3% ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ 50% ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2009 18:00

Aύξηση 3% των δημοτικών τελών και του δημοτικού φόρου για οικίες και καταστήματα για
το 2010 αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία στις 30/11/2009, ενώ μείωση 100% των τελών θα
γίνεται στις οικογένειες των μακροχρόνια ανέργων.
Τα τέλη για τις οικίες διαμορφώνονται από 1,5 σε 1,55 ευρώ/τ.μ., για τα καταστήματα από
4,5 σε 4,65 ευρώ/τ.μ. και ο δημοτικός φόρος από 0,25 σε 0,27 ευρώ/τ.μ. ετησίως...

«Ο Δήμος μας σταδιακά από τα έτη 2005 έως 2008 έχει απαλλάξει τους απόρους, τις
πολύτεκνες οικογένειες και τα Α.Μ.Ε.Α. από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών
και έχει μειώσει 50% τα τέλη των τρίτεκνων οικογενειών. Σήμερα που οι επιπτώσεις της
μεγάλης οικονομικής κρίσης συνεχίζουν να κλονίζουν τη χώρα μας αισθανόμαστε
υποχρεωμένοι να διευρύνουμε τα μέτρα και τις πολιτικές αλληλεγγύης και προτείνουμε
μείωση 50% για ανέργους 6 μηνών και 100% για ανέργους 12 μηνών (η περίοδος ανεργίας
αποδεικνύεται με την κάρτα του ΟΑΕΔ).
Όσον αφορά τα Δημοτικά τέλη πέρυσι λόγω της δύσκολης οικονομικά συγκυρίας κάναμε
συμβολικά μηδενική αύξηση. Φέτος κάναμε μικρή αύξηση 3% περίπου. Προσπαθούμε να
εισπράττουμε από πολίτες που έχουν και να ελαφρύνουμε άλλους που δεν έχουν. Θα ήταν
εύκολο να βάλουμε πάλι 0%, αλλά κρίναμε ότι είναι καλύτερο να πληρώνουν κάποιοι 5 ευρώ
και να απαλλάσσονται κάποιοι που δεν έχουν. Με την πολιτική μας καταφέραμε ο Δήμος να
έχει συσσωρευμένο απόθεμα και να εξυπηρετεί όλες τις κοινωνικές δράσεις του. Αν δεν
είχαμε αυτό το απόθεμα θα αναγκαζόμασταν τώρα π.χ. που θα έπρεπε να
χρηματοδοτήσουμε την ανάπλαση της Καρύλλου και την ανάπλαση της Πλ. Χρυσοστόμου
Σμύρνης να πάρουμε δάνειο και να πληρώνουμε τοκοχρεολύσια. Θα ήταν σοφότερη πολιτική
αυτή; Δεν θέλω να θέσω μακροπρόθεσμα σε κίνδυνο την καλή κατάσταση που βρίσκεται ο
Δήμος και να γίνει αυτό δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί στις αναπροσαρμογές των τελών
...» δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Κουτελάκης.
Η αντιπολίτευση διαφώνησε με την προτεινόμενη αύξηση και η κα Κατσέλη έκανε πρόταση
να γίνει και φέτος μηδενική αύξηση των τελών, ενώ συμφώνησε με την απαλλαγή των
ανέργων εφόσον αυτό είναι θεσμοθετημένο. Η πρόταση της κας Κατσέλη έλαβε 9 ψήφους.
Ο κ. Κούπας καταψήφισε και αυτός την αύξηση και τόνισε ότι μπορεί το 3% να ακούγεται
μικρή αύξηση, στην πραγματικότητα όμως είναι μεγάλη αν υπολογίσει κανείς ότι η δημοτική
αρχή από το 1999 έχει κάνει αθροιστικά αυξήσεις της τάξης του 90%, όταν ο πληθωρισμός
ήταν περίπου 40%. Ο κ. Κούπας ανέφερε ότι θα συναινούσε και για μεγαλύτερες αυξήσεις
αν η Δημ. Αρχή έφερνε ένα σχέδιο περιορισμού των εξόδων 5-10%.
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