ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου με την υπ’ Αρ. 341 /2011
απόφασή του για το θέμα:
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή του Τέλους Ακινήτων μέσω των
λογαριασμών της Δ.Ε.Η.»

Αποφάσισε ομόφωνα
1) Εκφράζει την αντίθεση στην επιβολή του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω των
λογαριασμών της ΔΕΗ, που επιβλήθηκε με τον Ν. 4021/11 διότι το θεωρεί άδικο και
δυσβάστακτο για τους πολίτες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. Αυτοί και οι
οικογένειες τους αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης που επιδεινώθηκαν με τη
γενική οικονομική κρίση. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ωραιοκάστρου ζητεί από την
Ελληνική Κυβέρνηση την κατάργηση αυτού του τέλους.
2) Ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα σταθεί αρωγός και αλληλέγγυος στους κατοίκους του
Δήμου και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην υποστήριξη των δίκαιων
αιτημάτων τους, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, ώστε
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την επιβολή επαχθών και
άδικων φόρων.
3) Συγκροτεί Διαπαραταξιακή Επιτροπή αποτελούμενη από τους: ΚέπετζηΤσιταμπάνη Ειρήνη Αντιδήμαρχο, Λαζαρίδη Γεώργιο Αντιδήμαρχο, Παρισόπουλο
Γεώργιο Αντιδήμαρχο, Ιωσηφίδη Κυριάκο Δημοτικό Σύμβουλο της μείζονος
μειοψηφίας, Καρασαββίδη Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος
μειοψηφίας, Θεμελή Άγγελο Δημοτικό Σύμβουλο και αρχηγό παράταξης μειοψηφίας,
Χατζηπαραδείση Χρήστο ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, Λαμπρόπουλο Γεώργιο
μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου και όσων εκπροσώπων φορέων και
κατοίκων του Δήμου επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιτροπή αυτή.
Έργο της επιτροπής είναι η οργάνωση και ενημέρωση των πολιτών του Δήμου
με ομιλίες, διανομή έντυπου υλικού και συντονισμό των κινητοποιήσεων που έχουν
αποφασισθεί και θα αποφασισθούν έναντι των πιθανών διακοπών ρεύματος.
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Επίσης, η αλληλεγγύη και στήριξη όσων συμπολιτών απευθύνονται σ’ αυτήν
παρέχοντάς τους πληροφορίες για το πώς θα μπορούν να αντιμετωπίσουν νομικά την
κατάσταση, τον τρόπο πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ μέσω των Α.Τ.Μ των
τραπεζών ή των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών καθώς και η συλλογή
φωτοαντιγράφων των λογαριασμών της ΔΕΗ και των αποδείξεων πληρωμής αυτών
από τους πολίτες και η διαβίβαση αυτών με εξώδικη πρόσκληση-διαμαρτυρία προς
την ΔΕΗ.
4) Ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα παρέχει συμπαράσταση και νομική πληροφόρηση σε
όσους κατοίκους του Δήμου, με δική τους ευθύνη, δεν καταβάλλουν το τέλος
ακινήτων.
5) Προσκαλεί τους δικηγόρους που διαμένουν στο Δήμο Ωραιοκάστρου να γίνουν
μέλη και να συνδράμουν εθελοντικά στο έργο της Διαπαραταξιακής Επιτροπής.
6) Καλεί τους πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων (με
δική τους ευθύνη), να προσκομίσουν στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή αντίγραφο του
λογαριασμού της ΔΕΗ και τις αποδείξεις πληρωμής στα ΑΤΜ, για να προβεί σε
εξώδικη πρόσκληση-διαμαρτυρία προς την ΔΕΗ, με την οποία θα καλείται να μη
διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
7) Ζητεί από την Κυβέρνηση και τα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να
καταργηθεί το ειδικό τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, που
επιβλήθηκε με τον Ν.4021/2011, καθώς και κάθε επαχθής φόρος ή τέλος που
επιβαρύνει τους πολίτες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, ενώ αντιμετωπίζουν
προβλήματα επιβίωσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δούμπαλας Κυριάκος
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