ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 05/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκριζη ηης αριθ. 14/2018 απόθαζης ηοσ Γ ηης ΓΔΣΔΠΑ με θέμα «Έκπηωζη
επί ηης καηανάλωζης ποσ αθορά νέες ζσνδέζεις καηαναλωηών με ηο δίκησο ηης Σ/Θ».
Αριθ. Απόθαζης: 70/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 14 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, 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 3479/7-03-2018 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 20 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Βνιηώηεο Αξγύξεο

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 ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηόο εκεξήζηαο ζέκαηνο απνρώξεζε ν
δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ινξδάλεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ κε αξηζκό 14/2018
απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΓΔΣΔΠΑ ζρεηηθά κε ηελ Έθπησζε επί ηεο
θαηαλάισζεο πνπ αθνξά λέεο ζπλδέζεηο θαηαλαισηώλ κε ην δίθηπν ηεο Σ/Θ θαη εηζεγείηαη
ηελ έγθξηζε ηεο.
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 έγθξηζε ηεο κε αξηζκό 14/2018 απόθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο
ΓΔΣΔΠΑ πνπ αθνξά ηελ Έθπησζε επί ηεο θαηαλάισζεο πνπ αθνξά λέεο ζπλδέζεηο
θαηαλαισηώλ κε ην δίθηπν ηεο Σ/Θ ε νπνία έρεη σο εμήο:
1. Δθεμήο, αλεμάξηεηα από ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαηαζθεπήο ηεο παξνρήο, θαη ηεο
ζύλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ε θαηαλάισζε ηεο πξώηεο ζεξκαληηθήο πεξηόδνπ ηνπ
θαηαλαισηή λα ζπλνδεύεηαη από έθπησζε 50% επί ησλ ηειώλ θαηαλάισζεο.
Έηζη δηθαηνύρνη είλαη θαη όζνη θαηαλαισηέο έρνπλ ζπλδεζεί ζην παξειζόλ θαη δελ
έηπραλ ηελ ελ’ ιόγσ έθπησζε, ιόγσ εηεξνρξνληζκέλεο ζύλαςεο ζπκβνιαίνπ ζε
ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ηεο παξνρήο, εθόζνλ ην αηηεζνύλ.
Σν γξαθείν
εμππεξέηεζεο θνηλνύ αθνύ ζπιιέμεη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα από θαηαλαισηέο θαη
ειέγμεη όηη δελ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί θακία έθπησζε ζην παξειζόλ επί ησλ ηειώλ
θαηαλάισζεο, λα εθαξκόζεη ζηνπο δηθαηνύρνπο έθπησζε 50% ζηελ θεηηλή
ζεξκαληηθή
πεξίνδν
εθδίδνληαο
δηνξζσηηθνύο-πηζησηηθνύο
ινγαξηαζκνύο
θαηαλάισζεο επί ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί. Γηα όζνπο αηηεζνύλ ζην
κέιινλ ηελ εθαξκνγή έθπησζεο 50% επί ησλ ηειώλ θαηαλάισζεο θαη ηπγράλνπλ
δηθαηνύρνη, απηή ζα ρνξεγείηε ζηελ ηξέρνπζα, θάζε θνξά, ζεξκαληηθή πεξίνδν.
2. Πξνϋπόζεζε εθεμήο γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ παξνρώλ ζα είλαη ε πξνεγνύκελε
ζύλαςε θαη ε απνπιεξσκή (εθάπαμ ή ζε δόζεηο) ηνπ ζπκβνιαίνπ, βάζεη ησλ
πξνεθηεζέλησλ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 70/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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