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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθµ. 49/27-11-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής Θέρµης 

 

Αριθµ.Αποφ. 524/2013                 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

για αναπροσαρµογή τελών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 

και ∆ηµοτικού φόρου για το έτος 2014. 

 

 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η-11-2013 ηµέρα  

Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από 

την υπ’αριθ. 48849/22-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 74 και 75 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  9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  5 µέλη ,δηλαδή: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

  

1. Γκουστίλης Θεόδωρος 

2. Αναγνώστου Πασχάλης                         1. Βεζυρτζής Νικόλαος 

3. Γκρόζος Παναγιώτης        2. Μιχαηλίδης Κων/νος  

4. Ηρακλής Βασίλειος        3.Τσιλιάς Χρήστος   

5. Φάµελλος Σωκράτης       4.Τσιολάκης Αριστόβουλος  

                    

     

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.      

      

             Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του 

∆ήµου  Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. 

 

Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 2
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταµένης ∆/νσης της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας  σύµφωνα µε την οποία: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, η Οικονοµική Επιτροπή 

εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και 

εισφορών. 

Στα πλαίσια της κατάρτισης του προϋπολογισµού έτους 2014 είναι απαραίτητη η 

λήψη απόφασης αναπροσαρµογής των δηµοτικών τελών – δηµοτικού φόρου. 

Σηµειώνεται ότι στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του δήµου έτους 2014 

έχουν προβλεφθεί έσοδα ανάλογα µε αυτά του 2013 και κατ’ αυτό τον τρόπο 

διαµορφώθηκαν και οι ανάλογες προβλέψεις εξόδων. 

Υπενθυµίζεται ότι µε την υπ’ αριθµό 100038/17-12-2012 απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ακυρώθηκε 

εν µέρει η 520/2012 απόφαση του ∆.Σ. Θέρµης, που αφορά σε καθορισµό 

δηµοτικών τελών και δηµοτικού φόρου έτους 2013. Μετά από εισήγηση της 

οικονοµικής υπηρεσίας λήφθηκε η 81/2013 απόφαση Ο.Ε. για την προσαρµογή 

των δηµοτικών τελών και φόρου στα όσα υποδεικνύονται από την ανωτέρω 

απόφαση Γ.Γ. Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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Με βάση τα παραπάνω προτείνει να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα εξής: 

 

1) Να εγκριθεί η 81/2013 απόφαση Ο.Ε. 

2) Να µην υπάρξει αναπροσαρµογή δηµοτικών τελών & φόρου για το έτος 2014, 

εκτός από την αύξηση κατά 20% του δηµοτικού φόρου στα όρια της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Βασιλικών, προκειµένου να ενοποιηθεί σταδιακά µε τις χρεώσεις των 

λοιπών δηµοτικών διαµερισµάτων, στα πλαίσια της ίσης αντιµετώπισης των 

δηµοτών. Με βάση τα παραπάνω ο δηµοτικός φόρος στα όρια της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Βασιλικών θα διαµορφωθεί ως εξής: 

∆.Ε. Βασιλικών 2011 

αύξηση 20% 

2012 

αύξηση 20% 

2013 

αύξηση 20% 

(εφαρµογή από 

2014) 

Στεγασµένοι χώροι 0,10 0,12 0,144 

Μη στεγασµένοι 

χώροι 

0,10 (το ½ των 

τ.µ.) 

0,12 (το ½ των 

τ.µ.) 

0,144 (το ½ των 

τ.µ.) 

 

Επιπλέον στην απόφαση του ∆.Σ. θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στην 

επιβολή του τέλους και σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον ο δήµος 

παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας στις περιοχές αυτές, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 

ΥΠΕΣ 77150/4-9-1969. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή 

να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά. 

  

     Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του 

Προέδρου της και τις  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του 

Ν.3463/2006 

 

                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα 

 

    Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

 

1) Να εγκριθεί η αριθ. 81/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

2) Να µην υπάρξει αναπροσαρµογή δηµοτικών τελών & φόρου για το έτος 2014, 

εκτός από την αύξηση κατά 20% του δηµοτικού φόρου στα όρια της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Βασιλικών, προκειµένου να ενοποιηθεί σταδιακά µε τις χρεώσεις των 

λοιπών δηµοτικών διαµερισµάτων, στα πλαίσια της ίσης αντιµετώπισης των 

δηµοτών. Με βάση τα παραπάνω ο δηµοτικός φόρος στα όρια της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Βασιλικών θα διαµορφωθεί ως εξής: 

∆.Ε. Βασιλικών 2011 

αύξηση 20% 

2012 

αύξηση 20% 

2013 

αύξηση 20% 

(εφαρµογή από 

2014) 

Στεγασµένοι χώροι 0,10 0,12 0,144 

Μη στεγασµένοι 

χώροι 

0,10 (το ½ των 

τ.µ.) 

0,12 (το ½ των 

τ.µ.) 

0,144 (το ½ των 

τ.µ.) 

 

Επιπλέον στην απόφαση του ∆.Σ. θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στην 

επιβολή του τέλους και σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον ο δήµος 



Α∆Α: ΒΛ13ΩΡΣ-8ΤΛ 

παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας στις περιοχές αυτές, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 

ΥΠΕΣ 77150/4-9-1969. 

 

 

     H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 524/2013. 

 

   Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως 

εξής:  

                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                     Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                               

                                                                                 

 

  ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 


