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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 58/2020
«Απαλλαγή επιχειρήσεων από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και
φωτισμού».
Στους Μολάους σήμερα στις 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι,
πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020
έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθμό 03/27-03-2020 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 26 (η δημοτική
σύμβουλος κα Σπυριδάκου δήλωσε τη συμμετοχή της μετά την καθορισμένη ώρα), σύμφωνα δε
με τις διατάξεις 10 του ΠΝΠ, στην δια περιφοράς συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή
τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Θεοδούλη Σπυριδάκου
2.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος
4. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
6. Μαυρομιχάλης Κων.
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9.
Αρρώνης Παντελεήμων
10. Καλογερίνης Ηλίας
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Πετράκης Χρήστος
14. Χαραμή Μαρία
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
18. Καλογράνης Δημήτριος
19. Βλάχου Άννα
20. Γουναλάκης Ιωάννης
21. Κουλουβάκος Βασίλειος
22. Κόκκορης Παναγιώτης
23. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
24. Μαυρομμάτης Παναγιώτης
25. Παναρίτης Ηλίας
26. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεώργας Σωτήριος
Αγγελώνας, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων.
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Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης κατέθεσαν τις απόψεις τους για τη
συνεδρίαση, ως εξής:

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 31-3-2020
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μονεμβασίας, της παράταξης της
μείζονος αντιπολίτευσης, αφού λάβαμε την πρόσκληση για το δημοτικό συμβούλιο που θα
συνεδριάσει δια περιφοράς, έχουμε να καταθέσουμε τα εξής, τα οποία και να καταγραφούν στα
πρακτικά και στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου:
1) Παρότι άλλαξε, λόγω των εκτάκτων μέτρων, ο τρόπος συνεδρίασης του δημοτικού
συμβουλίου και αυτό γίνεται δια περιφοράς, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, δεν
ενημέρωσε κανένα δημοτικό σύμβουλο, ούτε καν τους επικεφαλής των παρατάξεων σχετικά με
αυτή τη διαδικασία και τις προβλέψεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, ούτε φρόντισε
όπως θα ήταν τεχνικά δυνατό, το συμβούλιο να γίνει τουλάχιστον με τηλεδιάσκεψη, ούτε
σκέφτηκε καν να ζητήσει τη γνώμη μας περί αυτού.
2) Ενώ στα θέματα του δημοτικού συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί το ζήτημα της
εξάλειψης βαρών από τα δημοτικά τέλη για επαγγελματίες, (πράγμα αυτονόητο, στο οποίο
φυσικά συμφωνούμε) παρόλα αυτά δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα και για τους δημότες του
Δήμου μας, οι οποίοι όλοι υφίστανται και θα υποστούν και στο μέλλον μεγάλες οικονομικές
συνέπειες, τη στιγμή μάλιστα που όπως γνωρίζετε και όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, θα
έπρεπε να πάρουν πίσω μέσω γενναίων μειώσεων στα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, τουλάχιστον
2.500.000 ευρώ, ποσό στο οποίο ανέρχεται το αδικαιολόγητο και τεράστιο πλεόνασμα που είχε
σωρευθεί, [έκνομης ενέργειας αφού είναι πολλαπλάσιο και του συναθριζόμενου ποσού 450000€
για σταθμό μεταφόρτωσης], στα ταμεία του Δήμου, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της
οικονομικής υπηρεσίας, κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 31-12-2019.
Στοιχειώδης ευαισθησία, ειδικά σε αυτή την τρομερή συγκυρία, θα το επέβαλε.
3) Άσχετα τι προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, θα έπρεπε για
όλους τους δημότες, τουλάχιστον για το διάστημα του «μένουμε σπίτι» να μην υπάρχει καμία
χρέωση από τη μεριά του Δήμου. Αυτό θα αποκαθιστούσε τμήμα της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
αλλά και την ευαισθησία του ΔΗΜΟΥ στους Δημότες του.
4) Ενώ θα έπρεπε σε πνεύμα συνεργασίας και με αίσθημα ευθύνης αυτές τις δύσκολες
ώρες να έχουμε επικοινωνία και όλοι μαζί σε συνεννόηση να πράξουμε το καλύτερο για τη
θωράκιση της περιοχής και για την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατό των δυσμενών επιπτώσεων
από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, η δημοτική αρχή για άλλη μια φορά απαξιώνει το ρόλο του
δημοτικού συμβούλου και των παρατάξεων, ακολουθώντας τον μοναχικό της δρόμο, που όμως
είναι και δρόμος μακριά από τους δημότες και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα
προτείνουμε ενδεικτικά πρωτοβουλίες του Δήμου:
Όσον αφορά την προστασία των πολιτών, θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία ο δήμος σε
συνεργασία με το Νοσοκομείο Μολάων , αλλά και τους συλλόγους που κάνουν αιμοληψίες ,ώστε
να δημιουργηθεί χώρος η χώροι, εκτός Νοσοκομείου ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η
προσέλευση των αιμοδοτών έστω μια φορά την εβδομάδα.
Επίσης το πλύσιμο των κάδων, από ότι βλέπουμε σε άλλους δήμους είναι συχνότερο και πιο
επιμελημένο.
Η δια περιφοράς απόφαση για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έχει ως εξής:
Βάσει του άρθρου τριακοστού εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ
68/20.03.2020 τεύχος Α΄: Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης», παρέχεται η δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την απαλλαγή
από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις οι οποίες
διακόπτουν τη λειτουργία τους, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
Επίσης, αν έχουν καταβληθεί ποσά του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
φωτισμού που αφορούν το διάστημα της απαλλαγής μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο με την ίδια
απόφαση να ρυθμίσει και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
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Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την
απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, των επιχειρήσεων, οι
οποίες διακόπτουν τη λειτουργία τους, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και
σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί τέλη που αφορούν στο διάστημα της απαλλαγής, να γίνει
συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την απαλλαγή των επιχειρήσεων από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και
φωτισμού, οι οποίες διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για το χρονικό
διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί τέλη που αφορούν
στο διάστημα της απαλλαγής, να γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης για το εν λόγω θέμα κατέθεσαν τα
εξής: Για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε δική μας πρόταση που ζητούμε να τεθεί σε ψηφοφορία

και η οποία έχει ως εξής: Το μέτρο της απαλλαγής τελών πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους
δημότες μας οι οποίοι πλήττονται από τη συγκυρία και ως εκ τούτου θα πρέπει όλοι να τύχουν
ελάφρυνσης από τα δημοτικά τέλη, δεδομένου του γεγονότος ότι ο Δήμος μας, παράνομα κατά
τη γνώμη μας, έχει συσσωρεύσει ταμιακό υπόλοιπο μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 2019, ποσό που
φτάνει σχεδόν τα 2.500.000 ευρώ. Θα πρέπει ως εκ τούτου να υπάρξει παύση των δημοτικών
τελών τουλάχιστον για το διάστημα του [ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ] ΄Ετσι αναδιανέμεται το μη
ανταποδοτικό ποσό στο σύνολο των Δημοτών.
Η δημοτική σύμβουλος κα Αναγνωστοπούλου κατέθεσε τα εξής: Ψηφίζουμε ναι. Το μέτρο
της απαλλαγής των δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας πρέπει να
συμπεριλάβει και τους απλούς δημότες τα νοικοκυριά. Έχετε εισπράξει τα τελευταία χρόνια πολύ
περισσότερα και ήρθε η ώρα να τα επιστρέψετε. Οι δημότες μας και οι επιχειρήσεις βρίσκονται
σε ανεργία. Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και άλλων παρόχων ενέργειας είναι δυσβάσταχτοι, θα
στείλετε ως δήμος και τους λογαριασμούς του νερού ύδρευσης και αποχέτευσης; Τα εισοδήματα
των δημοτών έχουν κατακόρυφη πτώση. Η πρόταση για απαλλαγή να αφορά όλους.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Γουναλάκης Ιωάννης
Καλογράνης Δημήτριος
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Ακριβές Απόσπασμα
Βλάχου Άννα
Η Ειδική Γραμματέας
Μαυρομμάτης Παναγιώτης
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
Παναρίτης Ηλίας
Παπαδάκη Ευγενία
Αναγνωστοπούλου Ελένη
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