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ΘΕΜΑ:
Εισήγηση της Ο.Ε προς ΔΣ περί καθορισμού τέλους για την
κατασκευή συνδέσεων αποχετευτικού δικτύου ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών του
Δήμου Μονεμβασιάς.
Στους Μολάους, σήμερα, την 24-07-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 20336/19-07-2012
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 παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
5. Λύρας Χαράλαμπος
6. Μαρούσης Χαράλαμπος
7. Χαραμής Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ έθεσε
υπόψη των μελών της τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή …. ζ)
εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την εισήγηση της
οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, βάσει της οποίας προτείνεται εφάπαξ τέλος για την κατασκευή
συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Νεάπολης και συγκεκριμένα :
Η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη :
Την παρ.13 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.
16 του άρθρου 11 του Ν.2503/97 όπου ορίζονται τα ακόλουθα :

«Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη
ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής , στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό
χαρακτήρα . Το ύψος των τελών ή εισφορών ,οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια την απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου».
Το άρθρο 367 του Π.Δ. 14/99 : Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας, περί
πεζοδρομίων.
Την Μελέτη για την Κατασκευή συνδέσεων με το αποχετευτικού δίκτυο Δ.Κ.
Νεάπολης, στην οποία περιγράφονται συνδέσεις με το αποχετευτικό δίκτυο στο
Δ.Κ. Νεάπολης
Την αδυναμία του Δήμου να χρηματοδοτήσει τις ανωτέρω συνδέσεις.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Tην επιβολή ανταποδοτικού χαρακτήρα, τέλους εφάπαξ σε βάρος των κατοίκων της
Δ.Κ. Νεάπολης της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς ύψους 140€ συν Φ.Π.Α.
23%, για κάθε σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των μελών της:
• Το άρθρο 3 της προγραμματικής σύμβασης του πρώην Δήμου Βοιών και της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο με τίτλο { ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ}, στο οποίο αναφέρεται ότι το κόστος
κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων το οποίο δεν είναι επιλέξιμο από το
ΕΠΠΕΡΑΑ βαρύνει αποκλειστικά τον κύριο του έργου.
• Την αριθ. 4β/2012 απόφαση του συμβουλίου της ΔΚ Νεάπολης σύμφωνα με
την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για την εφάπαξ επιβολή τέλους για
την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων .
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν
σχετικά :
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του
προέδρου, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, την αριθ. 4β/2012
απόφαση του συμβουλίου της ΔΚ Νεάπολης , τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1
περ. ζ Ν.3852/10,και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς την επιβολή
εφάπαξ τέλους για την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων με το αποχετευτικό
δίκτυο της ΔΚ Νεάπολης όπως προτείνεται στην εισήγηση της Οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

