
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      Έδρα: Ελεούσα
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από  το  Πρακτικό  Αρ.  18/04-12-2015
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ζίτσας. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Καθορισμός τελών άρδευσης 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 18  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. 266/2015 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. 
  Ύστερα  από  την  ψήφιση  του  Ν.  4172/2013  τροποποιήθηκαν  οι  διαδικασίες
κατάρτισης  του  προϋπολογισμού,  μεταφέροντας  κατά  πρώτον  την  προθεσμία
υποβολής σχεδίου προϋπολογισμού, από την εκτελεστική στην οικονομική επιτροπή
μέχρι  5/9  και  κατά  δεύτερον  προστέθηκε  ο  έλεγχος  του  σχεδίου  από  το
παρατηρητήριο  Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  Ο.Τ.Α.  και  η  διατύπωση
παρατηρήσεων στον Δήμο προκειμένου αυτός να τις λάβει  υπόψη και να υποβάλλει
τον  προϋπολογισμό  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μέχρι  31/10  ώστε  να  ψηφιστεί  το
αργότερα μέχρι 15/11. 
  Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α. ρεαλιστικών και
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία, καθώς και η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση
της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α
  Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α.
στον προϋπολογισμό τους και στο Ο.Π.Δ. και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησής
τους,  όπου  αυτό  κρίνεται  αναγκαίο  και  ιδίως  όταν  τα  έσοδα  εμφανίζονται
υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά.
  Με βάση δε την ΚΥΑ οικ.  30842/31.07.2013 (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β),
όπως αυτή έχει  τροποποιηθεί,  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 να τηρηθεί η προθεσμία υποβολής σχεδίου
του προϋπολογισμού, από την εκτελεστική στην οικονομική επιτροπή μέχρι την 5-9-
2015  και  στη  συνέχεια  να  πραγματοποιηθεί  ο  έλεγχος  του  σχεδίου  από  το
παρατηρητήριο  Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  Ο.Τ.Α.  και  η  διατύπωση
παρατηρήσεων  στον  Δήμο,  είναι  η  προηγούμενη  λήψη  απόφασης  επιβολής  και
καθορισμού των ανταποδοτικών τελών, μεταξύ των οποίων και των τελών άρδευσης.
  Ενόψει  των  πιο  πάνω  και  λόγω  της  έγκαιρης  και  σύννομης  κατάρτισης  του
προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2016  με  βάση  τις  διατάξεις  του
άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’,  τις  διατάξεις  του
άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167)  και της σχετικής υποχρέωσης στη λήψη από το
Δημοτικό Συμβούλιο της απόφασης καθορισμού του ύψους των συντελεστών του
ενιαίου  ανταποδοτικού  τέλους  άρδευσης   για  το  έτος  2016,  παρακαλούμε  να
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εισηγηθείτε  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης σχετικά με τα
ακόλουθα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης.
  Η  σχετική  απόφαση  που  θα  ληφθεί  αφορά  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  και  ο
καθορισμός των νέων  συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των
εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2016 σε συνάρτηση με το
κόστος παροχής της υπηρεσίας. 

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου  Ζίτσας 

Ι. Απολογιστικά στοιχεία Εσόδων 

1. Απολογιστικά στοιχεία Οικονομικού έτους 2014

2. Για το έτος 2014 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 674,00 €

3. Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  Ιουνίου    2014  (ΚΑ  Προϋπολογισμού  0331)
εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 71,00 €

4. Για  την  περίοδο Ιουλίου  -  Δεκεμβρίου  2014  (ΚΑ Προϋπολογισμού 0331)
εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 603,00 €.  

ΙΙ. Απολογιστικά στοιχεία Οικονομικού έτους 2015

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015 εισπράχθηκε

  ποσό συνολικού ύψους 35,00 ευρώ.

2. Περαιτέρω,  σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  και  εκτιμήσεις   των  αρμοδίων

υπηρεσιών  θα  εισπραχθούν  μέχρι  31/12/2015,  ποσό  ύψους  3.765,00   ευρώ,  τα

οποία αφορούν την περίοδο άρδευσης της καλοκαιρινής περιόδου  2015 η οποία

λήγει το μήνα Σεπτέμβριο.

3. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι συνολικές εισπράξεις από το

ανταποδοτικό τέλος άρδευσης  για το οικονομικό έτος 2015, εκτιμάτε ότι θα ανέλθουν

στο ποσό συνολικού ύψους: 3.800,00 ευρώ.

 Ι. Πρόβλεψη - εκτίμηση εσόδων

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί  ότι  σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν

357/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίσθηκαν τα τέλη άρδευσης τα

οποία είναι σε ισχύ για το 2015 και έχουν ως παρακάτω ανά ΤΚ .

   Το τέλος άρδευσης από 1-1-2015 σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση του δικτύου
άρδευσης διαμορφώνεται ως εξής:
   α)Της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη σε :
1]  18,00  €/στρέμμα για κάθε είδους καλλιέργεια στα αγροκτήματα.
2]   35,00  €  για κάθε κήπο και
3]  Πρόστιμο 200,00  €  για αυθαίρετη παρέμβαση στο δίκτυο (πότισμα δια ροής-
χρήση εκτός προγράμματος).
   β)Της Τ.Κ. Πετσαλίου σε:
1]   0,15€/m3 για κάθε είδους καλλιέργεια 
2]   για αυθαίρετη παρέμβαση στο δίκτυο θα ισχύουν τα πρόστιμα του Κανονισμού 

3

ΑΔΑ: 6ΘΝΧΩΡΓ-7ΚΠ



      λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου. 
  Σύμφωνα με το τέλος το οποίο διαμορφώθηκε και τις εκτάσεις οι οποίες  εκτιμάται
ότι θα αρδευτούν λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία μετρήσεων  των προηγούμενων
ετών (2013) το ύψος των εσόδων  της υπηρεσίας άρδευσης για το οικονομικό έτος
2015 αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

Τ.Κ  ΑΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΤΕΛΟΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΠΟΣΟ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ-ΚΥΒΙΚΩΝ  2013

ΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΣΕ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ

18
Στρέμματα 18/στρ. 324,00

ΚΗΠΟΙ 38 κήποι 35/κήπο 1.330,00
    
ΤΚ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ    

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΚΥΒΙΚΩΝ 2013

ΓΙΑ
ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
(κυβικά) 14300 0,15 2.145,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΟΕ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
   ΣΥΝΟΛΟ 3.799,00

Σύνολο εσόδων 2015 υπηρεσίας άρδευσης  3.799,00 €.

I. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η

εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

1. Απολογιστικά  δαπανών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  οικονομικού

έτους (χρήσης) 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

Περιγραφή Δαπάνες  2014

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

3.800,00 € (Δαπάνες για υδρομετρητές- μέτρηση
εκτάσεων  και  Δαπάνες  για  Ηλεκτρισμό
αντλιοστασίων  άρδευσης  σημ.  η  δαπάνη  για
ηλεκτρισμό για το 2014 δεν είναι επιμερισμένη). 

2. Προβλέψεις  δαπανών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  οικονομικού  έτους

(χρήσης) 2015 Υπηρεσίας άρδευσης

Περιγραφή Ποσό 
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25.6211.002 Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  αντλιοστάσια  άρδευσης
παραγωγικής διαδικασίας Δήμου Ζίτσας 800,00

25.6279.003 Λοιπές  δαπάνες  άρδευσης  (π.χ  Δαπάνες  υδρονομέα
μετρητή εκτάσεων κ.λ.π) 3.000,00
Σύνολο 3.800,00

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου  πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 5,00 €.
Την  περίοδο  Ιουλίου  –Δεκεμβρίου  εκτιμάται  ότι  θα  πραγματοποιηθούν

δαπάνες 3.795,00 €.
Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2015 οι δαπάνες που εκτιμάται ότι θα

πραγματοποιηθούν θα ανέλθουν συνολικά  στο ποσό των 3.800,00 €. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.

26945  31-07-2015  ΚΥΑ  του  Υπ.  Οικονομικών  και  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν)  με  θέμα  την  Παροχή  οδηγιών  για  την  κατάρτιση  του
προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2016, οι εγγραφές στο σκέλος των
δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές  υπηρεσίες  (όπως υπηρεσία ύδρευσης,
υπηρεσία άρδευσης,  υπηρεσία καθαριότητας και  φωτισμού) για τον Π/Υ 2016 θα
πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με
το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2016. 

Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2015 εκτιμάται ότι δεν
θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2015, τότε το ποσό
που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του
ύψους των τελών για το έτος 2016, επιφέροντας αύξηση αυτών. 

Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2015 εκτιμάται ότι θα
καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2015, τότε το ποσό
που υπερκαλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του
ύψους των τελών για το έτος 2016, επιφέροντας μείωση αυτών. 

Κατά συνέπεια,  για τον προσδιορισμό του ποσοστού του τέλους άρδευσης
οικονομικού έτους 2016 θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το έλλειμμα / πλεόνασμα
που δημιουργήθηκε στο 2015 για το οποίο παρατηρούμε ότι δεν θα υπάρξει διαφορά
πλεονάσματος η ελλείμματος.

II. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2016
1 Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  τα  ανωτέρω  στοιχεία,
κατάρτησαν πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας άρδευσης όπως
αναλύονται ακολούθως:
Πρόβλεψη Δαπανών 2016

Περιγραφή Ποσό 

25.6211.002 Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για
αντλιοστάσια  άρδευσης  παραγωγικής
διαδικασίας Δήμου Ζίτσας 5.409,48

25.6279.003 Λοιπές  δαπάνες  άρδευσης  (π.χ  Δαπάνες
υδρονομέα μετρητή εκτάσεων κ.λ.π)    500,00
Σύνολο 5.909,48

Οι  δαπάνες  που απαιτούνται  για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας

άρδευσης  αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 5.909,48 €

2 Προβλέψεις  εσόδων  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  σύμφωνα  με  τα

ισχύοντα τέλη άρδευσης 
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Σύμφωνα με τα  ισχύοντα τέλη άρδευσης τις εκτιμώμενες  εκτάσεις άρδευσης

(Λαμβάνουμε  υπόψη  τις  καταμετρημένες  εκτάσεις  και  κυβικά  κατανάλωσης   του

2014) η πρόβλεψη των εσόδων για το 2016 εκτιμάται ως ακολούθως :

Πρόβλεψη εσόδων έτους 2016 με ισχύοντα τέλη άρδευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 2015 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  ΠΟΣΟ

ΣΤΡΕΜ. 27,00 18,00  486,00
ΚΗΠΟΙ 14,00 35,00  490,00

ΠΕΤΣΑΛΙ

  
ΤΙΜΗ 
/ΚΥΒΙΚΟ  ΠΟΣΟ

ΚΥΒΙΚΑ 31.155,00 0,15  4.673,25
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΕ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ    259,48

ΣΥΝΟΛΟ 5.908,73
Συμπεράσματα: 
Εκτιμώντας  το  ύψος  των  εσόδων  τα  οποία  αναμένεται  σύμφωνα  με  τις

αρδευόμενες εκτάσεις  να ανέλθουν στο ποσό του 5.908,73 € . Καθώς και η κάλυψη
των   εκτιμώμενων  δαπανών   οι  οποίες  είναι  αναγκαίες  για  την  απρόσκοπτη
λειτουργία  της  υπηρεσίας  άρδευσης  ότι  θα  ανέλθουν  στο  ποσό  των  5.909,48 €
προτείνεται  το τέλος άρδευσης  να παραμείνει  αμετάβλητο για το οικονομικό έτος
2016 και ειδικότερα ως ακολούθως. 
Τέλος άρδευσης από 1-1-2016 ανά Τ.Κ  του Δήμου Ζίτσας που έχει δίκτυο άρδευσης
ως εξής:
   α)Της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη σε :
1]  18,00  €/στρέμμα για κάθε είδους καλλιέργεια στα αγροκτήματα.
2]   35,00  €  για κάθε κήπο και
3]  Πρόστιμο 200,00  €  για αυθαίρετη παρέμβαση στο δίκτυο (πότισμα δια ροής-
χρήση εκτός προγράμματος).
   β)Της Τ.Κ. Πετσαλίου σε:
1]   0,15€/m3 για κάθε είδους καλλιέργεια 
2]   για αυθαίρετη παρέμβαση στο δίκτυο θα ισχύουν τα πρόστιμα του Κανονισμού 
      λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου. 
Πίνακας Ανακεφαλαίωσης:

Προβλεπόμενα έσοδα από την επιβολή του 
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους χρήσης 2016

5.908,73

Προβλεπόμενες δαπάνες υπηρεσίας 
άρδευσης 2016

5.909,48

Διαφορά: ΜΗΔΕΝ

Έσοδα που εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό 2016  

5.909,48

Κ.Α.Ε Εσόδων 0331  5.650,00

Κ.Α.Ε Εισπράξεις Π.Ο.Ε από άρδευση 
3213.001

712,08
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ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Κ.Α.Ε 25.8511.002

452,60

   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.  266/2015 εισηγητική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την
σχετική τοποθέτηση
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  Επιβάλλει  τέλος άρδευσης από 1-1-2016 ανά Τ.Κ  του Δήμου Ζίτσας που έχει
δίκτυο άρδευσης  ως εξής:
α)Της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη σε :
1]  18,00  €/στρέμμα για κάθε είδους καλλιέργεια στα αγροκτήματα.
2]   35,00  €  για κάθε κήπο και
3]  Πρόστιμο 200,00  €  για αυθαίρετη παρέμβαση στο δίκτυο (πότισμα δια ροής-
χρήση εκτός προγράμματος).

   β)Της Τ.Κ. Πετσαλίου σε:
1]   0,15€/m3 για κάθε είδους καλλιέργεια 
2]   για αυθαίρετη παρέμβαση στο δίκτυο θα ισχύουν τα πρόστιμα του Κανονισμού 
      λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου. 
  Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μανούση Σωτηρίου. 
    H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  331/2015
    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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