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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 9/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δέθα νθηώ (18) ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Δεπηέξα 

θαη ώξα 18:00 ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζ. 9/14.4.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ 

Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν 14 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 16 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

3 Υιηνύκεο Αλδξέαο 17 ηκώλεο Ησάλλεο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

6 αξάληε Μαξία 20 Καπιάλεο Θσκάο 

7 Ενύλε ηέιια 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 22 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 23 Βνξδόο Υξήζηνο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 26 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 27 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ : Οπδείο  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ.  

ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο, 

Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, γ) Βαγησλάο Κσλ/λνο, Οιύλζνπ, δ) Ρόθνπ 

Άλλα,  Πνιπγύξνπ ε) Μειαλδίλνο Ησαθείκ, Βξαζηάκσλ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε: «Όζνλ αθνξά ηνλ θόξν ηεο 

ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ, πξέπεη λα πσ όηη έγηλε κηα ζεκαληηθή δνπιεηά θαη 

πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηελ ππεξεζία γηα ην έξγν πνπ έθαλε. Πήξακε ινηπόλ ηα ζηνηρεία εζόδσλ θαη 

εμόδσλ, όπσο νθείιακε λα θάλνπκε, αλά δεκνηηθή ελόηεηα θαη βάζε απηώλ ησλ ζηνηρείσλ θαηαιήμακε 

ζην άθξσο απαξαίηεην πνζό γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ.  

 Δελ ππάξρεη νύηε κηα δεκνηηθή ελόηεηα πνπ λα είλαη πιενλαζκαηηθή. ε πνιιέο δε εμαηηίαο 

θαθώλ πξνϋπνινγηζκώλ είκαζηε αξθεηέο δεθάδεο ρηιηάδεο επξώ ρξεσκέλνη. Η νπζία είλαη όηη ηα 

αληαπνδνηηθά έζνδα γηα ην έηνο 2010 αλήιζαλ ζε 2.457.156,14 θαη ηα έμνδα είλαη 300,000 € 

πεξηζζόηεξα.  

 Σν έηνο 2011, εθηόο από ηα παξαπάλσ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ζνβαξέο 

πξνθιήζεηο. Από απηέο 100,000 € είλαη επηπιένλ ηνπ θόζηνπο ηνπ θαπζίκνπ, νη 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 4
ν
  Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε - Δλαξκόληζε – 

Πξνζαξκνγή ηειώλ θαζαξηόηεηαο – θσηηζκνύ ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 

3852/10 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 190  
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πξνϋπνινγηζκνί ηνπ 2009, ην θόζηνο είλαη πεξίπνπ ζηηο 170,000 € , βάδνπκε επηπιένλ 100,000 

€ θόζηνο θαπζίκνπ. Ξέξεηε πόζν πήξε ην θαύζηκν από ην 2009 θαη κεηά.  

 Επίζεο έρνπκε λα πξνϋπνινγίζνπκε ην θόζηνο ηνπ ΥΤΣΑ πνπ θαθώο δελ 

πξνϋπνινγίζηεθε ζηνλ πξνεγνύκελν πξνϋπνινγηζκό, είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 230,000 € επηπιένλ 

θαη’ ειάρηζηνλ θαη βεβαίσο έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θαη παξαπάλσ έμνδα όζνλ αθνξά ην 

πξνζσπηθό, ηόζν απηά πνπ ηνπ νθείινπκε όζν θαη απηό πνπ ζα πάξνπκε.  

 Με απηό ην ζθεπηηθό ηα έζνδα ζα αλέξζνπλ ζην πνζό ησλ 3.366,810 € , νπόηε ζα 

ηζνζθειηζηνύλ κε ηα έμνδα πνπ ζαο είπα είλαη άθξσο απαξαίηεηα. Πξνηείλνπκε αύμεζε ηεο 

ηηκήο, ηξνπνπνίεζε θαη ελαξκόληζε, ζε εληαία θιίκαθα σο εμήο: 2,20 €/ηκ γηα νηθηαθή 

ρξήζε θαη 3,25 €/η.κ. γηα γεληθή ρξήζε. Γηα νπνηαδήπνηε απνζήθε πνπ έρεη βγάιεη άδεηα σο 

απνζήθε γεσξγηθή ή εκπνξηθή 1,10 € εληαίν ηέινο, πνπ ζεκαίλεη όηη είλαη πιαζκαηηθό ζα είλαη 

πεξίπνπ ην 30% ηνπ ηέινπο θαηαζηεκάησλ. Πξνηείλνπκε ινηπόλ απηόλ ηνλ ζπληειεζηή θαη’ 

επηηαγή ηνπ λόκνπ 1080/80, πνπ πξνβιέπεη όηη ηα έζνδα κε ηα έμνδα ζα πξέπεη λα είλαη 

ηζνζθειηζκέλα» . 

 Ο Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Ησάλλε ηκώλεο : «Λέηε 

όηη πξνβιέπνληαη 300,000 γηα έθηαθην πξνζσπηθό, απηό δελ ππήξρε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα;».  

 Ο θ. Βνξδόο απήληεζε όηη ππήξρε. 

 Ο θ. ηκώλεο ζπλέρηζε: «Γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ ηνπ ΥΤΣΑ, δελ ππήξραλ έμνδα ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα, ηώξα δεκηνπξγήζεθαλ; Δελ κπνξνύκε λα δερηνύκε κε ηίπνηα όηη ζηελ 

Γαιάηηζηα ζα έρνπκε κηα αύμεζε 130 % , είλαη αδηαλόεην». 

 Σνλ ιόγν πήξε ν επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο 

Μπνγδάλνο : «ε ζρέζε κε ηα μελνδνρεία θαη γηα ηνπο ρώξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα ύπλν θιπ, 

ππάξρεη ην ζέκα ηεο πεξηόδνπ, ζε ζρέζε κε ηα ηέιε. Έρνπκε έλα πξνεγνύκελν από ηελ 

πξνεγνύκελε δεκνηηθή αξρή, ην νπνίν πξέπεη λα ην δείηε. 

 Δελ μέξσ ηη έγηλε αθξηβώο κε ηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, είραλε θάλεη έλζηαζε νη 

μελνδόρνη ηεο παξαιίαο ηεο Γεξαθηλήο θη απηό ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη νη άιινη θαη ζηα 

Φαθνύδηα θαη αιινύ, θαη είραλε δεηήζεη λα κελ είλαη ην ηέινο απηό γηα όιε ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν αιιά κόλν γηα κηα πεξίνδν κηθξή θαη ην θέξδηζαλ απηό κε κηα απόθαζε». 

 Ο θ. Γήκαξρνο πήξε ηνλ ιόγν: «Θέιεη κηα δηαδηθαζία όκσο απηό, πξέπεη απηόο πνπ 

επηθαιείηαη απηά λα έξζεη ζην Δ, λα ππνβάιιεη ππεύζπλε δήισζε, λα πεη γηα πόζν θαηξό 

ιεηηνπξγεί, απηά ζα ηα δνύκε ζηελ εμέιημε… 

 Ο Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ πξώελ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Δκκαλνπήι 

ύγγειε: «Είλαη γεγνλόο όηη ην μελνδνρείν ‘Γεξαθίλα’ δήηεζε από ηνλ Δήκν Πνιπγύξνπ λα 

πιεξώλεη γηα ηνπο πέληε κήλεο κόλν πνπ ιεηηνπξγεί θαη ηνπο ππόινηπνπο κήλεο λα κελ 

πιεξώλεη θαζόινπ ηέιε.  

 Απεξξίθζε νκόθσλα από ην Δ , ην ‘Γεξαθίλα’ πξνζέθπγε ζηελ Πεξηθέξεηα, δηθαίσζε 

ε Πεξηθέξεηα ην Γεξαθίλα θαη ν Δήκνο Πνιπγύξνπ πξνζέθπγε ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα. Καη ν 

Ν. 25/75 θαη ν Ν. 1080/80 θαη ν Ν. 1828 πξνβιέπνπλ όηη, όταν λέμε δημοτικά τέλη δεν 

εννοούμαι μόνο την αποκομιδή των απορριμμάτων. Οη κόλεο ππεξεζίεο πνπ δελ 

πξνζθέξνληαη ζην ‘Γεξαθίλα’ είλαη όηη δελ παίξλνπκε ηνλ ρεηκώλα όια ηα απνξξίκκαηα . 

Πξώηα – πξώηα , ν 1028 έρεη ελνπνηήζεη ηα δεκνηηθά ηέιε κε ηνλ δεκνηηθό θσηηζκό, δει ζα 

θιείζνπκε ηα θώηα ζηελ Γεξαθηλή γηα ην Γεξαθίλα ; Απηά δελ γίλνληαη». 

 Ο θ. Βνξδόο επαλήιζε: «Να απαληήζσ ζηνλ θ. ηκώλε θαη λα ηνπ πσ όηη ζηνλ Δήκν 

Αλζεκνύληα, εθηόο ησλ άιισλ, όηη δει ηα έζνδα ήηαλ 259,570 θαη ηα έμνδα 413,747 κε 

θάπνηεο αγνξέο από «Θεζέα», πάιη δει είρακε έλα άλνηγκα ηεο ηάμεσο ησλ 80, 90 ρηιηάδσλ € , 

πξέπεη λα πνύκε όηη δπζηπρώο ην Δ έρεη λα πάξεη απόθαζε ηνπ 2004, νη απνθάζεηο είλαη πνιύ 

παιηέο».  

 Ο θ. ηκώλεο ζπκπιήξσζε: «Η ελαξκόληζε κπνξεί λα γίλεηαη θαη πξνο ηα θάησ, όρη 

κόλν πξνο ηα πάλσ». 

 Ο Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Διεπζέξην ηακνύδε: 

«Πξάγκαηη ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ γηα ηνλ Δήκν Οξκύιηαο ήηαλ 403,000 € θαη ηα 
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έμνδα 430,000 €, άξα είρακε έλα άλνηγκα 17.000,000 € γηα ην 2010. Πξάγκαηη από ην 2004 δελ 

θάλακε θακία αύμεζε, αθξηβώο γηαηί πξνζπαζνύζακε λα ηα θέξνπκε πνιύ θνληά θαη λα κελ 

έρνπκε κεγάια ειιείκκαηα ζε ό,ηη αθνξά απηή ηελ δξαζηεξηόηεηα. Οπσζδήπνηε βνεζνύζακε 

θαη όιν ηνλ θόζκν, κε ην λα κελ πιεξώλεη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ΔΕΗ από ην εηζόδεκά ηνπ. 

 Εδώ όκσο θζάλνπκε ζε απμήζεηο ηεξάζηηεο. Η αύμεζε ζηνλ Δήκν Οξκύιηαο αλ 

εληαηνπνηεζεί , είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 88 % , είλαη ηεξάζηηα αύμεζε. Απηό αληίθεηηαη θαη ζηνλ 

1828 πνπ έιεγε ην 20% ».   

 Σνλ ιόγν πήξε ν επηθεθαιήο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο 
Καπιάλεο: «Ο παιηόο Δήκνο Πνιπγύξνπ είρε πξνβιέςεη ζηνλ πξνεγνύκελν πξνϋπνινγηζκό 

θαη αύμεζε ηα δεκνηηθά ηέιε θαηά 18%, δηόηη ζπκπεξηέιαβε εθεί κέζα θαη ην θόζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ, επεηδή είλαη αδύλαηνλ λα επηβιεζεί θαη λα εηζπξαρζεί μερσξηζηό ηέινο 

γηα ηνλ ΥΤΣΑ.  

 Επεηδή απηά πξέπεη λα αθνπζηνύλ, ηη απμήζεηο επηβάιινληαη, ελδεηθηηθά, Οξκύιηα, 

νηθηαθή ρξήζε, από 1,21- 2,20, αύμεζε 82,5 % γεληθή ρξήζε 1,75 -3,20 αύμεζε 82,86 %. 

Αλζεκνύληα , από 1,11 ζην 2,20, αύμεζε 98,20 % 1,39-3,20. Αύμεζε 130 % . Δελ κπνξεί ζε 

κηα ρξνληά λα γίλεη απηό, δελ ην θάλεη θαλέλαο, νύηε ην Κξάηνο αθόκε πνπ βάδεη απμήζεηο ζε 

βάζνο ρξόλνπ. Γελ ηελ ςεθίδνπκε ηελ πξόηαζε» . 

 Σνλ ιόγν πήξε ν επηθεθαιήο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο 

Παξζεληώηεο: «Εηιηθξηλά όηαλ είδα ηηο απμήζεηο, επηθνηλώλεζα ηειεθσληθά καδί ζαο, δελ 

πίζηεπα ζηα κάηηα κνπ. Εγώ θαιώ ηνπο ηξεηο ηεο πιεηνςεθίαο από ηελ Οξκύιηα θαη δελ μέξσ 

πόζνη είλαη από ηνλ Αλζεκνύληα , λα κελ ςεθίζνπλ απηή ηελ πξόηαζε».  

 ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα ςεθίζεη ζρεηηθά κε ηελ αληηπξόηαζε 

ηνπ θ. Μπνγδάλνπ, ζηελ νπνία ζπλαηλνύλ θαη νη δύν ειάζζνλεο κεηνςεθίεο γηα κεδεληθή 

αύμεζε ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο- θσηηζκνύ ζε όια ηα Δεκνηηθά Δ/ζκαηα, θαη ζε ζύλνιν 

είθνζη επηά (27) Δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, νη έληεθα (11) Δ.. ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο, ηεο 

πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θαη ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ςήθηζαλ ζεηηθά, ελώ 

νη δεθαέμη (16) δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο ςήθηζαλ αξλεηηθά. 

 Σν πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηoπ άξζξoπ 25 

παξ.12 ηoπ Ν.1828/89, ηoπ άξζξoπ 1 παξ.1 θαη 4 ηoπ Ν.25/75, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηo 

άξζξν 1 ηoπ Ν.429/76, ην άξζξν 5 ηνπ Ν.1080/80, κε ηεv παξ.4 ηoπ άξζξoπ 7 ηoπ Ν.2307/95,  

ηνπ άξζξνπ 25 παξ.3 ηoπ Ν.2539/97 θαη ηoπ άξζξoπ 5 παξ.1 ηνπ Ν.3345/2005. ηηο παξ. 1-5 ηνπ 

άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/2010, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ Δεκνηηθώλ Ελνηήησλ θαη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ όπσο ήηαλ δηακνξθσκέλα κέρξη 31/12/2010 

ζηελ θάζε κία ρσξηζηά, θαη από ηα νπνία θαίλεηαη μεθάζαξα όηη ζα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο 

ελαξκόληζε ηαθηνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ από παιηά  θαη αλά έηνο 

ζπληειεζηώλ, ώζηε λα επέιζεη θαη από ην Ν.3852/2010 νξηδόκελνο ηζνζθειηζκόο κε ηα 

απαηηνύκελα αληαπνδνηηθά έμνδα, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     Κ Α Σ Α   Π Λ Δ Η Ο Φ Ζ ΦΗ Α   

Δγθξίλεη ηελ ελαξκόληζε -ηαθηνπνίεζε-πξνζαξκνγή ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

θσηηζκνύ ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 3852/10, αλαιύνληαο ηνπο ζπληειεζηέο ησλ δεκνηηθώλ 

ηειώλ γηα ην έηνο 2011 θαη εθεμήο θαηά Γεκνηηθή Δλόηεηα όπσο  παξαθάησ. 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΘΥΤΟΤΝ ΗΜΕΡΑ 

    Οηθηαθήο    

Υξήζεο  

   Γεληθήο 

Υξήζεο Γηα Απνζήθεο 

    1,83€/η.κ. 2,8€/η.κ.   

          

  

ΜΕ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ  2,20€/η.κ. 3,20€/η.κ 1,10€/η.κ 

  Πνζνζηό Αύμεζεο 20,22% 14,29%   
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΟΡΜΤΛΗΑ ΘΥΤΟΤΝ ΗΜΕΡΑ Ο.Υ.  Γ.Υ. Γηα Απνζήθεο 

    1,21€/η.κ. 1,75€/η.κ.   

          

  

ΜΕ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ  2,20€/η.κ. 3,20€/η.κ 1,10€/η.κ 

  Πνζνζηό Αύμεζεο 82,50% 82,86%   

          

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΑΝΘΔΜΟΤΝΣΑ ΘΥΤΟΤΝ ΗΜΕΡΑ Ο.Υ.  Γ.Υ. Γηα Απνζήθεο 

    1,11€/η.κ. 1,39€/η.κ.   

          

  

ΜΕ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ  2,20€/η.κ. 3,20€/η.κ 1,10€/η.κ 

  Πνζνζηό Αύμεζεο 98,20% 130,00%   

          

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΧΝ ΘΥΤΟΤΝ ΗΜΕΡΑ Ο.Υ.  Γ.Υ. Γηα Απνζήθεο 

    1,61€/η.κ. 2,18€/η.κ.   

          

  

ΜΕ 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ  2,20€/η.κ. 3,20€/η.κ 1,10€/η.κ 

  Πνζνζηό Αύμεζεο 36,65% 46,79%   

 ΝΔΟ ΓΖΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ   

Ο ζπληειεζηήο ηειώλ 

θαζαξηόηεηαο δέλ 

ππεξβαίλεη ην 60% ηεο 

ηηκήο ηνπ 3,20€/η.κ 

πέξαλ ησλ 

6.000η.κ.εκβαδνύ  1,92 €/η.κ.  

 Σν ηέινο ηεο παξνύζαο απόθαζεο επηβάιιεηαη θαη ζηα αθίλεηα ησλ πεξηνρώλ ηνπ 

Δήκνπ πνπ βξίζθνληαη εθηόο ζρεδίνπ πόιεο, θαη εθόζνλ ζηηο πεξηνρέο απηέο ν δήκνο καο 

παξέρεη ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο. 

Με ηελ  αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο –θσηηζκνύ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 

ηα έζνδα ζα αλέιζνπλ ην 2011 ζην πνζό ησλ 3.366.810,00€ θαη ζα θαιπθζνύλ ηα 

αλεξρόκελα ζην ίδην πνζό έμνδα.  

Δπί ηεο απόθαζεο κεηνςήθεζε ε κείδνλα θαη νη δύν ειάζζνλεο κεηνςεθίεο, γηα 

ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ζπδήηεζε. 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 190/2011. 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 27-4-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ 
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