ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ
ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ
AΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 24ης
υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
197/2014
Επιβολή
τέλους
για
τη Δημοτική Συγκοινωνία για
ΘΕΜΑ:
το έτος 2015.
το Νεστόριο, σήμερα 29 του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Σετάρτη και
ώρα 18.00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ:
7737/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

1
2
3
4
5

ΠΑΡΟΝΣΕ
Γκέτσιος
Πασχάλης
Μπαμπούλης Δημήτριος
Ελευθερίου
Ιωάννης
Λέκκος
Κων/νος
ταμπουλτζής Θεμελής

6 Κυριακού

Δημήτριος

ΑΠΟΝΣΕ
Κων/νος

(Πρόεδρος) 1 Βάρνης
(Μέλος)
(Αντ/δρος)
«
«
«
που δεν παρευρέθηκε αν και κλήθηκε
«
νόμιμα

Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο προϊστάμενος των Δ/κών – Οικ/κών
υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, κ. Απόστολος Σάσκηνας, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος,
ως Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, εισηγούμενος το 10ο θέμα (9ο της
ημερήσιας διάταξης) με τίτλο «Επιβολή τέλους ύδρευσης, αποχέτευσης και
άρδευσης για το έτος 2015», ανέφερε τα εξής:
ύμφωνα 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.
ύμφωνα 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.
Λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε όλοι μας,
προτείνω να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό υμβούλιο να μην γίνει καμιά
μεταβολή στο τέλος για τη δημοτική συγκοινωνία για το 2015 και να
παραμείνει το τέλος στα επίπεδα των προηγούμενων ετών.
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ύμφωνα λοιπόν μα τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας, για το έτος
2015, τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα της Δημοτικής υγκοινωνίας, θα
ανέλθουν στο ποσό των 3.800,00 €, τα οποία εμφανίζονται σε πίνακες ως
κατωτέρω:
ΕΟΔΑ
Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΟΔΟΤ

ΠΟΟ

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

0434.01

Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών
εισιτηρίων λεωφορείων

3.800,00

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ

3.800,00

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ

ΕΞΟΔΑ
Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΞΟΔΟΤ

70.04.6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

800,00

ΑΝΣΑΠ/ΚΑ

70.04.6263

υντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων

800,00

ΑΝΣΑΠ/ΚΑ

70.04.6321

Σέλη κυκλοφορίας επιβατηγών
αυτοκινήτων Δημ. υγκοινωνίας

450,00

ΑΝΣΑΠ/ΚΑ

90,00

ΑΝΣΑΠ/ΚΑ

760,00

ΑΝΣΑΠ/ΚΑ

70.04.6323.01

70.04.6413.01

Σέλη ΚΣΕΟ - Κάρτα καυσαερίων
Μεταφορές προσώπων Μεταφορές
προσώπων ( καύσιμα κίνησης
μεταφοράς προσώπων Δημ.
υγκοινωνίας)

70.04.6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων

70.04.6671.01

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
δημ. συγκοινωνίας

ΠΟΟ

ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

0,00
900,00

ΑΝΣΑΠ/ΚΑ

3.800,00

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η οικονομική επιτροπή αφού
έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου καθώς και τις διατάξεις:
1. άρθρο 66 του Β.Δ της 24,9/20-10-1958
2. Σου Ν. 1080/1980 (ΥΕΚ 246/Α άρθρα 4 &5
3. Σου Ν.25/1975 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.429/1976 και το
Ν.2130/1993
4. Σις διατάξεις του Ν.2503/1997
5. Σις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.3463/2006
6. Tις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό υμβούλιο Νεστορίου, να μην γίνει καμιά
μεταβολή στο κόμιστρο της δημοτικής συγκοινωνίας για το 2015, να
παραμείνει δηλαδή στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, ήτοι:
Α)ΚΟΜΙΣΡΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΔΡΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
1. ΕΠΣΑΦΨΡΙ – ΝΕΣΟΡΙΟ
: 3,60€
2. ΦΡΤΗ – ΝΕΣΟΡΙΟ
: 3,60€
3. ΠΕΤΚΟΥΤΣΟ – ΝΕΣΟΡΙΟ: 3,60€
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4. ΚΤΧΕΛΗ – ΝΕΣΟΡΙΟ
5. ΚΟΣΤΛΗ – ΝΕΣΟΡΙΟ

: 1,60€
: 1,00€

Β) ΚΟΜΙΣΡΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΠΣΑΦΩΡΙ – ΝΕΣΟΡΙΟ – ΚΑΣΟΡΙΑ
(κάθε Σετάρτη)
ΜΕ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΌ ΛΕΩΥΟΡΕΊΟ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΕΠΣΑΦΨΡΙ – ΚΑΣΟΡΙΑ :
ΦΡΤΗ – ΚΑΣΟΡΙΑ
:
ΠΕΤΚΟΥΤΣΟ – ΚΑΣΟΡΙΑ :
ΚΤΧΕΛΗ – ΚΑΣΟΡΙΑ
:
ΚΟΣΤΛΗ – ΚΑΣΟΡΙΑ
:

5,00€
5,00€
5,00€
3,00€
2,50€

Γ) ΚΟΜΙΣΡΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΠΣΑΦΩΡΙ – ΝΕΣΟΡΙΟ – ΚΑΣΟΡΙΑ
(κάθε Παρασκευή και Κυριακή ή Δευτέρα)
ΜΕ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΌ ΛΕΩΥΟΡΕΊΟ & ΚΣΕΛ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΕΠΣΑΦΨΡΙ – ΚΑΣΟΡΙΑ :
ΦΡΤΗ – ΚΑΣΟΡΙΑ
:
ΠΕΤΚΟΥΤΣΟ – ΚΑΣΟΡΙΑ :
ΚΤΧΕΛΗ – ΚΑΣΟΡΙΑ
:
ΚΟΣΤΛΗ – ΚΑΣΟΡΙΑ
:

6,30€
6,30€
6,30€
4,30€
3,70€

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 197/2014
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΦΑΛΗ ΓΚΕΣΙΟ
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ΣΑ ΜΕΛΗ

