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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τα δημοτικά τέλη όπως αυτή διαμορφώθηκε στην
Οικονομική Επιτροπή της Δευτέρας υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, στο Δημοτικό
Συμβούλιο που συνεδρίασε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η βασικότερη αλλαγή που έρχεται είναι η μείωση στα δημοτικά τέλη κατά 5,5% για όλα τα
νοικοκυριά στην Τοπική Κοινότητα Ιωαννίνων, την ίδια ώρα όμως που στο Πέραμα
αυξάνονται από 0,70 σε 0,75 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου
αυξάνονται από 0,54 ευρώ σε 0,65 το τετραγωνικό.
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Για μια γενναία απόφαση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος στάθηκε στην
προσπάθεια σύγκλισης των τελών σε όλο το Δήμο.

«Σίγουρα δεν είναι ο πιο δίκαιος τρόπος υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών. Ωστόσο
χρειάζεται χρόνος για να φτάσουμε σε αυτό. Προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τα Δημοτικά
τέλη με γνώμονα την ισονομία και τη δικαιοσύνη. Δεν μιλάμε για επανάσταση όταν
μειώνουμε τα τέλη στη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων, αλλά δείχνουμε προθέσεις», είπε
μεταξύ άλλων ο κ. Ελισάφ προσθέτοντας ότι στόχος είναι να επιτευχθεί σταδιακά μια
σύγκλιση στις τιμές σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Τι προηγήθηκε

Πριν φτάσουμε στο σημείο να συζητηθεί το θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε ένα βήμα
πριν την αναβολή του καθώς η παράταξη του κ. Μπέγκα διαμαρτυρήθηκε για την εισήγηση
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου να χαρακτηρίσει ως μη εφαρμοστέα κι άρα ανάξια
συζήτησης την εναλλακτική πρόταση που κατέθεσε η «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα». Ο
χρόνος μάλιστα που έγινε γνωστή η εισήγηση της Υπηρεσίας, δέκα λεπτά πριν την έναρξη
της συνεδρίασης, πυροδότησε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της ο οποίος ζήτησε
την αναβολή του θέματος, μια πρόταση στην οποία φάνηκε να συμφωνούν τόσο η Τ.
Καλογιάννη όσο και ο Λ. Νάτσης με τον Χρ. Πατσούρα.

Ο βασικός λόγος, ήταν ο μικρός χρόνος που υπήρχε για την προετοιμασία της πρότασης
καθώς μόλις τη Δευτέρα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή στην οποία μάλιστα έγιναν
διορθώσεις επί της πρότασης της Δημοτικής Αρχής.

Ακολούθησε έντονος διάλογος για το δίκαιο ή όχι του αιτήματος με την παρέμβαση του
Δημάρχου να δίνει τελικά τη λύση, αφού ο κ. Ελίσαφ πρότεινε, προκειμένου να συζητηθεί το
θέμα, να ακουστούν οι προτάσεις και της αντιπολίτευσης και να αξιολογηθούν από το Σώμα.

«Δεν υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές να βρούμε συγκλίσεις πρέπει. Μόνο για τη Δημοτική
Ενότητα Μπιζανίου γίνεται ο «καβγάς». Είναι μια διαφοροποίηση σε πολιτικό επίπεδο.
Αφού οι διαφορές δεν είναι σημαντικές να γίνει διάλογος εδώ. Κι αν υπάρχει λάθος να το
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πάρουμε πίσω», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Ελισάφ, με τον Θωμά Μπέγκα να κάνει δεκτή την
πρόταση αυτή.

Ενστάσεις από την «Ενότητα Πολιτών»

Τόσο ο Θωμάς Μπέγκας, όσο και ο Θωμάς Γιωτίτσας, εκ μέρους της «Ενότητας Πολιτών
Νέα Γιάννενα» στάθηκαν στις μειώσεις που έγιναν επί της θητείας τους στα δημοτικά τέλη,
στη θέσπιση κοινωνικών τιμολογίων με μεγάλες ελαφρύνσεις για τις ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες αλλά και στο γεγονός πως η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει παραλάβει έναν
οικονομικά υγιή Δήμο.

Εντόπισαν ορισμένες θετικές παρεμβάσεις στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής,
διαφώνησαν όμως στο συνολικό σκεπτικό.

Στάθηκαν ιδιαίτερα στην μεγάλη αύξηση των χρεώσεων στους παραγωγούς του πρωτογενή
τομέα (πτηνοτροφεία, κτηνοτροφικές μονάδες). Μια πρόταση που έπληττε σημαντικά τους
παραγωγούς του Δήμου και η οποία, υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων των
παραγωγών αλλά και της μείζονος αντιπολίτευσης πήρε εσπευσμένα πίσω η Δημοτική Αρχή
κατανοώντας έστω και με τον τρόπο αυτό την αδικία απέναντι τους.

Σε ότι αφορά τις μειώσεις μέσα στην πόλη τόνισαν ότι είναι σχεδόν μηδενικές, ενώ
ταυτόχρονα έχουν ένα σημαντικό κόστος για το Δήμο.

«Μια μείωση καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα η οποία θα ελαφρύνει μια οικογένεια που
κατοικεί σε ένα διαμέρισμα 100 τμ κατά μόλις 80 λεπτά το μήνα, αλλά θα κοστίσει στο
Δήμο 330.000 ευρώ ετησίως. Ένα πολύ σημαντικό ποσό που θα μπορούσε να κατανεμηθεί σε
άλλες κατηγορίες ή Δημοτικές Ενότητες ώστε να έχουν μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική
ελάφρυνση. Δεν θα αντιταχθούμε σε μειώσεις τελών. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι
πρόκειται για μια κίνηση καθαρά συμβολικού χαρακτήρα με μηδενικό όφελος για τους
δημότες της πόλης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπέγκας.

Καλογιάννη, Νάτσης
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Από την μεριά της η κ. Καλογιάννη έκανε λόγο για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα
μιλώντας για αμελητέες μειώσεις την ίδια ώρα που η αύξηση σε Μπιζάνι και Πεδινή για τους
επαγγελματικούς χώρους φτάνει το 45%.

Πρότεινε η αύξηση αυτή να περιοριστεί στους μεγάλους επαγγελματικούς χώρους κι όχι
στα μικρά καφενεία, και καταστήματα, κάτι που έγινε αποδεκτό για χώρους μέχρι 60 τ.μ.

Σε ότι αφορά τις άλλες αυξομειώσεις, χαρακτήρισε τις μειώσεις ως χωρίς στρατηγική αξία
και τις αυξήσεις τέτοιες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Κατέληξε όμως στο ότι θα
στηρίξει την πρόταση.

Ο Λάζαρος Νάτσης από την πλευρά του τόνισε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές μειώσεις
κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή πως με την απόφαση που έλαβε για την ακύρωση του
διαγωνισμού για τον οδοφωτισμό δεν θα πετύχει μείωση των δαπανών μέσα στο 2020 κι
άρα δεν μπορεί να μειώσει τα ανταποδοτικά, όπως θα γινόταν σε αντίθεση περίπτωση.

«Δεν προβλέπεται πουθενά μείωση γιατί τα ανταποδοτικά τα έχει υποθηκεύσει για 12
χρόνια στον ιδιώτη όταν θα ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των λαμπτήρων», είπε μεταξύ
άλλων, ενώ στάθηκε κι αυτός στις αυξήσεις στην Δ.Ε. Πεδινής.

Η Αριστερά

Οι Όλυ Τσουμάνη και Χρήστος Πατσούρας μίλησαν για μια «λανθασμένη διαχείριση των
ανταποδοτικών». Η επικεφαλής της Λ.Σ. μίλησε για τις αυξήσεις που έρχονται σε όλους
τους Δήμους λόγω της λειτουργίας του εργοστασίου των απορριμμάτων, θέμα που έχουν
αναδείξει πανηπειρωτικά οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις πρώτου βαθμού του ΚΚΕ. Η ίδια
κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για κινήσεις εντυπωσιασμού καθώς «οι φερόμενες ως
μειώσεις είναι ψίχουλα».

Ο Χρήστος Πατσούρας τέλος τόνισε ότι οι λαϊκές οικογένειες δεν θα δουν καμία ουσιαστική
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μείωση στην τσέπη τους την ώρα που οι ανταποδοτικές υπηρεσίες ολοένα και
υποβαθμίζονται.
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