Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3
Συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης της 3/2/2011
Απόφαση
3

Θέμα:’’ Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών σε
κτηνοτροφικές μονάδες ‘’

Στα Κιμμέρια σήμερα την 3-2-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό γραφείο της
Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης , συνήλθε το Συμβούλιο Κιμμερίων , ύστερα από την υπ.αριθ.
4407/28-1-2011 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε εις ένα
έκαστον των Συμβούλων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι νόμιμος απαρτία δεδομένου επί συνόλου 5 μελών ευρέθηκαν
παρόντες τέσσερις [4].
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.- Μπαντάκ Μπεσήμ
1. Σιράκ Χασάν
2.- Τόπ Σαλή Λουνιφέρ
3.- Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν
4.- Μπόζ Ραμαδάν
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Εμμανουηλίδης Θεόδωρος υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την μείωση
συντελεστών των Δημοτικών Τελών των στεγασμένων χώρων που ηλεκτροδοτούνται των
πάσης φύσεως κτηνοτροφικών μονάδων στα Κιμμέρια Ξάνθης ή την μη επιβολή των.
Υπάρχει η υπ αριθ.605/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα πρέπει να
τροποποιηθεί ως προς τους στεγασμένους χώρους των πάσης φύσεως κτηνοτροφικών
μονάδων (βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφικές εγκ/σεις, ποιμνιοστάσια) που
ηλεκτροδοτούνται καθώς και η υπ αριθ. 7/2010 απόφαση του Τοπικού Δ/τος Κιμμερίων με
την οποία ζητάμε την κατάργηση αυτών των Δημοτικών Τελών.
Πρέπει με ουσιαστικές ενέργειες να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας και βάσει της
οικονομικής πίεσης που υπάρχει να δώσουμε βαρύτητα στην περιστολή των δαπανών τους
και όχι στην υπέρμετρη επιβάρυνση των συμπολιτών μας.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς οι συντελεστές
των Δημοτικών Τελών για τις κτηνοτροφικές μονάδες είναι πάρα πολύ υψηλές και πρέπει να
μειωθούν ή να μην επιβληθούν
Αποφασίζει ομόφωνα
Προτείνει την μείωση κατά 50 ο/ο των συντελεστών των Δημοτικών Τελών για
στεγασμένους χώρους σε πάσης φύσεως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (βουστάσια,
ποιμνιοστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφικές εγκ/σεις) που δεν υπόκεινται σε εμπορική ή
βιομηχανική χρήση, διότι με τα αυξημένα αυτά Δημοτικά Τέλη αδυνατούν οι κτηνοτρόφοι
να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις .
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ 3.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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