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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Να στηρίξει ο Δήμος νομικά και πρακτικά όσους δημότες αδυνατούν ή δεν θέλουν να
πληρώσουν το “χαράτσι” μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ αποφάσισαν συναινετικά και οι 7
παρατάξεις που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο της Ν. Σμύρνης, καθώς και να
εξαιρεθούν της καταβολής δημοτικών τελών οι αποδεδειγμένα χαμηλόμισθοι και
χαμηλοσυνταξιούχοι αλλά και οι τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες...
Με ομόφωνη απόφασή του στις 16/11/2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης τάχθηκε
κατά του Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), του
νέου αντιλαϊκού φόρου ακινήτων που επιβλήθηκε πρόσφατα μέσω των λογαριασμών της
ΔΕΗ, του γνωστού σε όλους μας ως “χαράτσι”.
Η στήριξη αυτή του δήμου θα εκφραστεί με τη συγκρότηση νομικής επιτροπής,
αποτελούμενη από τους νομικούς του δήμου και τους νομικούς δημοτικούς σύμβουλους, η
οποία θα αναλάβει την υπεράσπιση όσων συμπολιτών μας δεν μπορούν ή αρνούνται να
καταβάλουν το τέλος ακινήτων, οργανώνοντας μαζικές προσφυγές και ασφαλιστικά μέτρα
κατά της ΔΕΗ.
“Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο, η αδυναμία πληρωμής ενός τέλους να επιφέρει ως
«τιμωρία» τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε νοικοκυριά, με όποιες συνέπειες και
κινδύνους αυτό επιφέρει αλλά και κυριολεκτικά την καταδίκη αυτών στο σκοτάδι.” ανέφερε
στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης, ενώ στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι
τοποθετήσεις όλων των αρχηγών των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος μας είχε στείλει επιστολές προς την ΠΕΔΑ και προς την
ΚΕΔΕ με τις οποίες καλούσε τα θεσμικά όργανα της Τ.Α. να αποφασίσουν πλαίσιο
συντονισμού δράσεων και πρωτοβουλιών για όλους τους δήμους, σχετικά με το θέμα του
«χαρατσιού» μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., με στόχο να υπάρξει ενιαία, συνολική και
συλλογική δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης γύρω από το θέμα αυτό και να μη μείνει σε
μεμονωμένες και αποσπασματικές ενέργειες του κάθε δήμου.
Η Νομική Επιτροπή που συστάθηκε για το ΕΤΗΔΕ αποτελείται από τους Νομικούς του
Δήμου Ν. Σμύρνης Γεωργία Σκλιβάγκου, Νικόλαο Καρδαρά και από τους Νομικούς Δημοτικούς Συμβούλους Άγγελο Βρεττό, Φώτη Μαζαράκη, Δήμητρα Νάνου, Μίρκα
Δαρζέντα, Μάντζιου Αφροδίτη.
Η Νομική Επιτροπή συνεδρίασε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 και αποφάσισε να προβεί
στις παρακάτω νομικές ενέργειες: Να αποστείλει Εξώδικο προς τη ΔΕΗ ώστε να μην
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προχωρήσει στη διακοπή ρεύματος σε όσους δεν έχουν πληρώσει το ειδικό τέλος, να
καταθέσει Αγωγή και Προσφυγή κατά της ΔΕΗ.
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