
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ. Αποφ.: 330/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από  το  Πρακτικό  Αρ.  18/04-12-2015
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ζίτσας. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  Καθορισμός τελών αποχέτευσης, για το οικ.
έτος 2016 & εφεξής.

  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου  που  βρίσκεται  στο  παλαιό  Δημοτικό  Κατάστημα  επί  της  οδού
Λασκαρίνας  3α , σήμερα στις 4 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 19865/30-11-2015
έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.,  η  οποία  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
με  αποδεικτικό  ή  γνωστοποιήθηκε  στον  κ.  Δήμαρχο,  στους  κ.κ.  Δημοτικούς
Συμβούλους,  στον  Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ελεούσας  και  στους
Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του
Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η πρόσκληση επίσης  κοινοποιήθηκε  ή  γνωστοποιήθηκε  στους  Προέδρους  των
Τοπικών  Συμβουλίων  Νέων  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  Πασσαρώνος,  Εκάλης  και
Μολοσσών. 
   Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών
Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις
(24), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Λιάκος Παναγιώτης
2. Σταλίκας Γεώργιος

  3.  Βότσικας Αλκιβιάδης 
  4.  Σφήκας Νικόλαος 
  5.  Γεωργούλη Γιαννούλα
  6.  Καρατασίτσας Ανέστης  
  7.  Μαλισσόβας Παναγιώτης
8. Γρίβας Περικλής

  9.  Μάστακας Θωμάς 
10.  Μιχάλης Στέφανος 
11.  Μπότσιου Δήμητρα
12.  Λάμπρου Δημήτριος 
13. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος

14. Γκουγιάννος Ευάγγελος 
15. Γαρδίκος Βασίλειος 
16. Τσακανίκας Δημήτριος 
17. Λεοντίου Κων/νος 
18. Γκαραλέας Δημήτριος
19. Xανδόλιας Απόστολος 
20. Καλογήρου Ιωάννα
21. Στέφος Θεόδωρος
22. Καλόγηρος Δημήτριος
23. Μανούσης Σωτήριος
24. Ματσάγκας Εμμανουήλ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ράρρας Φώτιος

2. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
3. Βούζας Χρυσόστομος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
 Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 
 Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 
 Ο  υπηρεσιακός  Γραμματέας  κ.  Δρόσος  Ιωάννης  για  την  τήρηση  των

πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επί του 17  ου   θέματος της ημερήσιας διάταξης:    

  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λάμπρου Δημήτριο ο οποίος
αναφέρθηκε  στα  κυριότερα  σημεία  της  έγγραφης  εισήγησης  του  τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία είχε σταλεί στα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής για λήψη σχετικής εισηγητικής Απόφασης. Επίσης γνωστοποίησε ότι η
οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 265/2015 Απόφασή της υιοθέτησε την σχετική
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πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και το ίδιο πρότεινε να πράξει και το
Δημοτικό Συμβούλιο. Στην συνέχεια κατέθεσε την πρόταση αυτή, που είχε αποσταλεί
έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως εξής:
  «Από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  19  του  από  24-9/20-10-58  Β.  Δ/τος  «Περί
κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων
των  Δήμων  και  Κοινοτήτων»  ορίζεται  ότι  σε  όσους  κάνουν  χρήση  δημοτικών  ή
κοινοτικών κτημάτων,  έργων ή υπηρεσιών,  ο  Δήμος ή η Κοινότητα  δικαιούται  να
επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση Δ.Σ.
   Επίσης  και  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  17  του  νόμου  1080/80  «Περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των
ΟΤΑ νομοθεσίας και  άλλων τινών συναφών διατάξεων» ορίζεται  ότι  τα τέλη αυτά
πρέπει  να καλύπτουν όλες γενικά τις  ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται  ο
Δήμος για τη συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη λειτουργία της αντίστοιχης
υπηρεσίας. 
  Με  βάση  δε  την  ΚΥΑ  οικ.  26945/31-07-2015   (ΑΔΑ:ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν)
για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών
τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:
 α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην
δημιουργούνται  ελλείμματα  στις  υπηρεσίες  αυτές,  συνυπολογίζοντας  παράλληλα
τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα
με τα ανωτέρω στοιχεία, 
 β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των
ανταποδοτικών υπηρεσιών,  άλλως υποκρύπτεται  φορολογία,  κατά  παράβαση της
αρχής της ανταποδοτικότητας,
 γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και
δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.
  Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου για την έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού,
από την οικονομική επιτροπή, είναι η προηγούμενη λήψη απόφασης επιβολής και
καθορισμού  των  ανταποδοτικών  τελών,  μεταξύ  των  οποίων  και  των  τελών
αποχέτευσης. 
   Όπως γνωρίζετε το συγκεκριμένο θέμα αφορά αυτή τη στιγμή την Δ.Κ. Ελεούσας.   
   Στο 2014 δεν είχαμε έσοδα και δεν υπήρχαν σχετικές δαπάνες. 
   Στο 2015 δεν είχαμε έσοδα και δεν υπήρχαν σχετικές δαπάνες. 
  Για  το  2016 τα  έσοδα  που  θα πραγματοποιηθούν  από συνδέσεις  (Δικαιώματα
σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο) θα είναι  ανάλογα της πορείας εκτέλεσης και
ολοκλήρωσης  του έργου, του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων της Δ.Κ. Ελεούσας
και  των  συνδέσεων  που  θα  πραγματοποιηθούν.  Οποιοδήποτε  έσοδο
πραγματοποιηθεί θα αναγραφεί με αναμόρφωση του προϋπολογισμού στα έσοδα και
τα έξοδά του αντίστοιχα για ισοσκέλισή του.
  Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και με βάση την ισχύουσα προγραμματική
σύμβαση προτείνεται η επιβολή ενιαίου τέλους σύνδεσης και ενιαίου τέλους χρήσης
αποχέτευσης, σε βάρος όσων συνδέσουν τις κατοικίες και τα καταστήματά τους με το
δίκτυο αποχέτευσης, ως εξής:

1. Για την σύνδεση: 
   α)Κατοικίας ή καταστήματος των οποίων οι  οικοδομικές άδειες  εκδόθηκαν έως
31/12/2001, συνολικό τέλος σύνδεσης 7,74 €/τ.μ., εκ των οποίων ποσό 3,33 €/τ.μ. θα
αποδίδεται στην Δ.Ε.Υ.Α.Ι και  ποσό 4,41 €/τ.μ. στον Δήμο Ζίτσας.
   β)Κατοικίας ή καταστήματος των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μετά την
1-1-2002 συνολικό  τέλος  σύνδεσης  8,60 €/τ.μ.  κατοικίας  ή καταστήματος,  εκ  των
οποίων ποσό 3,70 €/τ.μ.  θα αποδίδεται  στην Δ.Ε.Υ.Α.Ι  και  4,90 €/τ.μ  στον Δήμο
Ζίτσας.  

2. Τέλος  χρήσης  αποχέτευσης  0,39  €/κυβικό  μέτρο  ύδατος,  με  βάση  την
κατανάλωση των κυβικών μέτρων νερού, ως εξής:
  Για το 1ο τετράμηνο, σύμφωνα με την κατανάλωση ύδατος του 1ου τετραμήνου.
  Για το 2ο τετράμηνο, σύμφωνα με την κατανάλωση ύδατος του 1ου τετραμήνου.
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  Για το 3ο τετράμηνο, σύμφωνα με τον μέσο όρο της κατανάλωσης ύδατος του 1ου

και 3ου τετραμήνου. 
  Οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α.»
   Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΥ  ΖΙΤΣΑΣ»  κ.  Μανούση  Σωτηρίου,  ο  οποίος  είπε  ότι  καταψηφίζει  την
εισήγηση,  καθώς  θεωρεί  ότι  στην  πράξη  υπάρχει  αύξηση  των  δημοτικών  τελών
καθώς το εισόδημα των δημοτών έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και ο απλός λαός
υπερφορολογείται. Πρότεινε δε την μείωση των τελών.  
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο
αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, η οποία είναι σύμφωνη με την υπ’
αριθ.  265/2015 εισηγητική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την
σχετική τοποθέτηση

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  Επιβάλλει ενιαίο τέλος σύνδεσης και ενιαίο τέλος χρήσης αποχέτευσης, σε βάρος
όσων συνδέσουν τις κατοικίες και τα καταστήματά τους με το δίκτυο αποχέτευσης,
ως εξής:
1. Για την σύνδεση: 
   α)Κατοικίας ή καταστήματος των οποίων οι  οικοδομικές άδειες  εκδόθηκαν έως
31/12/2001, συνολικό τέλος σύνδεσης 7,74 €/τ.μ., εκ των οποίων ποσό 3,33 €/τ.μ. θα
αποδίδεται στην Δ.Ε.Υ.Α.Ι και  ποσό 4,41 €/τ.μ. στον Δήμο Ζίτσας.
   β)Κατοικίας ή καταστήματος των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μετά την
1-1-2002 συνολικό  τέλος  σύνδεσης  8,60 €/τ.μ.  κατοικίας  ή καταστήματος,  εκ  των
οποίων ποσό 3,70 €/τ.μ.  θα αποδίδεται  στην Δ.Ε.Υ.Α.Ι  και  4,90 €/τ.μ  στον Δήμο
Ζίτσας.  

2. Τέλος  χρήσης  αποχέτευσης  0,39  €/κυβικό  μέτρο  ύδατος,  με  βάση  την
κατανάλωση των κυβικών μέτρων νερού, ως εξής:
  Για το 1ο τετράμηνο, σύμφωνα με την κατανάλωση ύδατος του 1ου τετραμήνου.
  Για το 2ο τετράμηνο, σύμφωνα με την κατανάλωση ύδατος του 1ου τετραμήνου.
  Για το 3ο τετράμηνο, σύμφωνα με τον μέσο όρο της κατανάλωσης ύδατος του 1ου και
3ου τετραμήνου. 
  Οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α.
  Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ.Μανούση Σωτηρίου. 
    H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  330/2015
    Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

                                                       Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας

Δημοτικού Συμβουλίου
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