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Σύζθερε γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ημο δεηήμαημξ ηςκ πιεηζηενηαζμώκ θαη
γηα ηηξ μθεηιέξ ζημοξ Δήμμοξ
Δεθάδεξ εθπνόζςπμη θμνέςκ ηεξ Ιθανίαξ ζομμεηείπακ ημ απόγεομα ηεξ Τεηάνηεξ 6
Ιμοκίμο ζημ παιηό Δεμανπείμ Αγίμο Κενύθμο, ζηε ζύζθερε πμο ζογθάιεζε ε Δεμμηηθή Ανπή
γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ημο δεηήμαημξ ηςκ πιεηζηενηαζμώκ θαη γηα ηηξ μθεηιέξ ζημοξ Δήμμοξ,
πμο ηέζεθακ οπμπνεςηηθά ζε ηζπύ από πζεξ, 1ε Μάε.
Σοκμπηηθά ε εηζήγεζε ηεξ δημίθεζεξ ακαθένεη ηα έλεξ:
« Με δηαηάλεηξ πμο ρεθίζηεθακ πνόζθαηα δηαμμνθώκεηαη έκα κέμ ημπίμ θαη ένπμκηαη
πιεηζηενηαζμμί-ελπνέξ γηα θηκεηά θαη αθίκεηα πενημοζηαθά ζημηπεία μθεηιεηώκ ημο
Δεμμζίμο. Ακαιοηηθόηενα με ημ Ν.4472/19-5-2017 (πμιοκμμμζπέδημ) ε θοβένκεζε
ΣΥΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ άκμηλε ημ δνόμμ γηα ημοξ ειεθηνμκηθμύξ πιεηζηενηαζμμύξ. Σηε ζοκέπεηα ε
Ακελάνηεηε Ανπή Δεμμζίςκ Εζόδςκ (ΑΑΔΕ) ελέδςζε ηεκ εγθύθιημ 1017/1-2-2018 πμο
πενηιαμβάκεη θαη ημοξ Δήμμοξ μη μπμίμη πνέπεη οπμπνεςηηθά από 1ε Μάε 2018 κα
δηεκενγμύκ ειεθηνμκηθμύξ πιεηζηενηαζμμύξ γηα θαηάζπεζε θηκεηώκ θαη αθηκήηςκ.
Με βάζε ηεκ ζοκζέηε δεμμζημκμμηθή κμμμζεζία οπμπνεςηηθά θαη με θίκδοκμ δηώλεςκ,
δημίθεζε θαη ενγαδόμεκμη ημο δήμμο θαιμύμαζηε κα ιάβμομε μέηνα είζπναλεξ ηςκ μθεηιώκ
πνμξ ημ Δήμμ. Σογθεθνημέκα δεημύκ κα πάνμομε ακαγθαζηηθά μέηνα γηα όζμοξ μθείιμοκ
πάκς από 500 εονώ ζημ Δήμμ. Γίκεηαη πιέμκ θακενό όηη ημ επόμεκμ δηάζηεμα ζα έπμομε
θαηκόμεκα μαδηθώκ πιεηζηενηαζμώκ από ημ ζύκμιμ ηςκ θναηηθώκ θμνέςκ (εθμνίεξ,
αζθαιηζηηθά ηαμεία θ.α.). Η επίζεζε αθμνά όια όζα, με θόπμοξ μηαξ μιόθιενεξ δςήξ, έπεη
θαηαθηήζεη ε ιασθή μηθμγέκεηα, όπςξ ημ ζπίηη, ημ μαγαδί, ημ αοημθίκεημ, ημ πςνάθη ημο
μηθνμύ αγνόηε. Σηόπμξ Κοβένκεζεξ –Ε.Ε είκαη ε εκίζποζε ηεξ επηπεηνεμαηηθόηεηαξ θαη ε
επέιαζε ημο μεγάιμο θεθαιαίμο.
Σε όηη αθόνα ημ ζέμα ηςκ μθεηιώκ πνμξ ημκ δήμμ Ιθανίαξ, πμο αθμνμύκ θονίςξ μθεηιέξ
κενμύ, ηέιε θαηάιερεξ θμηκμπνήζηςκ πώνςκ, πνέε από εκμίθηα, θιήζεηξ από ηεκ ζηάζμεοζε
αοημθηκήηςκ, θιπ. Η πνμζπάζεηα ηεξ δημίθεζεξ πνμζακαημιίζηεθε ζηεκ εκεμένςζε ηςκ
μθεηιεηώκ γηα ημ ύρμξ ηςκ μθεηιώκ, ζηεκ πνμζπάζεηα εκεμένςζεξ ημοξ γηα ηεκ οπαγςγή
ημοξ ζε δηαδηθαζίεξ νύζμηζεξ μθεηιώκ, θαη ζημ μπιμθάνηζμα ηεξ έθδμζεξ θμνμιμγηθήξ
εκεμενόηεηαξ γηα ημοξ μθεηιέηεξ πμζμύ άκς ηςκ 300€. Τέιμξ ζε ελέιηλε βνίζθμκηαη
δηαδηθαζίεξ δηθαζηηθήξ δηεθδίθεζεξ μνηζμέκςκ μθεηιώκ άκς ηςκ 20.000€. Η εηθόκα πμο
έπμομε γηα ηηξ μθεηιέξ από ηηξ οπενεζίεξ ημο Δήμμο είκαη ε αθόιμοζε: Έπμομε ζύκμιμ
μθεηιώκ 721.031€ πμο αθμνμύκ μθεηιέξ 2.737 μθεηιεηώκ πμο πνςζημύκ από 1 έςξ
50.000€. Αοηό πμο πνμθύπηεη από ηα ζημηπεία ηςκ οπενεζηώκ είκαη όηη 290 μθεηιέηεξ
βνίζθμκηαη ζημ ζηόπαζηνμ ηςκ δηαδηθαζηώκ ηςκ ειεθηνμκηθώκ πιεηζηενηαζμώκ.
Μαξ απαζπμιεί πςξ ζα μπμνέζμομε κα ζομβάιμομε ζε όια ηα επίπεδα, ώζηε κα μεκ
ιεειαηεζεί ε πενημοζία θαη μη θόπμη μηαξ δςήξ ηεξ ιασθήξ μηθμγέκεηαξ, Όμςξ μπμνμύμε
κα ημ ακηημεηςπίζμομε με ημοξ οπάνπμκηεξ κόμμοξ; ΟΧΙ. Τμ ζέμα ζαθώξ είκαη πμιηηηθό.

Όζμ μαξ αθμνά ςξ Δεμμηηθή Ανπή δειώκμομε όηη δεκ ζα επηηνέρμομε γηα μηθνμμθεηιέξ
ζημ δήμμ, γηα ακζνώπμοξ θαη κμηθμθονηά πμο δεκ μπμνμύκ κα πιενώζμοκ, κα γίκμοκ
θαηαζπέζεηξ ζηεκ πενημοζία ημοξ. Να θηκδοκέρεη ημ ζπηηηθό ημοξ θαη κα είκαη αθμνμή
μ Δήμμξ θαη μη μθεηιέξ ζε αοηόκ. Σε αοηό μθείιμομε κα μπμύμε εμπόδημ θαη ζα ημ
θάκμομε με ημ ιαό θαη ημ θίκεμά ημο ζομπαναζηάηε θαη ανςγό» .
Σηεκ ζύζθερε, πανόκηεξ ήηακ μ Δήμανπμξ, μη Ακηηδήμανπμη, μ δεμμηηθόξ ζύμβμοιμξ ηεξ
δεμμηηθήξ πανάηαλεξ ΑΣΠΙ . Οοζηαζηηθέξ πανεμβάζεηξ πμο θαηαγνάθεθακ θαη ζα ιεθζμύκ
οπ’ όρε γηα ημ ζέμα έθακακ μη εθπνόζςπμη ημο Δηθεγμνηθμύ οιιόγμο άμμο, ημο
Γνγαηηθμύ Κέκηνμο άμμο, ημο οκδηθάημο Οηθμδόμςκ Ιθανίαξ & Φμύνκςκ, ημο
οιιόγμο αοημαπαζπμιμύμεκςκ Ιθανίαξ, ημο οιιόγμο οκηαλημύπςκ μηζζςηώκ
Ιθανίαξ & Φμύνκςκ, ηεξ Έκςζεξ δεμμθναηηθώκ γοκαηθώκ (ΟΓΕ). Σηεκ ζύζθερε
πανόκηεξ ήηακ επίζεξ θαη μη εθπνόζςπμη ημο Ν.Σ ΑΔΓΔΤ άμμο, ημο ζοιιόγμο
εθπαηδεοηηθώκ πνςημβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ Ιθανίαξ & Φμύνκςκ, ημο ζςμαηείμο
ενγαδόμεκςκ ζημοξ δήμμοξ Ιθανίαξ & Φμύνκςκ.
Όιμη μη πανηζηάμεκμη θμνείξ δειώζακ ηεκ οπμζηήνηλε ημοξ ζηεκ πνόηαζε πμο εκέθνηκε
ζηεκ ηειεοηαία ζοκεδνίαζε ημ Δεμμηηθό Σομβμύιημ γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ημο δεηήμαημξ,
θαη ηεκ απόθαζε ημοξ κα πνμπςνήζμομε από θμηκμύ δήμμξ & θμνείξ με ημκ ελήξ ζπεδηαζμό:
 Η Δεοηένα 18/6/2018,κα είκαη εμένα δνάζεξ θαηά ηςκ πιεηζηενηαζμώκ,
με παναζηάζεηξ μαδί με ημοξ θμνείξ, θαη μνγάκςζε ηεκ ίδηα μένα θηκεημπμίεζεξ ζηηξ
8 μ.μ ζηεκ πιαηεία Εοδήιμο.
 Εκεμένςζε όζςκ ζα βνεζμύκ ακηημέηςπμη με ημ εκδεπόμεκμ ημο ειεθηνμκηθμύ
πιεηζηενηαζμμύ θαη έθθιεζε γηα δηαθακμκηζμό ηεξ μθεηιήξ ημο.
 Υπμβμιή πνόηαζεξ ζηα ζοκανμόδηα οπμονγεία γηα επακέθδμζε ΚΥΑ πμο ζα δίκεη ηεκ
δοκαηόηεηα δηαγναθήξ πνμζαολήζεςκ θαη θαηαβμιήξ ημο πνέμοξ έςξ 100 μεκηαίεξ
δόζεηξ.
 Δηεθδηθμύμε από ηεκ Κοβένκεζε άμεζε κμμμζεηηθή νύζμηζε, πμο κα πνμζηαηεύεη ηε
ιασθή μηθμγέκεηα από πιεηζηενηαζμμύξ θαη θαηαζπέζεηξ με γκώμμκα ηεκ μηθμκμμηθή
ηεξ θαηάζηαζε θαη κα δίκεη ημ δηθαίςμα ζηα Δεμμηηθά Σομβμύιηα κα απμθαζίδμοκ γηα
δηαγναθέξ μθεηιώκ ζε αοημύξ πμο απμδεδεηγμέκα μύηε μπμνμύκ, μύηε έπμοκ κα
πιενώζμοκ.
 Ταοηόπνμκα θαηαηέζεθε πνόηαζε από ημκ Δήμμ Ιθανίαξ ζηεκ ΠΓΔ Βμνείμο Αηγαίμο γηα
ζοκημκηζμό όιςκ ηςκ δήμςκ ηεξ πενημπήξ ζε αοηή ηεκ θαηεύζοκζε.
Αθμύ θιείζεη μ θύθιμξ ηςκ ζοκειεύζεςκ θαη ηςκ εκεμενώζεςκ, ζα επακένζμομε ζημ Δ.
γηα κα δμύμε ζογθεθνημέκα ηη μέηνα μπμνμύμε κα οιμπμηήζμομε γηα αοημύξ πμο πνεςζηάκε
πάκς από 500€. Με πιήνε γκώζε όηη δνώκηαξ έηζη ζα είμαζηε έθημξ
«κόμημμο πιαηζίμο» αιιά θαη με ηεκ πιήνε πμιηηηθή εοζύκε όηη δεκ ζα αθήζμομε
θακέκακ θηςπό κα ημο θμονζέρμοκ ημ βημξ θαη ημ ζπίηη πμο ημο έπεη απμμείκεη.
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