεκεξώζεη ην ζώκα γηα ηα 

όζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 5
ν
  Μείσζε Γεκνηηθώλ Σειώλ θαη Σειώλ ύδξεπζεο 

ζηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη ζηα ΑΜΔΑ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 301  

  

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 

ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηελ Γεκνηηθή ύκβνπιν θ. Ηθηγέλεηα Κπξηάθνπ, ε νπνία αλέθεξε 

όηη: «κε ην ππ’ αξηζ. 28/21-2-2011 έγγξαθό ηνπ, ν Σύιινγνο Πνιπηέθλσλ Ν. Φαιθηδηθήο θαιεί 

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

2 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 
3 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

4 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
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ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζεηηθά γηα ηελ κείσζε κέρξη 50% ησλ δεκνηηθώλ 

ηειώλ θαη ηειώλ ύδξεπζεο ζηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, αλλά και στα ΑΜΕΑ ζηα πιαίζηα 

ηεο θνηλσληθήο Πξόλνηαο θαη πξνζθνξάο ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ πξνο ηνπο δεκόηεο ηνπ. 

 Η πξόηαζε απηή αθνξά όιεο ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο αλεμαξηήησο θνξνινγηθνύ 

εηζνδήκαηνο, κε ηελ ινγηθή θαη κόλν όηη ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα είλαη ηζόβηα εθ ηνπ Νόκνπ, 

θαη δελ αθαηξείηαη.  

 Αθνινύζεζε δηάινγνο κεηαμύ ησλ ζπκβνύισλ, όπνπ ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο 

κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο ζπκθώλεζε κε ηελ πξόηαζε γηα κείσζε ησλ ηειώλ 

θαηά 50% αιιά αληηπξόηεηλε λα κπεη θαη πιαθόλ 30.000,00 € ζην νηθνγελεηαθό θνξνινγηθό 

εηζόδεκα ηεο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο πνπ ζα δηθαηνύηαη ηεο απαιιαγήο. θαη αλέθεξε επίζεο 

πσο δελ κπνξεί λα επεθηαζεί απηό ην επεξγέηεκα ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο είηε είλαη ηξίηεθλνη, 

είηε είλαη δίηεθλνη θ.ι.π. Σην ίδην ύθνο θηλήζεθε θαη ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο 

κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο Παξζεληώηεο ζρεηηθά κε ην εηζόδεκα, θαη ζπκπιήξσζε όηη πξέπεη 

λα ππνινγηζηνύλ ζηηο επαίζζεηεο  νκάδεο θαη νη άλεξγνη. 

 Ο αξρεγόο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο Καπιάλεο ζπκθώλεζε κε 

ηελ πξόηαζε ηεο εηζεγήηξηαο, θαη αλέθεξε λα έξζεη ζε επόκελν δεκνηηθό ζπκβνύιην 

ηεθκεξησκέλε πξόηαζε γηα ηηο ππόινηπεο επαίζζεηεο νκάδεο ησλ αλέξγσλ, ηξηηέθλσλ θ.ι.π.  

 ηελ αληηπξόηαζε ηνπ θ. Μπνγδάλνπ πεξί εθαξκνγήο πιαθόλ ζην νηθνγελεηαθό 

εηζόδεκα, νη δεθαέμη (16) παξόληεο δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηεο πξώηεο 

ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ςήθηζαλ αξλεηηθά, ελώ νη έμη (6) παξόληεο δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο 

κείδνλνο κεηνςεθίαο θαη ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Παξζεληώηεο 

Νηθόιανο ςήθεζαλ ζεηηθά. 

 Τν Δ.Σ. αθνύ έιαβε ππόςε ππ’ αξηζ. 28/21-2-2011 έγγξαθν ηνπ Σπιιόγνπ Πνιπηέθλσλ 

Ν. Φαιθηδηθήο, ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

 Σελ κείσζε ησλ Γεκνηηθώλ Σειώλ θαη Σειώλ ύδξεπζεο θαηά 50% ζηελ θύξηα 

θαηνηθία όπνπ δηακέλεη πνιύηεθλε πξσηνγελήο νηθνγέλεηα,  αλλά και στα ΑΜΕΑ.  

 Δπί ηεο απόθαζεο κεηνςήθεζαλ νη έμη (6) παξόληεο δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο 

κείδνλνο κεηνςεθίαο θαη ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Παξζεληώηεο 

Νηθόιανο. 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 301/2011. 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Υπνγξαθή                Υπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 28 -7-2011 

Μ.Δ.Γ. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΕΑΓΓΗΛΑ 
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