
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.  605/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 52/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα: Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019
               και εισήγηση στο Δ.Σ.

     
  Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη 25  Οκτωβρίου 2018 και  ώρα  13:00 μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.22215/19-10-2018 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1. Κακιούζης Χαράλαμπος 
      2.  Νέσσερης Χρήστος 2. Πανταζής Νικόλαος  
      3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      4   Κατσαούνος Θεόδωρος
      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
      6   Κωστούλας Βασίλειος
      7.  Παππάς Δημήτριο

    

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. Κ. Φούντογλου) που έχει ως εξής:

«… Σας  γνωρίζουμε ότι με την  απόφαση 495/2017 του   Δ.Σ  του Δήμου Πρέβεζας έχει
καθοριστεί  το   τέλος   άρδευσης    το   οποίο   ισχύει  μέχρι   σήμερα   παρακαλούμε   να
αποφασίσετε σχετικά  με  το  παραπάνω  θέμα  για  το  οικονομικό  έτος  2019  αφού λάβετε
υπόψιν σας τα κάτωθι

   Α) Τα έσοδα μέχρι 30/09/2018 ανέρχονται στο ποσό των 380 € με πρόβλεψη μέχρι  
        31/12/2018 το ποσό των 600 €
   Β) Σύμφωνα με την απόφαση  495 /2017 του  Δ. Σ.  ισχύουν τα κάτωθιi ως εξής :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

Εγκρίνει  την  πρόταση  του Αντιδημάρχου,  για  μείωση της  τάξης  του 30% σχετικά  με  τον
καθορισμό τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας,  για το οικ. Έτος 2018, και την επιβολή
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τέλους άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρων 20,00 €/στρέμμα,          οι  οποίες   θα
ισχύουν ως εξής :

          ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ

 17,50 € /στρέμμα, για τις αροτραίες καλλιέργειες. 
 14,00 € /στρέμμα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες , (4) φορές την περίοδο. 

          ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ
 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ,       12,33 €/στρέμμα
 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ,       3,08 €/στρέμμα
 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ,          7,00 €/στρέμμα
 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΩΝ,                5,60 €/στρέμμα
 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ,                     12,33 €/στρέμμα

              ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ,              20,00 €/στρέμμα

   Παρακαλείται  η Οικονομική Επιτροπή   να  καθορίσει  τις  τιμές  που  θα  ισχύσουν  για  το  
οικονομικό  έτος  2019..…».
                                                                                
    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά, προτείνοντας τα τέλη να   
  παραμείνουν ως έχουν για το έτος 2019.  
  Οι  κ.  Κωστούλας  και  κ.  Παππάς  δήλωσαν  ότι  θα  τοποθετηθούν  σχετικά   στο
Δημοτικό Συμβούλιο.

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

              
     Εκδίδει εισήγηση και την παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα τέλη άρδευσης για το   

    Δήμο Πρέβεζας το  οικονομικό  έτος 2019 να παραμείνουν ίδια, όπως είχαν καθοριστεί το 

    προηγούμενο έτος. 

 Οι κ.Κωστούλας και κ.Παππάς δήλωσαν παρών.

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   605/2018.
   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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