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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/08-11-2019, ΤΑΚΤΙKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2019
ΘΕΜΑ : Εισήγηση Ο.Ε. Δήμου Πωγωνίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
επιβολή τελών , δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1Ζ Ν.3852/10) για
το έτος 2020 (ύδρευσης, φωτισμού, καθαριότητας, χρήσης δημοτικών εκτάσεων
και κοινόχρηστων χώρων , εμπορίας πόσιμου ύδατος & ΤΑΠ).
Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 08η Νοεμβρίου 2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πωγωνίου, ύστερα από την 8386/04-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 που
αντικατέστησε με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε.,
βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΑΡΟΝ
1
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΙ
2
ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΙ
3
ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΙ
4
ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΧΙ
5
ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
NAI
6
ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΧΙ
7
ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ
8
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως
ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
είπε τα εξής:
Προκειμένου να προβούμε στην σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου οικον.
έτους 2019 θα πρέπει πρώτα να καθορίσουμε τους συντελεστές των τελών που θα ισχύσουν για
το έτος 2019.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περ. ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
ισχύουν σήμερα , η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών του Δήμου. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης και
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά προτείνω να μην υπάρξει καμία μεταβολή
στα τέλη – δικαιώματα και εισφορές στο Δήμο μας και αν ισχύσουν ως έχουν τα ίδια τέλη ως
έχουν για το 2019 και για το 2020.

ΣΕΛΙΣ
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Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Ο.Ε. τις κάτωθι αποφάσεις του Δ.Σ. που ισχύουν για το έτος
2019 ήτοι:
1. Αρ. 241/18 Α.Δ.Σ. ( ΑΔΑ: Ψ7Ω0Ω1Ω-85Λ) με θέμα «Επιβολή τελών ύδρευσης έτους
2019».
2. Αρ. 43/19 Α.Δ.Σ. ( ΑΔΑ: 9ΩΚΕΩ1Ω-ΜΒΒ) με θέμα :Συμπλήρωση απόφασης Δ.Σ.241/18
«Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2019».
3. Αρ. 242/2018 Α.Δ.Σ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ : ΩΒΑ0Ω1Ω-ΒΛΝ) με θέμα «Επιβολή
τελών φωτισμού και καθαριότητας έτους 2019».
4. Αρ. 243/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΩΘΒΚΩ1Ω-4ΦΑ) με θέμα «Επιβολή τελών χρήσεως δημοτικών
εκτάσεων και κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019».
5. Αρ. 245/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ: Ω008Ω1Ω-ΒΜΣ) με θέμα «Επιβολή τέλους ακίνητης
περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2019.»
6. Αρ. 244/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:Ω2ΑΧΩ1Ω-ΧΝ5) με θέμα « Επιβολή τελών εμπορίας πόσιμου
ύδατος έτους 2019.»
Στη συνέχει το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος και μέλος της Ο.Ε. κ. Κουκουλάρης Στυλιανός ο
οποίος προτείνει : α)Nα επιβληθεί το ανώτερο ποσοστό τέλους δικαιώματος εμπορίας πόσιμου
ύδατος και β)να λειτουργήσει πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης αρχικά στο Δελβινάκι και στο
Καλπάκι.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την σχετική νομοθεσία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο :
1. Ομόφωνα για την επιβολή τελών ύδρευσης να ισχύσουν τα τέλη ύδρευσης που
καθορίστηκαν με τις αρ. 241/18 Α.Δ.Σ. ( ΑΔΑ: Ψ7Ω0Ω1Ω-85Λ)και αρ. 43/2019 Α.Δ.Σ.
(ΑΔΑ: 9ΩΚΕΩ1Ω-ΜΒΒ) και για το έτος 2020 .
2. Ομόφωνα για την επιβολή τελών φωτισμού και καθαριότητας να ισχύσουν τα τέλη που
καθορίστηκαν με την αρ. 242/2018 Α.Δ.Σ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ : ΩΒΑ0Ω1Ω-ΒΛΝ)
και για το έτος 2020.
3. Ομόφωνα για την επιβολή τελών χρήσης δημοτικών εκτάσεων και κοινόχρηστων χώρων
να ισχύσουν τα τέλη που καθορίστηκαν με την αρ. 243/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΩΘΒΚΩ1Ω4ΦΑ) και για το έτος 2020.
4. Ομόφωνα για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας να ισχύσει ο συντελεστής που
καθορίστηκε με την αρ. 245/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:Ω008Ω1Ω-ΒΜΣ) απόφαση του Δ.Σ. και για
το έτος 2020.
5. Κατά πλειοψηφία ( μειοψηφούντα του κ. Στυλιανού Κουκουλάρη ο οποίος προτείνει να
επιβληθεί το ανώτερο ποσοστό τέλους δικαιώματος εμπορίας πόσιμου ύδατος) για την
επιβολή τέλους δικαιώματος εμπορίας πόσιμου ύδατος να ισχύσει το δικαίωμα που
καθορίστηκε με την αρ. 244/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:Ω2ΑΧΩ1Ω-ΧΝ5) απόφαση του Δ.Σ. και
για το έτος 2020 .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΟΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολ. Υπογραφές

ΣΕΛΙΣ
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