ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 16ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 1ης Οκτωβρίου 2014
Αριθ. απόφασης 187
Περίληψη
Λήψη απόφασης για την επιβολή δικαιώματος
Ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητας
Σταυρούπολης, έτους 2015
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 1η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00,
μετά την εξ΄αναβολής τακτική συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2014, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 51219/26-09-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Παρόντες
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Αλεξία Γκιρτζίκη
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Ερκάν Κίρατζη
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Απόστολος Αγκόρτζας
Αθανάσιος Ξυνίδης
Σιαμπάν Μπαντάκ

Απόντες
1) Τοπ Ισμέτ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ. 51128/26-9-2014 αναφορά της
Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης η οποία έχει ως εξής:.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958
και του άρθρου 17 του Ν. 1080/80 σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα ,έργα ή
υπηρεσίες ,ο δήμος ή η κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα ,που ορίζονται με απόφαση
του δημοτικού Συμβουλίου .
Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις για την χρήσης και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις .
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει το δικαίωμα ύδρευσης ζώων
που καταβάλλεται από τους κατοίκους κτηνοτρόφους των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης ,ανάλογα με το είδος του ζώου και το οποίο χαρακτηρίζεται μικρό ή μεγάλο.
Τα έσοδα από το δικαίωμα ύδρευσης ζώων οικονομικού έτους 2013 που βεβαιώθηκαν ανήλθαν
στο ποσό των 11.294,60 ευρώ.
Τα έσοδα από το δικαίωμα ύδρευσης ζώων οικονομικού έτους 2014 που βεβαιώθηκαν ανήλθαν
στο ποσό των 11.125,00 ευρώ.
Προτείνεται λοιπόν για το οικονομικό έτος 2015 το δικαίωμα ύδρευσης ζώων, για μεν τα μικρά
ζώα ποσό 0,45 ευρώ ετησίως ,για δε τα μεγάλα ζώα ποσό 1,05 ευρώ ετησίως .
Τα έσοδα από το δικαίωμα ύδρευσης ζώων οικονομικού έτους 2015 που προβλέπεται να
βεβαιωθούν με τα σημερινά δεδομένα θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των 11.310,00 ευρώ.
Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
-Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 και του άρθρου 17 του Ν. 1080/80.
-Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 72 Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης).
-Την αριθμ. 302/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης .
-Τις ισχύουσες τιμές
-Τα οικονομικά δεδομένα και την δυσκολία των δημοτών να ανταποκριθούν στη διαμορφωθείσα
οικονομική κατάσταση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο α) την επιβολή δικαιώματος ύδρευσης μικρών ζώων, ύψους
0,45 ευρώ / ζώο ετησίως, και β) την επιβολή δικαιώματος ύδρευσης μεγάλων ζώων, ύψους 1,05 ευρώ /
ζώο ετησίως
Η απόφαση να ισχύει μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησής της.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ξυνίδης Αθανάσιος και Μπαντάκ Σιαμπάν ψήφησαν λευκό , επισημαίνοντας
ότι συμφωνούν στην επιβολή τέλους αλλά με οριζόντια μείωση της τάξης του 5% .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 187/2014
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Xαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-10-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

