
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 12.10.2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 14η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 202η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 12.10.2015 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 9868/20-10-2015 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής  ή µη τελών για το έτος 

2016. 

∆ήµαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος : Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος (απών)  

Γραµµατέας : Κουτσελίνης Προκόπιος   

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

6. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

7.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

10. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

12.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

13.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

14.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

15. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

16.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

17. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ     

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

2.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

2.ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

3.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

4.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

6. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

7. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ  

 

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ. 9516/08-10-2015  έγγραφη 

πρόσκληση του  κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. 

Κουτσελίνης  Προκόπιος απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προσήλθε 

κατά την συζήτηση του θέµατος  εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Κατόπιν τούτου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, 

του Ν. 3852/2010 και του ισχύοντος κανονισµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 

προβλέπουν την αναπλήρωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 

περίπτωση απουσίας του, τον κ. Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

αναπληρώνει, στην παρούσα συνεδρίαση και έως την προσέλευσή του κατά την 

συζήτηση του θέµατος  εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο πλειοψηφών σύµβουλος του 

επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Σουλδάτος Απόστολος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καουνάς Βασίλειος προσήλθε κατά την απάντηση 

του κ. ∆ηµάρχου στις ερωτήσεις που του τέθηκαν, πριν τη συζήτηση των θεµάτων 

της  ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος, προσήλθε κατά την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας 

διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, προσήλθε κατά την 

συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κισσού κ. Γλούµης Απόστολος, προσήλθε κατά την 

συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

ΑΔΑ: 7ΤΜΥΩΡΚ-Θ1Α



Μετά την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, η επικεφαλής της 

µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία, έθεσε ερωτήσεις, οι 

οποίες αναλυτικά έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης, σχετικά την 

φετινή διεξαγωγή της Γιορτής Κάστανου, µε δηµοσιεύµατα σχετικά µε τα προβλήµατα 

τα οποία αντιµετωπίζει το κέντρο Υγείας Ζαγοράς (υποστελέχωση, έλλειψη 

προσωπικού κ.λ.π.) και αν υπάρχει κάποια ενηµέρωση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

σχετικά µε τον Αστυνοµικό Σταθµό Ζαγοράς και το ενδεχόµενο αποµάκρυνσής του 

από την περιοχή του ∆ήµου µας και αν έχουν γίνει ενέργειες από την πλευρά του 

∆ήµου προκειµένου να µην κλείσει ο µοναδικός Αστυνοµικός Σταθµός της περιοχής 

µας.  

Στις παραπάνω ερωτήσεις, απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος.  

Η Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενότητας Μουρεσίου, κ. Χριστοδούλου Γεωργία, 

µε αφορµή το γεγονός της εξαφάνισης ενός ατόµου στην περιοχή της Τ.Κ. 

Τσαγκαράδας, ευχαρίστησε την οµάδα εθελοντών του ∆ήµου µας, για τη συµβολή 

τους στην ανεύρεσή του και πρότεινε να εξεταστεί το θέµα της επανασύστασης της 

οµάδας αυτής στον ∆ήµο µας. 

Επίσης, ο κ. ∆ήµαρχος ευχαρίστησε ως προς αυτό το θέµα τους εθελοντές 

του ∆ήµου µας και τις υπηρεσίες (ΕΜΑΚ, Πυροσβεστική, Αστυνοµία) που βοήθησαν 

στην ανεύρεση του αγνοούµενου. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, σχετικά µε το θέµα της 

αποµάκρυνσης του Αστυνοµικού Σταθµού Ζαγοράς, τόνισε ότι ο Καλλικράτης 

προβλέπει στα όρια κάθε ∆ήµου την ύπαρξη Αστυνοµικού Τµήµατος. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος, κ. Τσόγκα 

Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

Από το πρακτικό της 14ης Τακτικής  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα 

Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 

12.10.2015, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 20:00.  

 

ΘΕΜΑ : 1ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής  ή µη τελών για το έτος 2016. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την 101/2015 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, µε Α∆Α : ΩΘΣΝΩΡΚ-6ΗΨ, η οποία έχει ως παρακάτω: 

*************************** 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ            Ζαγορά  28 Σεπτεµβρίου 2015 

 
Αριθ.Αποφ  101/2015 

Αριθπρωτ  9175 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10ης /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για αναπροσαρµογή ή µη των τελών έτους: 2016» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 28η  Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ.  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 

9082/24-09-2015  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  τέσσερα (4)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      1.  ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                         2.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                           

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                           3.  ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                                                                                

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

 

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

εισηγούµενος το 2ο  Θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : 

      Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τη σχετική νοµολογία τα επιβαλλόµενα 

τέλη πρέπει να είναι αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας 

και της ωφελιµότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Επίσης πρέπει να  τηρείται  

αυστηρά η θεµελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και η αύξηση των τελών είναι 

ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ ιζ του Ν 3852/2010 η Ο.Ε 

εισηγείται στο ∆.Σ την επιβολή τελών- δικαιωµάτων και εισφορών.  

Για το επόµενο έτος προτείνονται : 

Α. Τέλη καθαριότητας και φωτισµού.  

 Για το έτος 2016 προτείνεται: 

Ι. Για τους Επαγγελµατικούς χώρους : 

α)  στην ∆ηµοτική Κοινότητα Ζαγοράς µείωση από 2,65€/τ.µ. σε 2,00€/τ.µ.  

β)  στην Τοπική Κοινότητα Μακρυράχης  από 1,91€/τ.µ. σε 2,00€/τ.µ. 

γ) στην Τοπική Κοινότητα Πουρί από 1,91€/τ.µ. σε 2,00€/τ.µ.,  
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προκειµένου να τηρείται η αναλογικότητα και αντικειµενικότητα σε όλο το 

εύρος του Καλλικρατικού  ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

ΙΙ. Για τις οικίες: 

α) στην ∆ηµοτική Ενότητα Ζαγοράς από 1,25€/τ.µ. σε 1,50€/τ.µ. 

Κατά τα λοιπά για το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, ισχύει η 

262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου 

Β. Τέλη ύδρευσης στο ∆ήµο Ζαγοράς -Μουρεσίου 

Για το έτος 2016 προτείνεται:  

Ι. Για όλα τα επαγγελµατικά τιµολόγια του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου: 

α) Πάγιο τέλος  40,00 ευρώ ετησίως. 

β) Κατανάλωση από 0 µ3 και άνω προς 0,60ευρώ/µ3 . 

ΙΙ. Για τις οικίες στη ∆ηµοτική Κοινότητα  Ζαγοράς -Χορευτού& Ανάληψης  & 

Τ.Κ Μακρυράχης - Αγίους Σαράντα 

α) Ελάχιστη κατανάλωση 50µ3 µε χρέωση 15,00€ 

β) Από τα 51µ3 κατανάλωσης και άνω ισχύει η 262/2014 Α∆Σ του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΙΙΙ. Για την Τ.Κ. Πουρίου 

α) 45,00 ευρώ κατά οικιακή παροχή ετησίως 

β) 60,00 ευρώ για επαγγελµατικά τιµολόγια ετησίως.   

IV. Για τα άτοµα που παρουσιάζουν 67% και άνω αναπηρία, διευκρινίζεται ότι 

η απαλλαγή αφορά µόνο  τα οικιακά πάγια τέλη ύδρευσης και κατά τα λοιπά 

ισχύει 83/2015 Α∆Σ του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

Κατά τα λοιπά  ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

Γ. Τέλη άρδευσης στο ∆ήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Για το έτος 2016 προτείνεται:  

α) καθορίζεται τέλος άρδευσης για την ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου στο ποσό 

των 6,00 ευρώ / αρδευόµενο στρέµµα, προκειµένου να αντιµετωπισθούν 

αντίστοιχες δαπάνες άρδευσης και σύµφωνα µε το πλαίσιο της 

αναλογικότητας και αντικειµενικότητας του Καλλικρατικού ∆ήµου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

∆. Τέλη κοινόχρηστων χώρων   

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Ε. Τέλος χρήσης Πεζοδροµίων 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου σε συνέχεια της 

279/2013, συµπεριλαµβανοµένης και της ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων.  

Ειδικότερα: 

α) Για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων 

- Στην ΤΚ Τσαγκαράδας, ∆Κ Ζαγοράς και των οικισµών Αγίου Ιωάννη 

&Χορευτού, 13,00€/τ.µ ετησίως 
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- Στους υπόλοιπους οικισµούς και Τοπικές Κοινότητες 10,00€/τ.µ. 

β) Για οποιαδήποτε άλλη χρήση πεζοδροµίων, τµηµάτων δρόµων, υπαίθριων 

και λοιπών κοινοχρήστων χώρων [π.χ. εναπόθεση οικοδοµικών υλικών κλπ 

είδη] όπως προβλέπει αναλυτικά η 279/2013 Α∆Σ, το τέλος θα 

προκαταβάλλεται εφάπαξ και η χρήση περιορίζεται όχι πέραν του µηνός.   

ΣΤ. Τέλη  χρήσης Πλατειών 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Ζ. Τέλη Αιγιαλού και παραλίας 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, όπως αυτή 

διαµορφώνεται, σύµφωνα  µε την αντίστοιχη απόφαση καθορισµού από το 

αρµόδιο γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας και την ανάλογη Κ.Υ.Α. 

Η. Τέλη διαφήµισης 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Θ. Τέλη λαϊκών αγορών 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Ι. Τέλη ηλεκτροδοτούµενων  χώρων 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Κ. Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Λ: Τέλη σύνδεσης παροχών ύδρευσης 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Μ. Τέλη βοσκής 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

Ν: Τέλος τέλεσης πολιτικού Γάµου 

Επιβάλλεται τέλος δια την τέλεση πολιτικού γάµου για το έτος 2016: 

α) Για ∆ηµότες Ζαγοράς -Μουρεσίου: 

-  Εντός ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικού καταστήµατος Τσαγκαράδας: 20,00€ 

-  Εκτός ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικού καταστήµατος Τσαγκαράδας: 50,00€. 

β) Για  ∆ηµότες άλλων ∆ήµων ή Χωρών: 

-  Εντός ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικού καταστήµατος Τσαγκαράδας: 100,00€ 

-  Εκτός ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικού καταστήµατος Τσαγκαράδας: 150,00€. 

γ) Για διενέργεια γαµήλιων δεξιώσεων στους αύλειους χώρους των 

∆ηµαρχείων: 200,00€ 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού 

έλαβε υπόψη της:   

− το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10  

− άρθρο 202 Ν.3463/2006 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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1.Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου την 

επιβολή τελών για το έτος 2016, ως εξής: 

Α. Τέλη καθαριότητας και φωτισµού.  

Για το έτος 2016: 

Ι. Για τους Επαγγελµατικούς χώρους : 

α)  στην ∆ηµοτική Κοινότητα Ζαγοράς µείωση από 2,65€/τ.µ. σε 2,00€/τ.µ.  

β)  στην Τοπική Κοινότητα Μακρυράχης από 1,91€/τ.µ. σε 2,00€/τ.µ. 

γ) στην Τοπική Κοινότητα Πουρί από 1,91€/τ.µ. σε 2,00€/τ.µ.,  

προκειµένου να τηρείται η αναλογικότητα και αντικειµενικότητα σε όλο το 

εύρος του Καλλικρατικού  ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

ΙΙ. Για τις οικίες: 

α) στην ∆ηµοτική Ενότητα Ζαγοράς από 1,25€/τ.µ. σε 1,50€/τ.µ. 

Κατά τα λοιπά για το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, ισχύει η 

262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Β. Τέλη ύδρευσης στο ∆ήµο Ζαγοράς -Μουρεσίου 

Για το έτος 2016:  

Ι. Για όλα τα επαγγελµατικά τιµολόγια του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου: 

α) Πάγιο τέλος 40,00 ευρώ ετησίως. 

β) Κατανάλωση από 0 µ3 και άνω προς 0,60ευρώ/µ3 . 

ΙΙ. Για τις οικίες στη ∆ηµοτική Κοινότητα  Ζαγοράς -Χορευτού& Ανάληψης  & 

Τ.Κ Μακρυράχης - Αγίους Σαράντα 

α) Ελάχιστη κατανάλωση 50µ3 µε χρέωση 15,00€ 

β) Από τα 51µ3 κατανάλωσης και άνω ισχύει η 262/2014 Α∆Σ του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

 ΙΙΙ. Για την Τ.Κ. Πουρίου 

α) 45,00 ευρώ κατά οικιακή παροχή ετησίως 

β) 60,00 ευρώ για επαγγελµατικά τιµολόγια ετησίως.   

IV. Για τα άτοµα που παρουσιάζουν 67% και άνω αναπηρία, διευκρινίζεται ότι 

η απαλλαγή αφορά µόνο τα οικιακά πάγια τέλη ύδρευσης και κατά τα λοιπά 

ισχύει 83/2015 Α∆Σ του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Γ. Τέλη άρδευσης στο ∆ήµο Ζαγοράς -Μουρεσίου 

Για το έτος 2016:  

α) καθορίζεται τέλος άρδευσης για την ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου στο ποσό 

των 6,00 ευρώ / αρδευόµενο στρέµµα, προκειµένου να αντιµετωπισθούν 

αντίστοιχες δαπάνες άρδευσης και σύµφωνα µε το πλαίσιο της 

αναλογικότητας και αντικειµενικότητας του Καλλικρατικού ∆ήµου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

∆. Τέλη κοινόχρηστων χώρων   
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Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Ε. Τέλος χρήσης Πεζοδροµίων 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου σε συνέχεια της 

279/2013, συµπεριλαµβανοµένης και της ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων. 

Ειδικότερα: 

α) Για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων 

- Στην ΤΚ Τσαγκαράδας, ∆Κ Ζαγοράς και των οικισµών Αγίου Ιωάννη 

&Χορευτού, 13,00€/τ.µ ετησίως 

- Στους υπόλοιπους οικισµούς και Τοπικές Κοινότητες 10,00€/τ.µ. 

β) Για οποιαδήποτε άλλη χρήση πεζοδροµίων, τµηµάτων δρόµων, υπαίθριων 

και λοιπών κοινοχρήστων χώρων [π.χ. εναπόθεση οικοδοµικών υλικών κλπ 

είδη] όπως προβλέπει αναλυτικά η 279/2013 Α∆Σ, το τέλος θα 

προκαταβάλλεται εφάπαξ και η χρήση περιορίζεται όχι πέραν του µηνός.   

ΣΤ. Τέλη  χρήσης Πλατειών 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Ζ. Τέλη Αιγιαλού και παραλίας 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, όπως αυτή 

διαµορφώνεται, σύµφωνα µε την αντίστοιχη απόφαση καθορισµού από το 

αρµόδιο γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας και την ανάλογη Κ.Υ.Α..  

Η. Τέλη διαφήµισης 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Θ. Τέλη λαϊκών αγορών 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Ι. Τέλη ηλεκτροδοτούµενων  χώρων 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Κ. Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Λ: Τέλη σύνδεσης παροχών ύδρευσης 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Μ. Τέλη βοσκής 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

Ν: Τέλος τέλεσης πολιτικού Γάµου 

Επιβάλλεται τέλος δια την τέλεση πολιτικού γάµου για το έτος 2016: 

α) Για ∆ηµότες Ζαγοράς -Μουρεσίου: 

-  Εντός ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικού καταστήµατος Τσαγκαράδας: 20,00€ 

-  Εκτός ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικού καταστήµατος Τσαγκαράδας: 50,00€. 

β) Για  ∆ηµότες άλλων ∆ήµων ή Χωρών: 

-  Εντός ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικού καταστήµατος Τσαγκαράδας: 100,00€ 

-  Εκτός ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικού καταστήµατος Τσαγκαράδας: 150,00€. 
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γ) Για διενέργεια γαµήλιων δεξιώσεων στους αύλειους χώρους των 

∆ηµαρχείων: 200,00€ 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 101/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

*************************** 

Η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου, κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ενηµέρωσε το 

σώµα επί του θέµατος και ανέφερε ότι για την αναπροσαρµογή ή µη των τελών για το 

έτος 2016, λαµβάνουµε υπόψη τις δύσκολες οικονοµικές καταστάσεις, αλλά και τις 

υπηρεσίες τις οποίες πρέπει να παρέχουµε στους δηµότες µας. 

Στη συνέχεια η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος 

κ.Σαµαρά Μαρία, έθεσε υπόψη του σώµατος την τοποθέτηση της µείζονος 

µειοψηφίας σχετικά µε τα τέλη 2016, η οποία έχει ως παρακάτω: 

*************************** 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ  

ΤΕΛΗ 2016 

 

Τέλος Ύδρευσης  

Α. Για τα επαγγελµατικά τιµολόγια σε όλο το ∆ήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Καµία αύξηση, πάγωµα και ισχύς του µειωµένου παγίου και της µειωµένης 

τιµολόγησης και στην ενότητα ∆ηµοτική Μουρεσίου. 

1) Πάγιο τέλος 25 ευρώ  

2) ελάχιστη κατανάλωση 50 κυβικά νερό (προς 0,20 ευρώ/τµ) και στις δυο 

∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου και από 51 κυβικά και άνω εφαρµογή του 

παρακάτω τιµολογίου : 

Από 0 m3 µέχρι 50 m3  σε 0,20 ευρώ ανά m3. 

Από 51 m3 µέχρι 75 m3  σε 0,320 ευρώ ανά m3. 

Από 76 m3 µέχρι 100 m3  σε 0,50 ευρώ ανά m3. 

Από 101 m3 µέχρι 125 m3  σε 0,65ευρώ ανά m3. 

Από 126 m3 µέχρι 150 m3  σε 0,8 0 ευρώ ανά m3. 

Από 151 m3 µέχρι 200 m3  σε 1,00 ευρώ ανά m3. 

Από 201 m3 µέχρι 250 m3  σε 1,30 ευρώ ανά m3. 

Από 251 m3 µέχρι 400 m3  σε 1,70 ευρώ ανά m3. 

ΑΔΑ: 7ΤΜΥΩΡΚ-Θ1Α



Από 401 m3 και άνω  σε 2,50 ευρώ ανά m3. 

Β) Για τις οικίες σε όλο το ∆ήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου 

Η Αυτοδιοικητική Συνεργασία προτείνει καµία αύξηση στην Ενότητα Ζαγοράς και 

µείωση στην ενότητα Μουρεσίου και  σε όλο το ∆ήµο. 

Ελάχιστη κατανάλωση 50 κυβικά προς 15 ευρώ και από 50 κυβικά και άνω προς 

τιµολόγιο, όπως ίσχυε, δηλαδή : 

Από 51 m3 µέχρι 75 m3  σε 0,320 ευρώ ανά m3. 

Από 76 m3 µέχρι 100 m3  σε 0,50 ευρώ ανά m3. 

Από 101 m3 µέχρι 125 m3  σε 0,65ευρώ ανά m3. 

Από 126 m3 µέχρι 150 m3  σε 0,8 0 ευρώ ανά m3. 

Από 151 m3 µέχρι 200 m3  σε 1,00 ευρώ ανά m3. 

Από 201 m3 µέχρι 250 m3  σε 1,30 ευρώ ανά m3. 

Από 251 m3 µέχρι 400 m3  σε 1,70 ευρώ ανά m3. 

Από 401 m3 και άνω  σε 2,50 ευρώ ανά m3. 

Για την Κοινότητα Πουρίου καµία αύξηση, πάγωµα τιµών και ισχύς του περσινού 

τιµολογίου δηλαδή :  

40 ευρώ ετησίως για τις οικιακές παροχές  

55 ευρώ ετησίως για τα καταστήµατα και τις επιχειρήσεις 

Τέλος ηλεκτροφωτισµού και καθαριότητας  

Η πρόταση µας είναι µείωση τελών ηλεκτροφωτισµού και καθαριότητας και ισχύς 

ενιαίου τιµολογίου σε ολόκληρο το δήµο (εξοµοίωση προς τα κάτω και ισχύς ενιαίου 

τιµολογίου σε όλες τις κοινότητες και τους οικισµούς του δήµου µας) 

∆ηλαδή : 

Οικίες 1,25 ευρώ/τµ 

Επαγγελµατικοί χώροι 1,91 ευρώ/τµ. 

Με αυτό τον τρόπο (έστω και µε αυτή τη µικρή µείωση (επιδρά και ψυχολογικά µέσα 

σε αυτό το δυσµενές και τραγικό οικονοµικό κλίµα θα µπορέσετε να εισπράξετε 

περισσότερα) 

Τέλος Άρδευσης  

Εισπράξεις 2015 :  

Προτείνουµε κατάργηση του σε όλο το ∆ήµο, να δοθεί η διαχείριση των υδάτων 

άρδευσης στους πολίτες µέσω των τοπικών κοινοτήτων και της ∆ηµοτικής 

Κοινότητος Ζαγοράς, να αξιοποιηθεί το Μητρώο αρδευόµενων εκτάσεων (µέσω του 

ΟΣ∆Ε), να ενεργοποιηθεί ο κανονισµός άρδευσης και το πρόγραµµα διαχείρισης 

υδάτων που παρελήφθη από την προηγούµενη δηµοτική αρχή. 

Λοιπά τέλη:  

Προτείνουµε πάγωµα και ισχύς των τιµολογίων των προηγουµένων ετών (όπως 

ίσχυαν στην προηγούµενη καλλικρατική περίοδο) 

Όσον αφορά την επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάµων προτείνουµε :  
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Μηδενική εισφορά όσον αφορά τους δηµότες µας και τους µονίµους κατοίκους του 

δήµου µας, ενώ συµφωνούµε µε την επιβολή του σε δηµότες άλλων δήµων ή 

κατοίκων άλλων χωρών καθώς επίσης και στην εισφορά όταν πρόκειται για 

διενέργεια γαµήλιων δεξιώσεων σε χώρους δηµοτικούς. 

*************************** 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας κ. Νάνος Παναγιώτης, ζήτησε 

διευκρινήσεις σχετικά µε την Τοπική Κοινότητα Πουρίου και το γεγονός ότι σε αυτή 

δεν υπάρχουν υδρόµετρα. 

Απαντώντας, η Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μουρεσίου, κ. Χριστοδούλου Γεωργία, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Λόγω οικονοµικών δυσκολιών, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγµή υδρόµετρα. Η 

µέση κατανάλωση ύδρευσης στην Τ.Κ. Πουρίου, είναι ίδια µε αυτή της Τ.Κ. 

Μακρυράχης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος, ανέφερε τα παρακάτω: 

Προτείνω για όλα τα χωριά να ισχύει όσον αφορά την ύδρευση, το ποσό των 

40,00 € και τίποτε άλλο. Υπάρχει αδικία. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ανέφερε τα παρακάτω: 

Να πάρουµε σήµερα µια απόφαση και να ξηλωθούν όλες οι πινακίδες που 

τοποθετεί ο καθένας όπου θέλει και να καθορίσουµε εµείς κάποιους χώρους σε 

διασταυρώσεις, να γίνει κάτι όµορφο, ξύλινο, παραδοσιακό, να φύγουν οι σιδερένιες 

πινακίδες και να επιβάλλουµε τέλος διαφήµισης, γιατί τώρα στην ουσία υπάρχει ένα 

τέλος διαφήµισης που το πληρώνει το 20% και οι υπόλοιποι δεν πληρώνουν τίποτα. 

Στην ουσία είναι σαν να µην υπάρχει τέλος διαφήµισης και ο καθένας να κάνει ότι 

θέλει. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, ανέφερε τα 

παρακάτω: 

Όσο δεν  υπάρχουν προβλήµατα επάρκειας νερού στην Τοπική Κοινότητα 

Πουρίου, δε θα µπουν υδρόµετρα. Αν δεν επαρκεί το νερό, τότε θα µπουν. ∆ε θα 

ψηφίσω καµιά αύξηση για το 2016 στα δηµοτικά τέλη. Οι καταστάσεις είναι δύσκολες 

και πρέπει να κατανοούµε τα προβλήµατα του κόσµου. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Οι καιροί είναι δύσκολοι. Η παραµικρή αύξηση των τελών θα δηµιουργήσει 

πρόβληµα. Προτείνω µείωση 10-15% όλων των τελών. Να εισπράξει ο ∆ήµος αυτά 

που χρωστάει ο κόσµος και να ελαφρύνουµε τον κόσµο. Να συµβάλει ο ∆ήµος στην 

ανακούφιση των δηµοτών. 

Ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ανέφερε τα 

παρακάτω: 

Συµφωνώ ότι υπάρχουν προβλήµατα. Ο ∆ήµος µας όµως πρέπει να 

λειτουργήσει. Οι υπηρεσίες που προσφέρουµε πρέπει να είναι αναλογικές. Για να 
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µπουν αυτή τη στιγµή υδρόµετρα στο Πουρί, χρειάζονται περίπου 70.000,00 €. ∆εν 

υπάρχουν πλέον χρηµατοδοτήσεις για τέτοια έργα. Εξάλλου το Πουρί µε το πάγιο 

που υπάρχει, πληρώνει το ίδιο µε τη Ζαγορά και τη Μακρυρράχη. Στους οικισµούς 

του Οβρυού και της Ελίτσας, που υπάρχουν υδρόµετρα, θα γίνονται µετρήσεις και θα 

ισχύσει το ίδιο τιµολόγιο µε την ∆.Κ. Ζαγοράς και την Τ.Κ. Μακρυρράχης. Αυτό θα 

συµπεριληφθεί και στη σηµερινή µας απόφαση για τους δύο αυτούς οικισµούς. Η 

πρόταση την οποία καταθέτουµε σήµερα, στηρίχθηκε στο γεγονός ότι πρέπει στο 

∆ήµο µας όλοι να πληρώνουµε το ίδιο, όπως επιβάλλει και ο νόµος, αφού όλοι 

απολαµβάνουµε τις ίδιες υπηρεσίες από το ∆ήµο. Να υπάρξει εξοµοίωση των τελών 

στις δύο ∆ηµοτικές Ενότητες. Για το τέλος άρδευσης, συµφωνώ µεν να καταργηθεί, 

αλλά πως θα γίνεται η συντήρηση των δεξαµενών και των δικτύων ; Πρέπει να 

σκεφτούµε λογικά. Όλοι ξέρουµε ποιο είναι το καλό για τον κόσµο, αλλά ο ∆ήµος 

πρέπει να λειτουργήσει και να παρέχει υπηρεσίες. Τα χρήµατα που εισπράττουµε, 

πάλι στους δηµότες επιστρέφουν µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται.  

Ο κ. ∆ήµαρχος, ανέφερε τα παρακάτω: 

Αρχίσαµε προσπάθεια να εισπράξουµε τα χρέη. Έχουµε την ρύθµιση των 100 

δόσεων. Υπήρχε αυξητική τάση στα έσοδά µας έως τον Ιούνιο, όπου λόγω τον 

capital controls κατέρρευσε το σύστηµα. Σχετικά τώρα µε την ύδρευση. Το καλοκαίρι 

ήταν πολύ δύσκολο. Υπάρχει κάποιο κόστος το οποίο πρέπει να καλυφθεί ώστε να 

διασφαλίσουµε την ποιότητα και την απαραίτητη ποσότητα. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας, κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Χρωστάνε αυτοί που έχουν. Τα τέλη παρεπιδηµούντων δεν πληρώνονται. 

Πρέπει να δούµε τον δηµοτικό φωτισµό σε περιοχές που δεν κατοικούνται και αν εκεί 

πρέπει να καίνε όλες οι λάµπες, ή κάποιες µόνο. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ανέφερε τα παρακάτω: 

Οι δαπάνες είναι µεγάλες. Οι αυξήσεις που προτείνουµε είναι στα πλαίσια της 

εξοµάλυνσης και της ισονοµίας ανάµεσα στις δύο ∆ηµοτικές Ενότητες. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος, ζήτησε να διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία για κάθε ένα 

τέλος χωριστά και δήλωσε ότι καταψηφίζει την παρούσα απόφαση και θα κάνει 

ένσταση γιατί θεωρεί ότι υπάρχει µεθόδευση. 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της αναπροσαρµογής ή µη των τελών για το έτος 2016, σύµφωνα  µε 

την υπ’ αριθµ. 101/2015 (Α∆Α: ΩΘΣΝΩΡΚ-6ΗΨ) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσης),ψήφισαν δώδεκα (12) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος (ο οποίος ψηφίζει ναι σε όλα, εκτός από το 
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τέλος ύδρευσης), η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ο Αντιδήµαρχος κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος, οι ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι, κ. Αλτίνης Ανέστης, κ. Τσελεπής 

Απόστολος (ο οποίος ψηφίζει ναι σε όλα, εκτός από το τέλος ύδρευσης), ο 

Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής 

Κων/νος (ο οποίος ψηφίζει ναι σε όλα, εκτός από το τέλος διαφήµισης και προτείνει 

να ξηλωθούν όλες οι πινακίδες που τοποθετεί ο καθένας όπου θέλει και να 

καθοριστούν από τον ∆ήµο χώροι σε διασταυρώσεις για την τοποθέτησή τους), ο 

Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Καουνάς 

Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος και ο κ. Κουτσελίνης Προκόπιος. 

Επίσης υπέρ της αναπροσαρµογής ή µη των τελών για το έτος 2016 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 101/2015 (Α∆Α: ΩΘΣΝΩΡΚ-6ΗΨ) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της παρούσης),ψήφισαν τέσσερις (4)Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων ήτοι: 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος, ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ανηλίου κ. Μαργαρίτης Στέφανος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κισσού κ. 

Γλούµης Απόστολος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μούρεσι κ. Μαµούρης Ευάγγελος. 

Κατά της αναπροσαρµογής ή µη των τελών για το έτος 2016, σύµφωνα   µε 

την υπ’ αριθµ. 101/2015 (Α∆Α: ΩΘΣΝΩΡΚ-6ΗΨ) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσης),ψήφισαν επτά (7) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, η επικεφαλής της µείζονος 

µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία, ο κ. Κατσιφός Απόστολος, ο κ. 

Λάσκος Κωνσταντίνος και ο κ. Ευαγγέλου Νικόλαος (οι οποίοι τέσσερις (4) ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι συντάσσονται µε την πρόταση της µείζονος µειοψηφίας, όπως αυτή 

αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσης), ο επικεφαλής της 

ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος και ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος (οι οποίοι ζήτησαν να διεξαχθεί 

ονοµαστική ψηφοφορία για κάθε ένα τέλος χωριστά και δήλωσαν ότι καταψηφίζουν 

την παρούσα απόφαση και θα κάνουν ένσταση γιατί θεωρούν ότι υπάρχει 

µεθόδευση). 

Επίσης κατά της αναπροσαρµογής ή µη των τελών για το έτος 2016 

σύµφωνα µε την  υπ’ αριθµ. 101/2015 (Α∆Α: ΩΘΣΝΩΡΚ-6ΗΨ) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της παρούσης, ψήφισαν τρεις (3)Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, ήτοι: 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μακρυράχης κ. Κουφογιάννης ∆ηµήτριος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Πουρίου κ. Χιώτης Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσαγκαράδας κ. Νάνος 

Παναγιώτης. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• την υπ’ αριθµ. 101/2015 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 

• τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  
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• τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α. Την αναπροσαρµογή για το έτος  2016 των ∆ηµοτικών Τελών , όπως  

παρακάτω  :  

 

1. Τέλη καθαριότητας και φωτισµού: 

Για το έτος 2016: 

Ι. Για τους Επαγγελµατικούς χώρους : 

α) στην ∆ηµοτική Κοινότητα Ζαγοράς, µείωση από 2,65€/τ.µ. σε 2,00€/τ.µ.  

β) στην Τοπική Κοινότητα Μακρυράχης, αύξηση από 1,91€/τ.µ. σε 2,00€/τ.µ. 

γ) στην Τοπική Κοινότητα Πουρίου, αύξηση από 1,91€/τ.µ. σε 2,00€/τ.µ.,  

προκειµένου να τηρείται η αναλογικότητα και αντικειµενικότητα σε όλο το εύρος του 

Καλλικρατικού  ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

ΙΙ. Για τις οικίες: 

α) στην ∆ηµοτική Ενότητα Ζαγοράς, αύξηση από 1,25€/τ.µ. σε 1,50€/τ.µ. 

Κατά τα λοιπά για το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, ισχύει η 262/2014 

Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

 

2. Τέλη ύδρευσης στο ∆ήµο Ζαγοράς -Μουρεσίου 

Για το έτος 2016:  

Ι. Για όλα τα επαγγελµατικά τιµολόγια του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου: 

α) Πάγιο τέλος 40,00 ευρώ ετησίως. 

β) Κατανάλωση από 0 µ3 και άνω προς 0,60ευρώ/µ3. 

ΙΙ. Για τις οικίες στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ζαγοράς,στους οικισµούς Χορευτού& 

Ανάληψης, στην Τ.Κ Μακρυράχης, στον οικισµό των Αγίων Σαράντα, στους 

οικισµούς Ελίτσας και Οβρυού της Τ.Κ. Πουρίου : 

α) Ελάχιστη κατανάλωση 50µ3 µε χρέωση 15,00€ 

β) Από τα 51µ3 κατανάλωσης και άνω ισχύει η 262/2014 Α∆Σ του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΙΙΙ. Για την Τ.Κ. Πουρίου 

α) 45,00 ευρώ κατά οικιακή παροχή ετησίως 

β) 60,00 ευρώ για επαγγελµατικά τιµολόγια ετησίως.   

IV. Για τα άτοµα που παρουσιάζουν 67% και άνω αναπηρία, διευκρινίζεται ότι 

η απαλλαγή αφορά µόνο τα οικιακά πάγια τέλη ύδρευσης και κατά τα λοιπά 

ισχύει 83/2015 Α∆Σ του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

Κατά τα λοιπά  ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 
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3. Τέλη άρδευσης στο ∆ήµο Ζαγοράς -Μουρεσίου:   

Για το έτος 2016:  

α) Καθορίζεται τέλος άρδευσης για την ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου, στο 

ποσό των  6,00 ευρώ / αρδευόµενο στρέµµα, προκειµένου να αντιµετωπισθούν 

αντίστοιχες δαπάνες άρδευσης και σύµφωνα µε το πλαίσιο της 

αναλογικότητας και αντικειµενικότητας του Καλλικρατικού ∆ήµου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

 

4. Τέλος χρήσης Πεζοδροµίων: 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου σε συνέχεια της 

279/2013, συµπεριλαµβανοµένης και της ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων. 

Ειδικότερα: 

α) Για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων 

- Στην ΤΚ Τσαγκαράδας, ∆Κ Ζαγοράς και των οικισµών Αγίου Ιωάννη 

&Χορευτού, 13,00€/τ.µ ετησίως 

- Στους υπόλοιπους οικισµούς και Τοπικές Κοινότητες 10,00€/τ.µ. 

β) Για οποιαδήποτε άλλη χρήση πεζοδροµίων, τµηµάτων δρόµων, υπαίθριων 

και λοιπών κοινοχρήστων χώρων [π.χ. εναπόθεση οικοδοµικών υλικών κλπ 

είδη] όπως προβλέπει αναλυτικά η 279/2013 Α∆Σ, το τέλος θα 

προκαταβάλλεται εφάπαξ και η χρήση περιορίζεται όχι πέραν του µηνός.   

 

Β. Την µη  αναπροσαρµογή για το έτος  2016 των παρακάτω ∆ηµοτικών 

Τελών:  

 

1. Τέλη κοινόχρηστων χώρων:   

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

2. Τέλη  χρήσης Πλατειών: 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

3. Τέλη Αιγιαλού και παραλίας: 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, όπως αυτή 

διαµορφώνεται, σύµφωνα  µε την αντίστοιχη απόφαση καθορισµού από το αρµόδιο 

γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας και την ανάλογη Κ.Υ.Α.  

4. Τέλη διαφήµισης: 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

5. Τέλη λαϊκών αγορών: 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

6. Τέλη ηλεκτροδοτούµενων  χώρων: 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

7. Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ): 
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Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

8: Τέλη σύνδεσης παροχών ύδρευσης: 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

9. Τέλη βοσκής: 

Ισχύει η 262/2014 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

 

Γ.Την επιβολή τέλους δια την τέλεση πολιτικού γάµου για το έτος 2016: 

Τέλος τέλεσης πολιτικού Γάµου: 

 

α) Για ∆ηµότες Ζαγοράς -Μουρεσίου: 

-  Εντός ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικού καταστήµατος Τσαγκαράδας: 20,00€ 

-  Εκτός ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικού καταστήµατος Τσαγκαράδας: 50,00€. 

β) Για  ∆ηµότες άλλων ∆ήµων ή Χωρών: 

-  Εντός ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικού καταστήµατος Τσαγκαράδας: 100,00€ 

-  Εκτός ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικού καταστήµατος Τσαγκαράδας: 150,00€. 

γ) Για διενέργεια γαµήλιων δεξιώσεων στους αύλειους χώρους των 

∆ηµαρχείων:   200,00€. 

 

∆. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

Mε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 202/2015.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται 

ως εξής :  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά, 13.10.2015  

                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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