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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 8/2015  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

           

 ΘΕΜΑ : Αίτηση για μείωση δημοτικών τελών σε ξενοδοχειακή μονάδα 

PSAKOUDIA INN 

Στην Ορμύλια  σήμερα,   στις 22 Σεπτεμβρίου  2015 ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00μ.μ 

στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου  συνήλθε 

σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας   Ορμύλιας του Δήμου  

Πολυγύρου,  ύστερα από την 16713/17-9-2015 έγγραφη  πρόσκληση του  Προέδρου 

που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο   πέντε (5) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  πέντε (5)  μέλη:  

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σαραφίδης Αναστάσιος 

Τσιπέλης Δημήτριος 

Γουργούρης Βασίλειος 

Γεωργούδης Γεώργιος 

Τσινάς Ιωακείμ 

 

       

0 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ιωαννίδου Ευλαμπία, υπάλληλος του  

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος του  συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση για 

μείωση δημοτικών τελών σε ξενοδοχειακή μονάδα PSAKOUDIA INN» υποβάλλει στο 

συμβούλιο αίτηση του Βιλλιώτη Σωτηρίου, εκπροσώπου της ιδιοκτήτριας του παραπάνω 
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ξενοδοχείου, με την οποία ζητούν την μείωση των δημοτικών τελών του καθώς δεν 

λειτουργεί τα τελευταία χρόνια αλλά παραμένει ηλεκτροδοτούμενο. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας, αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου έλαβε υπόψη τις διατάξεις του νόμου και μετά διαλογική συζήτηση, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου, 

1. Να μην μειωθούν τα δημοτικά τέλη που χρεώνονται μέσω της ΔΕΗ στην 

ξενοδοχειακή μονάδα PSAKOUDIA INN που βρίσκεται εντός οικισμού 

Ψακούδια, γιατί παρά τον ανταποδοτικό τους χαρακτήρα, αυτά καταβάλλονται 

υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήμου ή της κοινότητας και όχι 

μόνον από όσους επιθυμούν να κάνουν ή κάνουν πράγματι χρήση της σχετικής 

υπηρεσίας.  Επίσης από το τέλος δεν εξαιρούνται τα ακίνητα που παραμένουν 

κλειστά και δεν χρησιμοποιούνται, διότι η επιβολή του δεν αφορά μόνο στην 

περισυλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων, που προέρχονται από ακίνητα, 

αλλά και στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.  (Γνωμ. ΓΝΣ 845/1969) 

 

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    52/2015 

 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

     

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                     ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                     
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