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Νο 27/08-12-2015 
 

Αριθ.Αποφ.  335/2015 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού δυνητικού τέλους για την 

κατασκευή του έργου με τίτλο { Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό 

δίκτυο της ΔΚ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.   

 
      Στους Μολάους, σήμερα, την  08-12-2015  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21932/04-12-2015 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 παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)            Δουμάνη Σοφία 

2. Χριστάκος Σταύρος 

3.Σουρλάς Ιωάννης  

4. Καλογερίνης Ηλίας  

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

6.Τσαφατίνου Κατερίνα(Αναπλ. Μέλος)  

           Μαρούσης Χαράλαμπος 

            

  

      

 
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

       Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία και  παρευρέθησαν.  

      Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 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 01-12-2015 

εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας με Θέμα: Τροποποίηση δυνητικού τέλους για την 



εκτέλεση έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΚ 

Μολάων του Δήμου Μονεμβασιάς στην αναφέρονται τα εξής: 

Με την 175/30.06.2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η επιβολή 

δυνητικού τέλους 475,00€, (έπειτα από την 163/23.06.2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Επιτροπής προς το Δ.Σ. για την επιβολή του τέλους), για την κατασκευή του έργου  με 

τίτλο «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Μολάων» 

Στη συνέχεια με την αριθ. 267/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2015 και εγγράφτηκε πίστωση 

361.000,00€ σαν έσοδο στον Κ.Α. 0471.003 και σαν έξοδο στον Κ.Α 25-7326.058 για την 

εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

Στις 24/11/2015 διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου στον οποίο 

επετεύχθη έκπτωση 47%. 

Στην 175/2015 απόφαση Δ.Σ. που προαναφέραμε με την οποία αποφασίστηκε η επιβολή 

του δυνητικού τέλους, υπήρχε και απόφαση για αναπροσαρμογή του εν λόγω τέλους  σε 

περίπτωση που η δημοπράτηση του έργου έδινε κάποιο ποσοστό θετικής έκπτωσης. 

Έτσι λοιπόν μετά την δημοπρασία της 24/11/2015 και λαμβάνοντας υπόψη το 

συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης, το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

διαμορφώνεται στο ποσό των 191.330,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) αντί του 

αρχικού ποσού των 361.000,00€  

Με βάση την υπ αριθ. 124/2014 τεχνική  μελέτη του έργου θα απαιτηθούν 760 παροχές. 

Σύμφωνα με την μετά την έκπτωση διαμορφούμενη δαπάνη  το κόστος για την κάθε 

παροχή αποχέτευσης ανέρχεται στο ποσό των 252,00€ έναντι του ποσού των 475,00€ 

που αρχικά είχε προϋπολογιστεί.  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι: 

1. Την τροποποίηση του δυνητικού τέλους στο ύψος των 252,00€  

2. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως κάτωθι: 

Μειώνουμε το  σκέλος των εσόδων και τον Κ.Α 0471.003 με τίτλο «Δυνητικό ανταποδοτικό 

τέλος για την κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Κ.  

Μολάων» στο ποσό των 191.330,00€  και δια μέσω του αποθεματικού  μειώνουμε το 

σκέλος των εξόδων  και τον Κ.Α 25-7326.058 με τίτλο «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με 

το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Μολάων» στο ποσό των 191.330,00€  . 

         Το μέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη ανέφερε ότι είναι αντίθετη στην 

επιβολή δυνητικού τέλους στο ποσό των 252,00€ ανά παροχή για την κατασκευή του 

ανωτέρω έργου , θεωρώντας ότι το ανωτέρω ποσό παραμένει υψηλό και δεν πρέπει να το 

επωμιστούν οι δημότες διότι τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται από το ίδιο το Δήμο ή άλλο 

κρατικό φορέα  και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των  δημοτών. 

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ στην συνέχεια  κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 



            Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του 

προέδρου,  την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου , τις απόψεις της κ. 

Αναγνωστοπούλου , τις διατάξεις  του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10, τις διατάξεις 

της παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του 

άρθρου 11 του Ν. 2503/97  , και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

         Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας την 

τροποποίηση-μείωση  του   δυνητικού τέλους στο ποσό των 252,00€ ανά παροχή 

για την εκτέλεση έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 

της ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασιάς σύμφωνα με την από  01-12-2015 

εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας  του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας. 

       Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας την 

τροποποίηση του προϋπολογισμού ως κάτωθι: Μειώνουμε το  σκέλος των εσόδων 

και τον Κ.Α 0471.003 με τίτλο «Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος για την κατασκευή 

παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Κ. Μολάων» στο ποσό των 

191.330,00€  και δια μέσω του αποθεματικού  μειώνουμε το σκέλος των εξόδων  

και τον Κ.Α 25-7326.058 με τίτλο «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το 

αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Μολάων» στο ποσό των 191.330,00€  . 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 

κάτω.  

      
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     2) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                 3) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
                                                  4) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                         5)ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
                                                  
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 

                                                       Δελήγιαννης Νικόλαος 


