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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 

         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 

 

 

Α ρ η ζ.   σ λ ε δ ρ ί α ζ ε ς: 19/31-10-2022 

 

Αρηζ. Αποθ: 150/2022 

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 19ες ζσλεδρίαζες ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ 

 

ΘΕΛΑ 14ο    Επί αηηήζεως ηες εηαηρείας «Γ. ηακποιίδες & Θ. ηακποιίδες – Ε. 

αρόγιοσ & ΘΑ Ο.Ε.» γηα αλαζεώρεζε θόζηοσς αλαιωζίκωλ. 

                                  

 

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 31ε ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 18:30, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ύζηεξα από ηελ κε 

αξηζκό πξση. 9463/27.10.2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε 

νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ. 

Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαελλέα   (19) κειώλ θαη ηελ απνπζία νθηώ  (8) κειώλ, όπσο: 

 

 

 ΠΑΡΟΛΣΔ  ΑΠΟΛΣΔ 

1 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο  

2 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο  

3 Γήκνπ Ησάλλεο 3 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο  

4 Ειαηίληζεο Αληώληνο 4 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο  

5 Ηληδέο Ληθόιανο 5 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  

6 Ησαλλίδνπ Καξία 6 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο  

7 Θνξσλίδεο Παύινο 7 παλίδεο Δπζύκηνο  

8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 8 Φραγκαλής Δημήτριος 

9 Ινύγγνο Εήζεο   

10 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

11 Νικηυόροσ Κωνσταντίνος   

12 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

13 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

14 Ραβαλίδεο Υξήζηνο   

15 Ρόδε νπιηάλα   

16 αββίδεο Παλαγηώηεο   

17 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

18 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

19 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   
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Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ)  2) 

2) Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο)  3) Παλαγησηίδεο Ησάλλεο (Θαπλνθύηνπ)  4) 

Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ). 

 
 

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ θιήζεθε 

λόκηκα. 

Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θεζόγινπ Καξία. 

 

Οη θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ 

ηνπ Γήκνπ πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, θαη απνρώξεζε κεηά ην ηέινο ηεο. 

Οη θ. Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο θαη Ινύγγνο Εήζεο απνρώξεζαλ κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ Γήκνπ θαη πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Οη θ. Γήκνπ Ησάλλεο θαη Θνζκίδεο Παλαγηώηεο απνρώξεζαλ κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ Γήκνπ πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 

επαλήιζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο. 

Ζ θα Ησαλλίδνπ Καξία απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ 

ηνπ Γήκνπ θαη απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Ο θ. Ραβαλίδεο Υξήζηνο απνρώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο απνρώξεζε πξηλ από ηε ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. αββίδεο Παλαγηώηεο απνρώξεζε πξηλ από ηελ ςήθηζε ηνπ 14νπ 

ζέκαηνο ιόγσ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. 

Πξόεδξνο δήηεζε από ην ώκα λα ζπδεηεζνύλ εθηάθησο ηα αθόινπζα ηξία (3) 

ζέκαηα: 

1. Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 192/2021 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πεξί εθκίζζσζεο θνηλόρξεζηεο δεκνηηθήο έθηαζεο. 

2. Αίηεκα δσξεάλ θηινμελίαο κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή Γεσινγίαο ζηηο 

καζεηηθέο εζηίεο ηδεξνθάζηξνπ. 

3. Έγθξηζε 9εο αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2022. 

Σν ώκα νκόθσλα ζπλαίλεζε ζηε ζπδήηεζή ηνπο. 

 

ην 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο, 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, έζεζε ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηε κε αξηζκ. 115/2022 νκόθσλε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, ε νπνία αθνξά ηε κε αξηζκ. πξση. 

5102/30.06.2022 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «Γ. ηακπνιίδεο & Η. ηακπνιίδεο – Δ. 
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αξόγινπ & ΗΑ Ο.Δ.». Ζ αίηεζε γλσζηνπνηήζεθε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη 

επηζεκάλζεθε όηη πξόθεηηαη γηα ηελ ηξίηε αίηεζε ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο γηα ην 

ίδην ζέκα. Οη δύν πξώηεο δελ εμεηάζηεθαλ κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ Λνκηθνύ 

πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ, γηαηί δελ είραλ ζηνηρεηνζεηεζεί θαηά ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

λόκνπ. Ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

απνθάζηζε λα θάλεη ρξήζε ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 2 ηνπ λ. 4735/2020 θαη λα 

παξαπέκςεη ην ζέκα πξνο ηειηθή θξίζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. Ζ 

πξναλαθεξζείζα εηαηξεία έρεη ζπλάςεη ηε κε αξηζκ. πξση. 2250/23.03.2021 

ζύκβαζε γηα παξνρή ππεξεζηώλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζην Γήκν θαη 

αηηείηαη πιήξε αλαζεώξεζε ηνπ θόζηνπο αλαισζίκσλ κε αύμεζε ζε πνζνζηό 

50% επί ησλ ζπκθσλεζέλησλ ηηκώλ, εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ πνπ 

δεκηνύξγεζε ε πξόζθαηε ελεξγεηαθή θξίζε. 

Θαηόπηλ, ην ιόγν πήξε ν θ. Γήκαξρνο θαη είπε όηη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε, 

ε αύμεζε ηζρύεη αλαδξνκηθά από ηηο 11.05.2022 θαη δηεπθξίληζε όηη ε εηαηξεία 

δεηά αύμεζε 50% επί ηνπ 40% ηνπ πνζνύ ηεο ζπλνιηθήο ζύκβαζεο πνπ 

ππέγξαςε κε ηα ην Γήκν, πνζνζηό ην νπνίν αθνξά απνθιεηζηηθά ην θόζηνο ησλ 

αλαισζίκσλ: θαύζηκα θίλεζεο, ιηπαληηθά θαη ειαζηηθά. Σν αίηεκα ηεο εηαηξείαο 

επαιεζεύηεθε από έξεπλα ηνπ Λνκηθνύ Σκήκαηνο θαη ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ σο βάζηκν «λόκσ θαη νπζία». Ο θ. Γήκαξρνο πξόζζεζε όηη ν ίδηνο 

είρε απνθαζίζεη λα εηζεγεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ αύμεζε ζε 

πνζνζηό 40%, όκσο ε αλαθνίλσζε ηεο δηαθνπήο ηεο επηδόηεζεο ηνπ 15% ζην 

πεηξέιαην θίλεζεο ηνλ αλάγθαζε λα πξνηείλεη ηειηθά αύμεζε ζε πνζνζηό 50%. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ελέθξηλε ηελ αύμεζε, αιιά ιόγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν ζα επεξεάζεη ηε ζπλνιηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ θαη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε γηα ηα 

έηε 2022 θαη 2023, απνθάζηζε λα παξαπέκςεη ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζην 

Γεκνηηθό πκβνύιην. 

ηε ζπλέρεηα, πήξε ν ιόγν ν θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ θαη είπε όηη είλαη ζεκηηό 

λα γίλνληαη αλαπξνζαξκνγέο ζε ζπκβάζεηο ηνπ Γήκνπ ζε κηα πεξίνδν 

παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη κηα ζπλεξγαδόκελε 

εηαηξεία ζηελ θαηάξξεπζε. Σν ζέκα θαιώο ήξζε πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην, παξόιν πνπ ν λόκνο επηηξέπεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ιάβεη 

απηνηειώο απόθαζε. Όζνλ αθνξά ην πνζνζηό ηεο αλαγθαίαο αύμεζεο, ε 

Σερληθή Τπεξεζία έθαλε κηα κεζνζηαζκηθή εθηίκεζε κε βάζε ηα γεληθά 

δεδνκέλα ζηε ρώξα θαη ρσξίο λα ειέγμεη ηα ηηκνιόγηα ηεο εηαηξείαο. Ζ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθάζηζε αξρηθά ηελ αύμεζε ζε πνζνζηό 40%, αιιά ν 

θ. Γήκαξρνο εηζεγήζεθε, πξνθνξηθά θαη ρσξίο ζηνηρεία, αύμεζε 50%. 

Θιείλνληαο ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, δήισζε όηη ε πξνζσπηθή ηνπ άπνςε είλαη όηη 

θαη κηα αύμεζε ζε πνζνζηό 35% ζα εμαζθάιηδε ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, 

αιιά είλαη πξόζπκνο λα ςεθίζεη ηελ αύμεζε ζε πνζνζηό 40%. 

Ο θ. Γήκαξρνο έιαβε μαλά ην ιόγν θαη παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηελ εηζήγεζή 

ηνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ην ώκα 

ιεπηνκεξώο γηα ην ηζηνξηθό ηνπ ζέκαηνο θαη λα δηεπθξηλίζεη ηνπο ιόγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο 

αλαισζίκσλ ζε πνζνζηό 50% θαη όρη 40% επί ησλ ζπκθσλεζέλησλ. Ζ 

κεζνζηαζκηθή εθηίκεζε ηεο αύμεζεο αθνξά κόλν ηελ πεξίνδν από ην Κάξηην 

κέρξη θαη ηηο 11.05.2022, νπόηε ε εηαηξεία θαηέζεζε ηελ ηξίηε αίηεζή ηεο, ε 
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νπνία ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε ζήκεξα. ηηο αξρέο Οθησβξίνπ 2022 θαη κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηεο θξαηηθήο επηδόηεζεο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, ε αύμεζε ηεο 

ηηκήο ηνπ έθηαζε ζην 68% ζε ζύγθξηζε κε ηηο ζπκθσλεζείζεο ηηκέο ηεο 

αξρηθήο ζύκβαζεο. Απηή ε δηαπίζησζε νδήγεζε ζηελ πξνθνξηθή ηνπ εηζήγεζε 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα αλαπξνζαξκνγή ησλ 

αλαισζίκσλ θαηά 50%. 

Θαηόπηλ, ην ιόγν πήξε ν θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ θαη είπε όηη ν θ. Γήκαξρνο 

εηζεγήζεθε αύμεζε 40% ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ελώ ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην 50%. Ο ίδηνο θαη ε παξάηαμή ηνπ ζπκθσλνύλ κε ηελ πξώηε θαη 

απνξξίπηνπλ ηε δεύηεξε. Δίλαη σζηόζν πξόζπκνη λα επαλεμεηάζνπλ ην ζέκα 

θαη λα βνεζήζνπλ ηελ επηβίσζε ηεο εηαηξείαο, εάλ πξνθύςεη λέα, δπζκελήο 

κεηαβνιή ζηηο ηηκέο ησλ αλαιώζηκσλ. 

Κεηά από απηόλ, πήξε ην ιόγν ε θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα θαη είπε όηη ζηελ 

εηζήγεζε ηνπ Λνκηθνύ πκβνύινπ κε αξηζκ. πξση. 7406/16.09.2022 

αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά πνζνζηά αύμεζεο γηα θάζε αλαιώζηκν. Έζεζε ινηπόλ 

δύν εξσηήκαηα ζηνλ θ. Γήκαξρν: α) ε πξνηεηλόκελε αύμεζε ζε πνζνζηό 50% 

αθνξά ηα θαύζηκα ή ην ζύλνιν ησλ αλαιώζηκσλ, β) ηη ελλννύζε κε ηελ 

αλαθνξά ηνπ ζηελ επηβάξπλζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ησλ αληαπνδνηηθώλ 

ηειώλ. 

Ο θ. Γήκαξρνο απάληεζε όηη είλαη ινγηθό όηη ζα επηβαξπλζεί ην ζύλνιν ησλ 

αληαπνδνηηθώλ ηειώλ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ, πέξα από ηα πξνθαλή, κε 

πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ, ειεθηξνινγηθή ζπληήξεζε, εξγνιαβηθέο ζπκβάζεηο, 

ΦΟΠ θιπ. 

Ζ θα Φπηαγθνπξίδνπ είπε όηη εθόζνλ, θαη ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Λνκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ, ε αύμεζε ζηηο ηηκέο ησλ αλαισζίκσλ δελ είλαη 

εληαία, ε ίδηα θαη ε παξάηαμή ηεο πξνθξίλνπλ ηελ αύμεζε ζε πνζνζηό 40% θαη 

δε ζα ςεθίζνπλ πςειόηεξε. 

ηε ζπλέρεηα, πήξε ην ιόγν ε θα Ησαλλίδνπ Καξία θαη δήισζε όηη ε 

παξάηαμή ηεο είλαη θάζεηα αληίζεηε ζε θάζε αύμεζε ησλ αλαισζίκσλ, γηαηί 

νδεγεί ζηελ επηβάξπλζε ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θαη κεηαθπιίεηαη ηειηθά 

ηνπο δεκόηεο πνπ ήδε ππνθέξνπλ από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δπίζεο, 

αλαξσηήζεθε γηαηί ν Γήκνο δελ δεκηνπξγεί δηθή ηνπ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο, 

κε ηδηόθηεηα νρήκαηα θαη δηθό ηνπ πξνζσπηθό θαη παξακέλεη δέζκηνο ησλ 

εξγνιάβσλ. 

Θαηόπηλ, ην ιόγν πήξε ν θ. αββίδεο Παλαγηώηεο θαη είπε όηη 

πξνβιεκαηίδεηαη από ην γεγνλόο όηη ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ δελ έρεη 

πξνβεί αθόκα ζε εθηίκεζε ηεο επηβάξπλζεο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο αύμεζεο ζηα 

αληαπνδνηηθά ηέιε. 

Σέινο, αλαθεθαιαηώλνληαο, πήξε ην ιόγν ν θ. Γήκαξρνο θαη είπε όηη όιεο νη 

ζπκβάζεηο γίλνληαη κε ηα δεδνκέλα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο, ηα 

νπνία, όπσο έγηλε πξόζθαηα, κπνξεί λα αιιάμνπλ δξακαηηθά. Ζ ζέιεζε ηνπ 

Γήκνπ είλαη νη εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη απαζρνινύλ πξνζσπηθό 

λα παξακέλνπλ πγηείο θαη θεξδνθόξεο. Δπνκέλσο, ν ίδηνο ζπληάζζεηαη κε ηελ 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγείηαη ηελ έγθξηζή ηεο από ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην. 

 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα 
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λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε: 

 Σε κε αξηζκ. πξση. 7406/16.09.2022 εηζήγεζε ηνπ Λνκηθνύ πκβνύινπ 

ηνπ Γήκνπ, 

 Σε κε αξηζκ. 115/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Ιαηά πιεηοψεθία ελλέα (9) ψήθωλ σπέρ θαη πέληε (5) θαηά 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

Δγθξίλεη ηε κε αξηζκ. 115/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα 

αλαζεώξεζε θόζηνπο αλαισζίκσλ γηα ηελ εηαηξία «Γ. ηακπνιίδεο & Η. 

ηακπνιίδεο – Δ. αξόγινπ & ΗΑ Ο.Δ.», δειαδή: 

1. Θάλεη δεθηή ηε κε αξηζκ. πξση. 5102/2022 αίηεζε ηεο εηαηξείαο «Γ. 

ηακπνιίδεο & Η. ηακπνιίδεο – Δ. αξόγινπ & ΗΑ Ο.Δ.». 

2. Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. πξση. 2250/23.03.2021 ζύκβαζεο 

κεηαμύ Γήκνπ θαη ηεο αηηνύζεο εηαηξείαο σο εμήο: 

α) αλαπξνζαξκόδεη ην κεληαίν θόζηνο αλαισζίκσλ ηεο ζύκβαζεο θαηά 

πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ήηνη από ην ηζρύνλ πνζό ησλ 

23.912,16€ λα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 35.868,24€, 

β) ε απνθαζηζζείζα αλαπξνζαξκνγή λα ηζρύζεη από ηελ 11.05.2022 θαη 

κέρξη ιήμεο ηεο ππ’ αξηζκ. 2250/23.03.2021 ζύκβαζεο. 

 

Κεηνςήθεζαλ νη θθ. Γήκνπ Ησάλλεο, Θνζκίδεο Παλαγηώηεο, Παλαγησηίδεο Ησζήθ θαη ε θα 

Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα, νη νπνίνη ήηαλ ζύκθσλνη γηα αύμεζε ζε πνζνζηό 40% θαη όρη 50%, 

ιόγσ ηνπ δηαθνξεηηθνύ πνζνζηνύ αύμεζεο ζηα δηάθνξα αλαιώζηκα. 

Ζ θα Ησαλλίδνπ Καξία δηαθώλεζε ζε θάζε αύμεζε, ζεσξώληαο όηη απηή ζα κεηαθπιηζηεί 

ζηα δεκνηηθά ηέιε θαη ζα επηβαξύλεη επηπιένλ ηνπο δεκόηεο. 

 

 Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 150/2022. 

 Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 

Σ..Τ 

 

Θληδές Μηθόιαος 

Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 

Σ.Τ 

 

Τπογραθές 19 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 

Σ.Τ 

 

ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΘΜΣΖΕ ΜΘΙΟΚΑΟ 
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