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Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2015
και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
128/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 21-4-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
128/2015 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
13/21-4-2015

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διόρθωση της υπ΄αριθμ. 637/2014

απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με καθορισμό φόρων, τελών και
δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015.

Στην  Καρδίτσα  σήμερα την  21η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της

εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας

και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 7274/17-4-2015 έγγραφη πρόσκληση

της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία

έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν.

3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος   1) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος 

2) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος 2) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος

5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

6) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

7) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
           

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, 



παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75

του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

    
Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  συζήτηση  σχετικά  με  εισήγηση  προς  το  Δημοτικό
Συμβούλιο   για  διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  637/2014  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου
σχετικά με καθορισμό φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 με
και αφού έλαβε υπόψη: 

1.  Την αριθμ.  660/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   σχετικά  με  καθορισμό
φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2014 

2. Την αριθμ.  637/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   σχετικά  με  καθορισμό
φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015

3. Την εισήγηση της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:
     “Στην απόφαση 637/2014 με την οποία καθορίστηκαν οι  φόροι,  τα τέλη και  τα
δικαιώματα για το έτος 2015 ορίστηκε εκ παραδρομής η τιμή της κιλοβατώρας σε 0,009
για τη δημοτική ενότητα Καλλιφωνίου αντί για  0,090 που ήταν η τιμή που προϋπήρχε
και η οποία καθορίστηκε με την απόφαση ΔΣ 660/2013.
      Για την αποκατάσταση του λάθους του παραπάνω αναριθμητισμού, εισηγούμαι την
διόρθωση  της  τιμής  της  κιλοβατώρας   για  τα  τέλη  άρδευσης  της  Δημοτική  ενότητας
Καλλιφωνίου,  όπως  καθορίστηκαν  με  την  απόφαση  637/2014,   σε  0,090  αντί  για
0,009.”

4. Τις διατάξεις του άρθρου  72 του Ν. 3852/2010

5. Τις τοποθετήσεις , απόψεις και αντιρρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

6. Την επακολουθήσασα  ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της διόρθωσης της υπ΄αριθμ.
637/2014 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά  με  καθορισμό  φόρων,  τελών  και
δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας  έτους  2015  ψήφισαν όλοι  οι  παρόντες  δημοτικοί
σύμβουλοι, πλην του κ. Κρανιά ο οποίος έδωσε ΛΕΥΚΗ ψήφο.   

7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 105 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες, αν κάποιο μέλος του συμβουλίου
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η
άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι   
     

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

    Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  διόρθωση  της  υπ΄αριθμ.  637/2014
απόφασης  του   Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  καθορισμό  φόρων,  τελών  και
δικαιωμάτων  του  Δήμου  Καρδίτσας  έτους  2015,   ως  προς   τα  τέλη  άρδευσης  της
Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου όπου, ορίστηκε εκ παραδρομής  η τιμή της κιλοβατώρας
σε 0,009 αντί για  0,090 που ήταν η τιμή που προϋπήρχε και η οποία καθορίστηκε με την
αριθμ. 660/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εισήγηση της
προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά τη διόρθωση η παράγραφος των τελών άρδευσης του αποφασιστικού της ανωτέρω
απόφασης διαμορφώνεται και ισχύει ως εξής:



◊   ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ:
Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
-  Ετήσιο  τέλος  3,50  €  το  στρέμμα  για  κάθε  καλλιέργεια  που  θα  ποτίζεται  (αμπέλια,
βαμβάκια,  καλαμπόκια,  μποστανικά,  κηπευτικά  κ.λ.π.)  εκτός  από  σιτηρά.   Χρεώνεται
επίσης και η  κατανάλωση των κιλοβάτ η οποία ορίζεται σε 0,090 € της κιλοβατώρας σε
όλες τις αρδευτικές γεωτρήσεις. Ο κάτοχος της παροχής υποχρεούται να συντηρεί και να
επισκευάζει την παροχή του. Σε διαφορετική περίπτωση θα επισκευάζεται από το Δήμο και
χρεώνεται στα τέλη άρδευσης.

       Κατά τα άλλα ισχύει η αριθμ. 637/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μειοψήφισε ο κ. Κρανιάς 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
128/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


