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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 24
ης

   Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τη λήψη απόφασης για 

αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Άρδευσης» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 29
η
  του µηνός Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ.  

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

συνεδρίαση,  η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,   ύστερα από την 

15022/28-11-2017  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 

και  τα  επτά (7)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                -----------------------                                                                             

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ             

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

6. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

7. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ       

                    

  

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 4
ο
  

 
 θέµα  της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε 

ότι: 

Ζαγορά,   29.11.2017 

Αριθ.Αποφ  154/2017 

Αρ. Πρωτ. :  15591   

ΑΔΑ: 62ΘΨΩΡΚ-9Ψ6



Εισηγούµαι τα τέλη   Άρδευσης   να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την  από 

29/11/2016 και με αριθμ. Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου : 255/2016.  

Το µέλος της Επιτροπής κα Σαµαρά Μαρία επισήµανε την ανάγκη να γνωρίζουµε µέσω 

οικονοµοτεχνικής µελέτης, τι εισπράττουµε και τι δαπανούµε προκειµένου να δούµε αν οι 

Υπηρεσίες λειτουργούν ισοσκελισµένα. 

Το µέλος της επιτροπής κος Λάσκος Κων/νος τόνισε ότι δεν δύναται τα απλά νοικοκυριά να 

είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και αντίθετα πολυτελείς εξοχικές κατοικίες και µεγάλες 

επιχειρήσεις να µην καταβάλλουν τα δηµοτικά τέλη που τους αναλογούν. 

 Το µέλος της Επιτροπής κα Χριστοδούλου Γεωργία τόνισε ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση 

στα τέλη, είναι προαπαιτούµενο, η σύνταξη αντίστοιχης Οικονοµοτεχνικής Μελέτης, 

προκειµένου να γίνουν αυξήσεις  ή µειώσεις και δεν αρκεί  µία πολιτική και µόνο απόφαση.   

            Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

  Η  Ο.Ε., αφού  άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 1/. Εγκρίνει την εισήγηση του προέδρου. 

2/.  Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως τα  τέλη Άρδευσης για το έτος 2018, να  

παραµείνουν ως έχουν, σύµφωνα µε την από 29/11/2016 και με αριθμ. Απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου : 255/2016.  

Τα µέλη της επιτροπής: Σαµαρά Μαρία & Λάσκος Κων/νος καταψήφισαν για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 154/2017 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

ΑΔΑ: 62ΘΨΩΡΚ-9Ψ6
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