ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 29/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Δγκριζη ηης αριθ. 106/2017 απόθαζης ηοσ Γ ηης ΓΔΣΔΠΑ με ηίηλο «Αίηημα
ηης ηέγης Πονηίων Αμσνηαίοσ και Περιτώρων για τορήγηζη έκπηωζης επί ηων ηελών
ζύνδεζης».
Αριθ. Απόθαζης: 307/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 18 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 15960/11-10-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Βεξάλε Φσηεηλή
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Ληκλνρσξίνπ θ.
Σζεξέπεο Αληώληνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο, Μπάληεο Ινξδάλεο, Σζαρεηξίδεο
πύξνο, Βνιηώηεο Αξγύξηνο, Γεώξγνπ Σξύθσλ, Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ε δεκνηηθή
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Καξανύιε Αθξνδίηε .
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 10ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ην κε
αξηζκό. 1288/26-09-2017 έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α κε ην νπνίν καο δηαβηβάζηεθε ε αξηζ.
106/2017 απόθαζεο ηνπ Γ ηεο ΓΔΣΔΠΑ πνπ αθνξά ην «Αίηεκα ηεο ηέγεο Πνληίσλ
Ακπληαίνπ θαη Πεξηρώξσλ γηα ρνξήγεζε έθπησζεο επί ησλ ηειώλ ζύλδεζεο»..
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:


Σν άξζξν 23-Καλνληζκνί δηθηύσλ,

ην άξζξν 25-Σηκνιόγηα θαη ην

άξζξν 26-

Γηαθνξνπνίεζε Σειώλ ηνπ Ν. 1069/80 (ΦΔΚ 191/23.08.1980 ηεύρνο Α') Πεξί θηλήηξσλ
δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ηεο κε αξηζκό 106/2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. πνπ αθνξά ην «Αίηεκα ηεο ηέγεο Πνληίσλ Ακπληαίνπ θαη Πεξηρώξσλ γηα
ρνξήγεζε έθπησζεο επί ησλ ηειώλ ζύλδεζεο» σο εμήο:
Σελ έγθξηζε γηα έθπησζε 50% επί ηνπ ηζρύνληα ηηκνθαηαιόγνπ ησλ ηειώλ ζύλδεζεο
ζηελ ηέγε Πνληίσλ Ακπληαίνπ θαη Πεξηρώξσλ πνπ ζα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηεο
ηειεζέξκαλζεο ηελ πξνζερή ζεξκαληηθή πεξίνδν (2017-2018).
Σελ έγθξηζε αηηήκαηνο ην νπνίν ζα πξνέξρεηαη από θάζε Πνιηηηζηηθό-Αζιεηηθό
ύιινγν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ πνπ ζα ζηεγάδεηαη ζε ηδηόθηεην θηίξην ζα έρεη ηελ παξαπάλσ
έθπησζε.
O αληηδήκαξρνο θ. Αθξηηίδεο Βαγγέιεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 99 ηνπ λ. 3463 /2006 κε
ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξόεδξνπ ηνπ Γ ηνπ ζπιιόγνπ ηεο ηέγεο Πνληίσλ Ακπληαίνπ θαη
Πεξηρώξσλ δελ παξαβξέζεθε ζηελ ςεθνθνξία ιόγσ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο .
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 307/2017.
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