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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
72/2017
ης
από το πρακτικό της 9 / 25.05.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 3ο ΕΗΔ

Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ σε
σπίτι άπορου κάτοικου του δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 25.05.2017, ώρα 7:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4365/19.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Σκαρκάλης Χρήστος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαπέτης Αντώνιος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
21. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
22. Βατζιάς Αντίγονος
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
25. Μπάτσικας Βασίλειος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σμυρλής Βασίλειος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας .
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος
Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 3ο ΕΗΔ Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ σε
σπίτι άπορου κάτοικου του δήμου Αγιάς.
Το θέμα συζητήθηκε με την μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του
Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Σωτήριος Μάρκου, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου ότι: από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κατατέθηκε το παρακάτω ψήφισμα:
«Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αγιάς εκφράζει την αντίθεσή του στην διακοπή ρεύματος που έκανε η ΔΕΗ
σε σπίτι άπορου κάτοικου του δήμου μας.
Καλεί την ΔΕΗ να προχωρήσει άμεσα στην επανασύνδεση του ρεύματος στο συγκεκριμένο σπίτι και σε όλα τα
σπίτια των οποίων οι κάτοικοι βρίσκονται σε αδυναμία να πληρώσουν τους λογαριασμούς.
Την κρίση του συστήματος δεν πρέπει να χρεωθούν τα λαϊκά νοικοκυριά αλλά αυτοί που την δημιούργησαν
είτε με τις πολιτικές που ασκούσαν και ασκούν είτε με την αρπαγή-οικειοποίηση του παραγόμενου πλούτου
από μία κοινωνική μειοψηφία.
Το δημοτικό συμβούλιο θα καθορίσει ένα πρόγραμμα δράσης για την άμεση ανακούφιση αυτών των
οικογενειών και το σταμάτημα παρόμοιων πρακτικών στο μέλλον».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,
- τις τοποθετήσεις των μελών του δημοτικού Συμβουλίου,
- τις αλλαγές που προτάθηκαν και διαμόρφωσαν το τελικό κείμενο,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
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Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ σε σπίτι
άπορου κάτοικου του δήμου Αγιάς:
«Το δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς εκφράζει την αντίθεσή του στην διακοπή ρεύματος που έκανε η ΔΕΗ σε σπίτι
άπορου κάτοικου του δήμου μας.
Καλεί την ΔΕΗ να προχωρήσει άμεσα στην επανασύνδεση του ρεύματος στο συγκεκριμένο σπίτι και σε όλα τα
σπίτια των οποίων οι κάτοικοι βρίσκονται σε αδυναμία να πληρώσουν τους λογαριασμούς.
Την κρίση του συστήματος δεν πρέπει να χρεωθούν τα λαϊκά νοικοκυριά αλλά αυτοί που την δημιούργησαν
είτε με τις πολιτικές που ασκούσαν και ασκούν είτε με την αρπαγή - οικειοποίηση του παραγόμενου πλούτου
από μία κοινωνική μειοψηφία.
Το δημοτικό συμβούλιο θα συνεχίσει το πρόγραμμα δράσης του για την άμεση ανακούφιση αυτών των
οικογενειών και το σταμάτημα παρόμοιων πρακτικών και στο μέλλον».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 72/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

