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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26/ 2011

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρ. Αποφ. 260
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έκδοση Ψηφίσματος για την επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ

Στη Μάνδρα ,σήμερα στις 15 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011  ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνε-
δρίαση δημόσια ,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Μάνδρας , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 20544/11-11-2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με το άρθρο 67 του Ν 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών
27 παραβρέθηκαν παρόντα 24 δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος
2. Τώρος Αθανάσιος
3. Κολοβέντζος Παναγιώτης
4. Πλούμπης Κωνσταντίνος
5. Δουδέσης Δημήτριος
6. Μπέκας Δημήτριος
7. Αδάμ Μελέτιος
8. Γραμματικός Μελέτιος
9. Φλώρου Καλομοίρα
10. Σαμπάνης Γεώργιος
11. Ρόκας Περικλής
12. Λινάρδος Ιωάννης
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Βασιλείου Μάριος

15. Χανιώτης Γεώργιος
16. Κριεκούκη Ιωάννα
17. Γιάννου Γεώργιος
18. Κυδώνης Αθανάσιος
19. Μαρούγκα Μαρία
20. Κώνστας Ευάγγελος
21. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
22. Κώνστα Αγλαΐα
23. Μαρούγκας Μελέτιος
24. Μονοχολιάς Μιχαήλ
25.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μεϊντάνης Ιωάννης
2. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη

3. Λιώρης Αθανάσιος
4.
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Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα  και   το Δή-
μαρχο κο Δρίκο Γεώργιο ο οποίος εισηγούμενος το 1ο έκτακτο θέμα (τη
συζήτηση του θέματος  ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο κα-
τόπιν προτάσεως του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μελετίου Μαρούγκα) έ-
δωσε το λόγο στο Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο ο οποίος δήλωσε τα παρα-
κάτω:

«Η συνεχιζόμενη κυβερνητική εμμονή στη διαρκή αύξηση φόρων και τε-
λών, στη μείωση των εισοδημάτων και στον αφανισμό της επενδυτικής και
επιχειρησιακής δραστηριότητας πρέπει επιτέλους να σταματήσει.

Η δήθεν πρόφαση της κάλυψης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, στη
χώρα που με πάγια ευθύνη της νομοθετικής και της εκτελεστικής της ε-
ξουσίας, ανθεί η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία, αποτελεί αν μη τι άλ-
λο προσβολή της νοημοσύνης και της αξιοπρέπειας των πολιτών.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη δεν μπορεί να προέλθει
μέσα από μέτρα που γονατίζουν και οδηγούν στην απόγνωση το κοινωνικό
σύνολο.

Η νέα κυβέρνηση ας πάρει τα μέτρα της πράττοντας με γνώμονα το δίκαιο
και την στήριξη των αδυνάμων Ελληνίδων και Ελλήνων.»

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασί-
σει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την εισήγηση του Δημάρχου

Ομόφωνα αποφασίζει

Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος :
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ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

για το ΕΕΤΗΔΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας – Ειδυλλίας ομόφωνα δηλώνει την πλή-
ρη αντίθεσή του στην άδικη και δυσβάσταχτη φορολογική επιδρομή του
Υπουργείου Οικονομικών στα Ελληνικά νοικοκυριά μέσω της επιβολής
του ΕΕΤΗΔΕ στους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ.

Οι παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, οι δυσκολίες διαβίωσης που
αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του η πλειοψηφία των Ελλήνων, αλλά
και οι στοιχειώδεις κανόνες ηθικής και σεβασμού της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας, επιβάλλουν ανθρωποκεντρικές πολιτικές και κοινωνική ευαι-
σθησία και όχι «χαράτσια», εκβιασμούς και ληστρικές επιδρομές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας – Ειδυλλίας εκφράζει ομόφωνα την α-
μέριστη  συμπαράστασή του στους Δημότες μας, καθώς και την πρόθεση
του να υποστηρίξει με κάθε δυνατό και νόμιμο τρόπο τα δίκαια αιτήματά
τους απέναντι στον κρατικό παραλογισμό και τις εκβιαστικές πολιτικές
απομύζησης του οικογενειακού εισοδήματος των πολιτών.

Η συνεχιζόμενη κυβερνητική εμμονή στη διαρκή αύξηση φόρων και τε-
λών, στη μείωση των εισοδημάτων και στον αφανισμό της επενδυτικής και
επιχειρησιακής δραστηριότητας πρέπει επιτέλους να σταματήσει.

Συναισθανόμενοι το χρέος μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνι-
κή μας ευθύνη, καταδικάζουμε απερίφραστα την άκριτη και εκβιαστική ε-
πιβολή του ΕΕΤΗΔΕ στα Ελληνικά νοικοκυριά.

Ταυτόχρονα καλούμε, κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε δημότη σε επαγρύ-
πνηση και σε συνεννόηση για οργανωμένη μαζική και θεσμοθετημένη α-
ντίδραση, πάντα μέσα σε έννομα και έλλογα πλαίσια, προκειμένου οι πολι-
τικές αυτές του ωμού εκβιασμού να καταπέσουν.

Η κρίση οφείλει να αντιμετωπίζεται με νοικοκύρεμα και εξορθολογισμό
δαπανών αλλά πάντα με κοινωνικά κριτήρια. Η πτώχευση της Ελληνικής
Οικογένειας δεν αποτελεί λύση και τα «χαράτσια» δεν αποτελούν διέξοδο.
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Η απόφαση πήρε αα 260
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
       Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Τσάμος Παναγιώτης

Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 16-11-2011
Ο Δήμαρχος

ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. Τώρος Αθανάσιος
2. Κολοβέντζος Παναγιώτης
3. Πλούμπης Κωνσταντίνος
4. Δουδέσης Δημήτριος
5. Μπέκας Δημήτριος
6. Αδάμ Μελέτιος
7. Γραμματικός Μελέτιος
8. Φλώρου Καλομοίρα
9. Σαμπάνης Γεώργιος
10. Ρόκας Περικλής
11. Λινάρδος Ιωάννης
12. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
13. Βασιλείου Μάριος
14. Χανιώτης Γεώργιος
15. Κριεκούκη Ιωάννα
16. Γιάννου Γεώργιος
17. Κυδώνης Αθανάσιος
18. Μαρούγκα Μαρία
19. Κώνστας Ευάγγελος
20. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
21. Κώνστα Αγλαΐα
22. Μαρούγκας Μελέτιος
23. Μονοχολιάς Μιχαήλ


