ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α 4ΑΜΒΩΡΣ-Π7Ο
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ. 20/3-8-2011 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 401/2011

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ’αριθ.
280/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
σχετικά
µε
«Αναπροσαρµογή
δηµοτικών
τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 3-8-2011 ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 20:30 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’
αριθ.28338/ 29-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93,
95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010)
περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 30 δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
1.
Τσολάκης Απόστολος, Πρόεδρος ∆.Σ.
1. Ιγνατιάδης Θεόδωρος
2.
Αναγνώστου Πασχάλης
2. Καπουσούζη Μαριάνθη
3.
Αντωνίου Αντώνιος
3. Τριανταφυλλίδης Παύλος
4.
Αποστόλου Στυλιανός
5.
Βασιλειάδου Σοφία
6.
Βεζυρτζής Νικόλαος
7.
Βογιατζής ∆ηµήτριος
8.
Γακούδη Βασιλική, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
9.
Γιαννακίδου Κυριακή
10 Γκουστίλης Θεόδωρος
11. Γκρόζος Παναγιώτης
12. Ηρακλής Βασίλειος
13. Καρκατζίνος Νικόλαος
14. Κοντοπίδης Γεώργιος
15 Κουγιάµης Αργύριος
16 Κουγιουµτζίδης Σταύρος
17. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
18. Μουστάκας Βασίλειος
19. Μπίκος Κωνσταντίνος
20. Παπαφιλίππου Νικόλαος
21. Πονερίδης Παναγιώτης
22. Σαµαράς Νικηφόρος
23. Σαµαράς Σωκράτης
24 Στάθης Κων/νος
25. Τιτέλης Κωνσταντίνος, Γραµµατέας ∆.Σ.
26 Τσιλιάς Χρήστος
27 Τσιολάκης Αριστόβουλος
28 Φάµελλος Σωκράτης
29 Χίνη ∆ήµητρα
30. Χρυσοχόου Παύλος
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κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σταύρος Μανταλής, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συµβουλίου
σχετική εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας κι είπε τα παρακάτω :
Με το αριθµ.39720/19-07-2011 έγγραφο τη Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
ζητήθηκε η τροποποίηση της αριθµ.280/2011 Α.∆.Σ. που αφορούσε την αναπροσαρµογή
δηµοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,ώστε να συµπεριλάβει στις
ποσοστώσεις που προβλέπονται από το Ν.1080/80 για στεγασµένους και µη στεγασµένους
χώρους άλλης χρήσης και τους χώρους µε εµβαδό άνω των 6.000 τ.µ. Για τους χώρους
αυτούς προβλέπεται ότι ο συντελεστής του τέλους δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60% ή το
30% αντίστοιχα του τέλους που ορίστηκε για τους ίδιους χώρους µέχρι 1.000τ.µ.,κάτι που
δεν ήταν εµφανές στην Α.∆.Σ..
Εποµένως σύµφωνα µε τα παραπάνω η 280/2011 Α.∆.Σ. πρέπει να διαµορφωθεί ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΤΕΛΗ

Κατοικίες, φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουµένων των ιδιωτικών κλινικών)
Στεγασµένοι χώροι άλλης χρήσης (π.χ. καταστήµατα,
βιοτεχνίες, αποθήκες κλπ.)

1,1 €/τ.µ.

Μη στεγασµένοι χώροι και εποχιακώς κατοικούµενες οικίες

Μέχρι 6000 τ.µ.
Από 6.000 τ.µ.
Μέχρι 6000 τ.µ.
Από 6.000 τ.µ.

2,1 € /τ.µ.
1,26 €/τ.µ.
2,88€ /τ.µ.
(το 1/3 των τ.µ.)
0,864 € /τ.µ.
(το 1/3 των τ.µ.)

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου και το αριθµ. 39720/19-07-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

µε πλειοψηφία

Τροποποιεί την υπ’ αριθµ. 280/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την
«Αναπροσαρµογή δηµοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού» σύµφωνα µε το
εισηγητικό µέρος της παρούσης, η οποία διαµορφώνεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΤΕΛΗ

Κατοικίες, φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουµένων των ιδιωτικών κλινικών)
Στεγασµένοι χώροι άλλης χρήσης (π.χ. καταστήµατα,
βιοτεχνίες, αποθήκες κλπ.)

1,1 €/τ.µ.

Μη στεγασµένοι χώροι και εποχιακώς κατοικούµενες οικίες

Μέχρι 6000 τ.µ.
Από 6.000 τ.µ.
Μέχρι 6000 τ.µ.
Από 6.000 τ.µ.

2,1 € /τ.µ.
1,26 €/τ.µ.
2,88€ /τ.µ.
(το 1/3 των τ.µ.)
0,864 € /τ.µ.
(το 1/3 των τ.µ.)
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Μειοψήφησαν οι ∆.Σ. Βεζυρτζής Νικόλαος, Γακούδη Βασιλική, Παπαφιλίππου Νικόλαος,
Τσιλιάς Χρήστος, Σαµαράς Νικηφόρος, Αντωνίου Αντωνίου, Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος.
Απείχε της ψηφοφορίας η ∆.Σ.Βασιλειάδου Σοφία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 401/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
====================

ΘΕΡΜΗ 09-08-2011
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29482

∆/ΝΣΗ : ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ
ΠΛΗΡ. : ΜΑΪ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΗΛ: 2313-300754
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆.Σ.)
ΤΗΛ: 2313-300740
FAX: 2310478201

ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Κ.ΡΟΥΣΙ∆Η 11 - Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η
Τ.Κ.541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΜΑ : «Υποβολή για έλεγχο της υπ αριθµ.401/2011 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
σχετικά µε την «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 280/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου σχετικά µε «Αναπροσαρµογή δηµοτικών τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού»
ΣΧΕΤ : Το υπ αριθµ. 20701/15-06-2011 έγγραφό µας (υπ αριθµ. 280/2011 Α.∆.Σ.)
Υποβάλλουµε επικυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου της 03ης-08-2011, που περιέχει την υπ’ αριθµ. 401/2011 απόφασή
του µαζί µε το αντίστοιχο αποδεικτικό δηµοσίευσής της και τα σχετικά έγγραφα.
Παρακαλώ να ελέγξετε την απόφαση αυτή, όπως ορίζει ο Νόµος.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
∆.Ε.Η. Ανατολικής Περιοχής
Οικονοµικό Τµήµα

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
Εισήγηση υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
--------------------------------------------------------------Στη Θέρµη σήµερα την 09η του µηνός Αυγούστου του έτους 2011 η υπογεγραµµένη
Παπαθεοδώρου Χρυσούλα τοιχοκόλλησα στο γι’ αυτό προορισµένο µέρος (εξώθυρα) του
∆ηµοτικού Καταστήµατος την υπ’ αριθµ. 401/2011 Α.∆.Σ. σχετικά µε την Τροποποίηση της
υπ’ αριθµ. 280/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε «Αναπροσαρµογή
δηµοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.
Η τοιχοκόλληση έγινε µπροστά στους µάρτυρες που υπογράφουν :
1. Φλώρου Ελευθερία
2. Λασκάκη Μαρία
Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό.
Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση

Οι µάρτυρες
1,

2,

