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ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 33/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Ανάκληζη ηης με αριθμό 307/2017 απόθαζης ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ με
ηίηλο «Αίηημα ηης ηέγης Πονηίφν Αμσνηαίοσ και Περιτώρφν για τορήγηζη έκπηφζης
επί ηφν ηελών ζύνδεζης» και λήυη νέας.
Αριθ. Απόθαζης: 388/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 20309/08-12-2017 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 24 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Αθξνδίηε Καξανύιε
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Γνξάληε Δηξήλε
Βνιηώηεο Αξγύξηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Φηιώηα θ. Μαξθόπνπινο
Αλέζηεο, θαη Ληκλνρσξίνπ θ. Σζεξέπεο Αληώληνο.

Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ην κε αξηζκό 162428/23/10/2017
έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Φιώξηλαο πξνο ηελ ΓΔΣΔΠΑ ζύκθσλα κε ην
νπνίν νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23,25 θαη 26 ηνπ λ. 1069/1980, ν θαζνξηζκόο ηειώλ θαζώο
θαη ε κείσζε ή δηαθνξνπνίεζε ηνπο , πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν ζρεηηθήο θαλνληζηηθήο
πξάμεο, πνπ λα θαζνξίδεη ην πιαίζην ππαγσγήο θαη εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θαη δελ
κπνξεί λα νξίδεηαη εηδηθά γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνπηθό
ζύιινγν.
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε ΓΔΣΔΠΑ καο έζηεηιε εθ λένπ ηελ κε αξηζκό 133/2017
απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ηεο ζπκβνπιίνπ κε ηίηιν Χνξήγεζε έθπησζεο επί ησλ ηειώλ
ζύλδεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ Σ/Θ θαη αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
106/21-09-2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α.
Ο πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ αλάθιεζε ηεο κε αξηζκό 307/2017 απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ κε ηίηιν «Αίηεκα ηεο ηέγεο Πνληίσλ Ακπληαίνπ θαη Πεξηρώξσλ γηα ρνξήγεζε
έθπησζεο επί ησλ ηειώλ ζύλδεζεο» θαη ηελ έγθξηζε εθ λένπ ηεο 133/2017 απόθαζε ηνπ
δηνηθεηηθνύ ηεο ζπκβνπιίνπ ηεο ΓΔΣΔΠΑ .
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ αλάθιεζε ηεο κε αξηζκό 307/2017 απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ηίηιν
«Αίηεκα ηεο ηέγεο Πνληίσλ Ακπληαίνπ θαη Πεξηρώξσλ γηα ρνξήγεζε έθπησζεο επί ησλ
ηειώλ ζύλδεζεο».
Σελ έγθξηζε ηεο κε αξηζκό 133/2017 απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ηεο ζπκβνπιίνπ κε ηίηιν
Χνξήγεζε έθπησζεο επί ησλ ηειώλ ζύλδεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ
Σ/Θ θαη αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 106/21-09-2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. σο εμήο:
1. Σελ έγθξηζε γηα έθπησζε 50% επί ηνπ ηζρύνληα ηηκνθαηαιόγνπ ησλ ηειώλ ζύλδεζεο
ζε ζσκαηεία θαη ζπιιόγνπο πνπ ελδεηθηηθά έρνπλ σο ζθνπό ηελ άζθεζε
θηιαλζξσπηθώλ έξγσλ, ηελ πλεπκαηηθή, θαιιηηερληθή, αζιεηηθή θαη ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε, ηελ δηαθύιαμε ηεο ηζηνξηθήο θαη ιανγξαθηθήο θιεξνλνκηάο θαη
παξαδόζεσλ, ζε ηδηόθηεην ρώξν πνπ αλήθεη ζε απηά.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 384/2017.
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