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Πρακτικό 3/9-10-2012

Συνεδρίασης Δημοτ. Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζίτσας

Σήμερα την 9η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου του Δήμου Ζίτσας, στην Ελεούσα, συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης,  ύστερα από την 24714/26-9-
2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με 
το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: Απόντες:

1. Ρογκότης Δημήτριος 1. Γκέγκας Βασίλειος
2. Αδαμαντιάδης Νικόλαος 2. Αργύρης Δημοσθένης
3. Ζαφείρης Σωτήριος 3. Γεωργίου Χρήστος
4. Ζέρβας Χρήστος 4. Γεωργούλη Γιαννούλα
5. Σαλούπης Ιωάννης 5. Δρόσος Λάμπρος
6. Γούσης Νικόλαος 6. Λεοντίου Κων/νος
7. Κατσουλίδης Αναστάσιος 7. Κουτσομήρος Μιχαήλ
8. Μιχάλης Στέφανος 8. Κώτση Ευαγγελία
9. Μηλιώνης Νικόλαος 9. Βασιλείου Βαρβάρα
10. Καραμπίνας Κων/νος 10. Μάρκου Ευάγγελος
11. Παππάς Χαράλαμπος 11. Καρβούνης Χριστόδουλος
12. Τσίλογλου Δημήτριος 12. Μπαντέλης Αλέξανδρος
13.  Πράσσος Αναστάσιος 13. Ζώη Νεφέλη
14. Στεφάνου Μιχαήλ 14. Μπόχλος Αθανάσιος

15. Τζιάλλα-Βεκρή Άρτεμις
16. Ράρρα Παναγιώτα
17. Ράπτης Δημήτριος
18. Τζίμας Μιχαήλ

     19.Τσιόκας Μιχαήλ
     20 Γούσης Δημήτριος
     21.Μπράγιας Φώτιος
     22.Ντάσιος Γεώργιος
     23.Παντούλας Γεώργιος
     24. Αθανασίου Βασίλειος
     25. Λαδά Στασινή

26. Λιάκος Παναγιώτης
27. Μούτας  Αθανάσιος
28. Μπονόβα Παναγιώτα



29. Πέτρου Πέτρος
       30. Τάτσης Βασίλειος
       31. Τσίτου Χριστίνα

Επανάληψη της χθεσινής συνεδρίασης λόγω μη νόμιμης απαρτίας. 
Ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε ότι το  1ο και βασικό 
θέμα  της  Επιτροπής  Διαβούλευσης,  για  το  οποίο  γνωμοδοτεί  είναι  το  τεχνικό 
πρόγραμμα και το 2ο θέμα είναι τα ανταποδοτικά. Υπάρχουν και κάποιες αιτήσεις 
αλλά δεν είναι παρόντες αυτοί που τις υπέβαλαν. Αν δεν έρθουν δε θα συζητηθούν 
εκτός και αν υπάρχει και κάποιος άλλος που θέλει να βάλουμε κάποιο θέμα προς 
συζήτηση. Το τεχνικό πρόγραμμα του 2013 αφορά κατά βάση έργα του ΕΣΠΑ. Τα 
τεχνικά προγράμματα συντάσσονται εκ του Νόμου προϋπολογιστικά, στο ύψος των 
χρηματοδοτήσεων του προηγούμενου έτους. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε ένα τεχνικό 
επανάληψη κατά βάση του περσινού,  εφόσον δεν  έχουμε  και  δεν  ξέρουμε  αν  θα 
έρθουν χρήματα. Η απόφαση για κατανομή της ΣΑΤΑ η οποία είχε προϋπολογιστεί 
στο φετινό  κρατικό  προϋπολογισμό στα  600.000.000€,  μετά  το  έκτακτο  συνέδριο 
στην Αθήνα, το ύψος της χρηματοδότησης κατέβηκε στα 299.000.000 και από αυτά 
τα  99.000.000€  ή  90.000.000€  είναι   για  χρηματοδότηση  ή  πληρωμή  έργων  του 
Θησέα. Πέρυσι πήραμε γύρω στο 1.100.000€, φέτος θα είναι γύρω στις 300.000 με 
350.000€. Άρα θα γίνει επανάληψη του περσινού, με ελπίδα να έρθουν χρήματα για 
να καλύψουν κατεπείγουσες ανάγκες όπως η δημόσια υγεία, νερό. Εκ των πραγμάτων 
περιοριζόμαστε σε έργα ΕΣΠΑ,  τα οποία δεν μπαίνουν στο τεχνικό πρόγραμμα για 
να μη δοθεί η εικόνα του μεγάλου τεχνικού προγράμματος. 
Μπαίνουν  στον  προϋπολογισμό  τα  έργα  του  ΕΣΠΑ  γιατί  από  αυτά  έχουν 
δημοπρατηθεί 10.000.000€,  επίσης τρία έργα που παίρνουν εντάξεις και εκτιμούμε 
ότι θα δημοπρατηθούν το 2013, άρα φτάνουμε στα 13.000.000€ με 14.000.000€ και 2 
έργα που διεκδικούμε. Το ένα το υποβάλλουμε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
μέσω ΕΕΤΑ για την αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων Μολοσσών, και έχουμε την 
ελπίδα να ενταχθεί και  το 2ο έργο, αφορά την ανάπλαση πλατείας Πετσάλης. Αυτό 
είναι  το  φετινό  τεχνικό  πρόγραμμα.  Να  κλείσω  ως  εξής:  υλοποιήθηκε  τεχνικό 
πρόγραμμα έστω και μικρό και αυτό ήταν δέσμευση της δημοτικής αρχής εξ’ αρχής. 
Ανάλογα  με  τις  ανάγκες  θα  μπει   και  έργο  σε  κάποιο  χωριό.  Αν  κάτι  δεν  είναι 
απολύτως αναγκαίο δε θα μπει φέτος ίσως όχι και του χρόνου. Οι ανάγκες είναι ίδιες 
είτε οι κάτοικοι είναι λίγοι είτε πολλοί. Οι ανάγκες καθορίζονται από την ύδρευση, 
την αποχέτευση, τους δρόμους, τα νεκροταφεία, βασικές ανάγκες που θα υπηρετήσει 
το φετινό  τεχνικό.  Είμαι  απαισιόδοξος,  όσο δεν υπάρχει  χρηματοδότηση.  Κάποιοι 
δήμοι έχουν αναστείλει τη λειτουργία, υπηρετούν μόνο βασικές λειτουργίες.  
Βλέτσας: Βλέπω ότι το τεχνικό πρόγραμμα έχει 5 ενότητες, μία για κάθε πρώην
δήμο, δεν έχει ορθολογική κατανομή, στις πρώην δημοτικές ενότητες και χωριά.
Καραμπίνας: Οι Διαχειριστικές μελέτες των δημοτικών δασών, που αποβλέπουν, να 
πουλήσουμε ξυλεία, για έσοδα στο Δήμο;
Μιχάλης: Τι θα γίνει με τα έσοδα από το παζάρι;
Πρόεδρος: πιθανό να υπάρχουν χωριά χωρίς έργα, διότι έγιναν πέρυσι. Το τεχνικό 
μην το θεωρείτε  de facto.  Αν κάποια  στιγμή προκύψει  έκτακτη  ανάγκη,  θα  γίνει 
αναθεώρηση. Ανισοκατανομή υπάρχει γιατί εκεί που υπολογίσαμε ότι θα γίνουν έργα 
ΕΣΠΑ, δεν εντάξαμε άλλα έργα εκτός από τα αναγκαία. 
Οι διαχειριστικές μελέτες είναι βασικός πόρος για το Δήμο και έχουμε ένα πρόβλημα. 
Για  το  κομμάτι  των  μελετών  δεν  έχουμε  τα  χρήματα  να  δημοπρατήσουμε. 
Ετοιμάσαμε  μία  μελέτη  για  το  Λίθινο,  είναι  έτοιμη  να  την  παραλάβουμε  και  δε 
βρίσκουμε δασολόγο, δημόσιο υπάλληλο να την υπογράψει. Οι άλλοι δήμοι που ξέρω 



δεν  έχουν  δασολόγο.  Εφόσον  το  Δασαρχείο  το  επιτρέψει  θα  κάνουμε  μια 
προγραμματική συμφωνία με το Παν. Θράκης. Θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε 
κάποια  έσοδα και  να  προχωρήσουμε  και  με  τις  υπόλοιπες  μελέτες.  Τα δάση δεν 
υλοτομούνται από τη μια στιγμή στην άλλη. Η λογική είναι να χρηματοδοτήσουμε 
μέσα από μία μελέτη τις υπόλοιπες. 
Σε σχέση με το παζάρι θα γίνει  συνέλευση των ιδιοκτητών,  τοπογραφικό και  μία 
μελέτη για το χώρο, άσχετα με το πώς θα υλοποιηθεί. Η παρέμβαση θα ξεκινήσει από 
τα  όμβρια,  τις  αποχετεύσεις,  την  περίφραξη.  Στόχος  να  καθιερωθεί  η 
εμποροπανήγυρη, που πήγε καλά καθώς και άλλες δράσεις, αναγκαία η λαϊκή αγορά 
και ίσως κάποιες μικροεκθέσεις αγροτικών προϊόντων. Αυτή είναι η φιλοσοφία για το 
πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα από το παζάρι. 
Ζαφείρης:  Θεωρώ ανώφελο να αναφέρουμε ότι  από τα  περσινά δεν  υλοποιήσαμε 
ούτε το 10% από αυτά που λέγαμε και που προτείναμε αυτά τα 2 χρόνια στο τεχνικό. 
Προχθές είχαμε δημοπρασίες στα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ και το ποσοστό για την 
ύδρευση ήταν 12%. Δε ζητήσατε επιπλέον προσφορά. Η ζημιά από το ΦΠΑ είναι 
χιλιάδες από τη μία δημοπρασία στην άλλη. Το ΦΠΑ το πληρώνει ο Δήμος
Πρόεδρος: Καμία σχέση. Δεν επιβαρυνόμαστε. Είναι στο πρόγραμμα επενδύσεων.
Ζαφείρης: Αν ίσχυε αυτό θα το θεωρούσα αδιανόητο. Πρέπει να στραφούμε σε ίδιους 
πόρους. Τι ενέργειες έγιναν για διεκδίκηση έργων; Υπήρχαν χωριά που έγιναν έργα 
και στα οποία εκτελούνται πάλι. Ψάξτε τα χωριά. Δείτε τις ανάγκες τους. Να γίνουν 
έργα και στα άλλα χωριά.
Πρόεδρος: Είναι άδικος ο ισχυρισμός ότι δεν κάναμε κάτι για να ενταχθούν τα έργα. 
Κάναμε  πολλά για να  υπάρχουν σήμερα στο τεχνικό  και  να εκτελεστούν  από το 
ΕΣΠΑ.  Η μελέτη  Νεοχωρίου  υπήρχε  από  τη  δική  μας  θητεία,  επικαιροποιήθηκε, 
εντάχθηκε  καθώς και κάποιες από τη θητεία του κ. Βλέτσα, όπως η πλατεία της 
Εκάλης και τα τρία έργα που αφορούν την πλατεία Ελεούσας, τη μελέτη που έκανε η 
τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τα επικαιροποίησε και τα υπέβαλε η πιστοποιημένη 
πλέον τεχνική υπηρεσία. Δε θα υπάρξει χωριό, που να εκτελέστηκε μεγάλο έργο και 
να εκτελεστεί και άλλο.
Επόμενο  θέμα  οι  ίδιοι  πόροι:  Όσες  ιδέες  και  να  προσπαθούμε  να  βρούμε  δεν 
μπορούμε να αντιληφθούμε με ποιον τρόπο μπορούν να εισρεύσουν έσοδα στο Δήμο. 
Δραστηριότητες εν μέσω κρίσης μπορώ να δω μόνο για ΣΔΙΤ, αξιοποίηση δημόσιας 
περιουσίας ή πώληση αν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν είναι όμως η φιλοσοφία μας να 
ξεπουλήσουμε  το  Δήμο.  Δώστε  μας  ιδέες  να  ξεκινήσουμε  έστω και  με  τις  λίγες 
πιστώσεις που έχουμε. Η χρηματοδότηση από την πολιτεία είναι τα μισά από εκείνα 
του Γενάρη του 2011. Ο δήμος στέκει ακόμα όρθιος λόγω ταμειακού υπολοίπου και 
καλής  διαχείρισης.  Περικοπές  γίνονται  στα  πολιτιστικά,  τα  λειτουργικά  και  όπου 
κρίνεται  απαραίτητο.  Οι  μεταβιβαστικές  δαπάνες,  τα  προνιακά  επιδόματα,  η 
μεταφορά των μαθητών, φορτώθηκαν στους ΚΑΠ. Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική ο 
Δήμος σε 5 με 6 μήνες θα έχει πρόβλημα.  
Θέμα  ανταποδοτικών:   τέσσερα  είδη  επιβάλλουμε  ως  δήμος.1ον ένα  μικρό  τέλος 
άρδευσης που αφορά Άγιο Ιωάννη και Πετσάλι, το οποίο δεν αλλάζει.  2ον είναι το 
τέλος, σύνδεσης της αποχέτευσης Ελεούσας. Είχε καθοριστεί από την προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή στα 10€. 5,30€ έπαιρνε ο Δήμος Ιωαννιτών και 4,70 εμείς.  Το τέλος 
θα επανέλθει στην τιμή που είχε συμφωνηθεί. Θα φέρουμε μία πρόταση να αλλάξει η 
σχέση από 5,30 στα 4,70 χωρίς να αλλοιώνεται το 10€.  3ον στο τέλος ύδρευσης δε θα 
υπάρξει αύξηση. 
Υπάρχει θέμα με την είσπραξη τελών. Θα κάνουμε ότι είναι δυνατό να εισπραχθούν 
οι οφειλές. Τα χρέη αφορούν κυρίως τα μεγάλα χωριά. Έχει σταλεί και επιστολή για 
τη ρύθμιση όπου λίγοι  ανταποκρίθηκαν.  Μόλις  οριστικοποιηθούν  οι  πίνακες  τους 



στέλνουμε στη ΔΟΥ για δέσμευση ΑΦΜ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει ως θέμα 
η διακοπή νερού. Θα γίνει αξιολόγηση σε ποιους θα κοπεί, έχοντας ως ιεράρχηση το 
χρόνο και το ποσό που χρωστούν. Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε τα χρήματα που 
χρωστούν. Θα δείξουμε ευαισθησία.  Οι επιστολές έχουν πάει συστημένες και από 
κάποιους δεν έχουν παραληφθεί συστηματικά. 
Καραμπίνας: Εμείς τι χρωστάμε;
Πρόεδρος: Η οφειλή είναι 200.000€. Ο Δήμος εκτός από τα τρέχοντα δε χρωστάει 
άλλα εκτός από Θησέα τα οποία δεν είναι ευθύνη μας. 
Βλέτσας:  Υπάρχει  σκέψη  για  κλιμακωτή  χρέωση  στο νερό,  για  να  επιβαρυνθούν 
αυτοί  που  καταναλώνουν  περισσότερο;  Και  2ον παλαιότερα  είχαν  κοπεί  κάποια 
ρολόγια. Πώς σκέπτεστε να προχωρήσετε στη διακοπή;
Πρόεδρος: Το θέμα του κλιμακωτού δε θα προταθεί φέτος. Δεν υπάρχουν μεγάλοι 
επιχειρηματίες  για  να  ακολουθήσουμε  κλιμακωτό.  Η  πρόθεσή  μας  είναι  να  μην 
πειράξουμε τίποτα στα ανταποδοτικά, στο νερό. Στο 2ο δεν είμαι έτοιμος να πω τη 
διαδικασία. Οι οφειλέτες που χρωστάνε πολλά θα είναι σε προτεραιότητα. 
Σαλούπης: Τι θα ισχύει με οφειλέτες που έχουν νοικιασμένα σπίτια;
Γαρδίκος: Αν κάποιος νοικάρης δεν πληρώσει, τότε τίθεται θέμα στον ιδιοκτήτη. 
Πρόεδρος: Πέρα από τα τέλη ύδρευσης υπάρχουν οφειλές  και  σε μισθώματα.  Θα 
γίνει κάθε νόμιμη ενέργεια να πάρουμε τα χρήματα πίσω.
Παππάς Χαρ. : Υπάρχει Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης; Κάθε πότε ψηφίζεται; 
Μέσα στον Κανονισμό προβλέπεται η διακοπή νερού;
Γαρδίκος: Υπάρχει Κανονισμός, ψηφίστηκε στην αρχή, μπορεί να τροποποιηθεί και 
διακοπή γίνεται στο 3ο τετράμηνο ανεξαρτήτως ποσού. 
Βούζας: Έχουν γίνει απογραφικά; Ποιοι ανταποκρίθηκαν;
Πρόεδρος:  σε  κάποιους  λείπουν  πατρώνυμα  κτλ.  Πρέπει  να  γίνει  τροποποίηση 
στοιχείων
Ζαφείρης:  Δεν  πρέπει  να  γίνει  διαφοροποίηση  κατοικιών  και  επιχειρήσεων;  Οι 
επιχειρήσεις έχουν ένα εισόδημα, πρέπει να πληρώσουν
Πρόεδρος: Σωστή ιδέα της διαφοροποίησης, μπορεί να ληφθεί υπόψη.
Καραμπίνας: Τι νερό χρεώνεται στο Δήμο και τι ποσοστό καταγράφεται στα ρολόγια;
Πρόεδρος: Έχουμε μια εικόνα, όμως με την αλλαγή δικτύων ύδρευσης κάπου 
υπάρχουν διαρροές.
Γαρδίκος: Κάπου υπάρχουν 2 παροχές
Παππάς: Για ποιο λόγο δεν κόπηκε το νερό; 
Πρόεδρος: Θα κοπεί ξεκινώντας από αυτούς που οφείλουν μεγάλα ποσά. 
Πρόεδρος: Σε σχέση με τα τέλη καθαριότητας τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο δήμος 
έχει τα χαμηλότερα τέλη καθαριότητας στις κατοικίες και από τα χαμηλότερα στα 
καταστήματα. Για να καλυφθεί το έλλειμμα πρέπει να γίνει αύξηση ανταποδοτικών 
40%. Το ποσοστό για το έλλειμμα θα πρέπει να το αναζητήσουμε σε 3 πηγές: Η 1η 

είναι μια αύξηση των τελών 10%. Ένα ποσοστό μπορούμε να το εξοικονομήσουμε με 
τη μείωση της δαπάνης του δημοτικού φωτισμού 15%  και μια μείωση 15% μπορεί να 
προκύψει  από την αναζήτηση των τετραγωνικών. Με την ελπίδα να φύγει από το 
τέλος  το  χαράτσι  και  να  περάσει  σε  ενιαίο  τέλος  ακινήτων.  Με πόνο  ψυχής  θα 
κάνουμε αυτή την αύξηση τελών. Στόχος είναι να μην αυξήσουμε την επιβάρυνση 
των πολιτών.
Ζαφείρης: Δεν πρέπει να υπάρχουν άτομα τα οποία δεν πληρώνουν.
Παππάς: Χωριά ολόκληρα δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη. Ή θα σβηστούν όλοι ή θα 
πληρώσουν όλοι.



Μηλιώνης:  Θα  γίνει  μέριμνα  για  επιχειρήσεις  με  πολλά  τετραγωνικά;  Τον 
ηλεκτροφωτισμό τον πληρώνουμε μόνοι μας. Να αναλάβετε να πληρώσετε και τον 
ηλεκτροφωτισμό.
Πρόεδρος: Και για την καθαριότητα το τέλος δεν είναι πολύ μεγάλο. Η ΔΕΗ δε 
δέχεται πάνω από 2 τιμές.
Μιχάλης: Υπάρχει σκέψη για διαχωρισμό σκουπιδιών;
Πρόεδρος: Ανακύκλωση γίνεται.
Καραμπίνας: Η ανακύκλωση πάει  καλά. Εξοικονόμηση από το δημοτικό φωτισμό 
μπορεί να γίνει με νέους λαμπτήρες LED. 
Γαρδίκος: Αυτούς βάζουμε
Καραμπίνας: Η αναζήτηση τετραγωνικών είναι σωστό και δίκαιο μέτρο. Είναι άδικο 
να δαπανούμε χρήματα για να μεταφέρουμε προϊόντα φυτικής προέλευσης. Να γίνει 
προσπάθεια για κομποστοποίηση στα σχολεία. Να αρχίσουμε πιλοτικά από κάποιο 
οικισμό. Να συνεισφέρει με κάποια χρήματα ο Δήμος για την αγορά κάδων και να 
υπάρξει και μία επιβάρυνση στο νερό σε κάθε τετράμηνο. Ο τρόπος χρέωσης δεν 
είναι σωστός όπως γίνεται. Να γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών.
Πρόεδρος: Δε γίνεται διαφορετική χρέωση από τη ΔΕΗ. Θα ψάξουμε το θέμα 
κομποστοποίησης πιλοτικά σε χωριά. 
Βούζας: Σεβόμενος τα μέλη της επιτροπής, για να πετύχει ένας θεσμός θα πρέπει να 
τον πιστεύουμε. Δηλαδή να πιστεύουμε ότι ο Καλλικράτης σε περίοδο κρίσης μπορεί 
να  σπάσει  την  κακή  υπαλληλίστικη  αντίληψη  της  αυτοδιοίκησης  δηλαδή  ότι  το 
κράτος αγελάδα πρέπει να δίνει. Θα δώσω ένα παράδειγμα που πολιτικά θα σοκάρει. 
Το τοπικό  συμβούλιο  Βερενίκης  είχε  ένα  θέμα.  Την  απόσχιση Βερενίκης  από το 
Δήμο Ζίτσας και ένταξη στον υπό ίδρυση Δήμο Τύριας όπως κάποιοι σκαρφίστηκαν. 
Η πλειοψηφία του τοπικού συμβουλίου ευτυχώς καταδίκασε αυτή την προσέγγιση. 
Οφείλουν οι επικεφαλείς να πάρουν θέση ώστε να μην υπάρχουν τέτοια θέματα. Να 
το δείτε θεσμικά. Πολλά πράγματα θέλουν μυαλά, όχι λεφτά. Αν υπήρχε σχεδιασμός 
για το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος ή που μπορεί να βοηθήσει τον α΄γενή τομέα, για 
την ανάπτυξη συνολικά,  ποιες οι αρμοδιότητες σε έργα, τότε δε θα μιλούσαμε με 
τόση μιζέρια.  Στο δημοτικό συμβούλιο  θα σας πούμε και  άλλες προσεγγίσεις  και 
προτάσεις.
Πρόεδρος: Δε θα μπω σε επίπεδο αντιπαράθεσης. Οι προτάσεις για το πώς μπορούμε 
να λύσουμε τα προβλήματα του Δήμου, ας μπουν στο τραπέζι. Να μας βοηθήστε. Δεν 
το ήξερα το θέμα. Το βάρος του δήμου πέφτει στο να υποστηρίξει αυτό το θεσμό 
ακόμη και εις βάρος του αστικού κομματιού του Δήμου. Πρέπει να υπάρχει θέμα 
κοινωνικής συνοχής. Δεν υπάρχει θέμα Καλλικράτη, αλλά οικονομικής δυσπραγίας 
στη χώρα. 
 Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση.

 
                   
          Ο Πρόεδρος της Διαβούλευσης                                            Η Πρακτικογράφος

               Δημήτριος Ρογκότης                                                        Μπληγιάννου Όλγα
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