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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 21η /2012 πρακτικό της από 17ης Οκτωβρίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  169/ 2012 

Περίληψη: Οικονοµική προσφορά για την ένταξη στην Ταχυπληρωµή των 

Λογαριασµών Ύδρευσης του ∆ήµου Φιλιατών. 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την17η  , του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
15485/11-10-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) µέλη και απόντα  τρία (3)  και 
συγκεκριµένα: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ. 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 
3. Κωστάρας Σταύρος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 
5. Τσέκας Νικόλαος 
6. Βλάχος Παρασκευάς 
7. Μποροδήµου Γεωργία 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 
9. Μάνος Κων/νος 
10. Νικολαϊδου Ελένη 
11. Τσότσης ∆ηµήτριος 
12. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.) 
13. Σωτηρίου Παναγιώτης 
14. Ρούµπης Γεώργιος 
15. Λένης Φίλιππος 
16. Γκίκας Θωµάς 
17. Φερεντίνος Μιλτιάδης 

18. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 
19. Μποροδήµος Ιωάννης 
20. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
21. Καψάλης ∆ηµήτριος 
22. Λάγκαρη Ειρήνη 
23. Μποροδήµος Κων/νος 
24. Τόλης Χριστόφορος 
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ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

1. Στεργίου Παναγιώτης 

2. ∆άλλας Γεώργιος 

3. Ρέγκας Λαέρτης 

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Χρήστου Φώτιος, Λιαµύρας 
Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, 
Γκρέµος Θωµάς, Μπότος Ηλίας, Καλιαµούρης Χρήστος, Στεργίου Γεώργιος, 
Ζακυνθινάκης Ιωάννης, Νικολαίδης Ευάγγελος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου 
Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Ντέλλος Βασίλειος, ∆όβρας 
Μιχάλης, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Καραµπίνας Βασίλειος. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 
χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, 
κα ∆ιαµάντη Άννα. 
   Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παραβρέθηκαν οι ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι  
Ταφέκη Άρτεµις, Λιόντου Παναγιώτα και Όλγα ∆εµερτζή για διευκρυνήσεις σε 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που αφορούν τις Υπηρεσίες τους. 
 Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα  αποφασίστηκε 
η συζήτηση  ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, το οποίο κρίθηκε επείγον 
λόγω προθεσµίας και είναι: «Γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων».  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 

Όπως διαπιστώθηκε µετά από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, πολλοί 
∆ήµοι της χώρας στην προσπάθειά τους να επιταχύνουν  και να καταστήσουν 
πιο αποτελεσµατικές   τις   διαδικασίες   αποστολής   και 
είσπραξηςτωνλογαριασµών  ανταποδοτικών  τελών  και  παράλληλα  να  
διευκολύνουν  τους καταναλωτές ως προς την άµεση εξόφλησή τους, έχουν 
ενταχθεί στην Υπηρεσία Ταχυπληρωµής των Ελληνικών Ταχυδροµείων.  

Με την ένταξη στο Σύστηµα εισπράξεων Ταχυπληρωµής παρέχεται η 
δυνατότητα στα ΕΛΤΑ να εισπράττουν για λογαριασµό των ∆ήµων, µέσω του 
εκτεταµένου   δικτύου   που   διαθέτουν   σε όλη   τη   χώρα (Ταχυδροµικά 
Καταστήµατα και Πρακτορεία, Αγροτικούς ∆ιανοµείς) τα ανταποδοτικά τέλη 
που αφορούν λογαριασµούς των Υπηρεσιών Ύδρευσης, Άρδευσης, 
Αποχέτευσης, Τέλη Βοσκής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οφειλή προς το δήµο.  

Με   τον   τρόπο   αυτό   διευκολύνονται   οι   υπόχρεοι   καταναλωτές   
να εξοφλούν τους λογαριασµούς τους στο τόπο που βρίσκονται δίχως περιττές 
και κοστοβόρες µετακινήσεις.  

Για  την  προσφορά  αυτής  της  υπηρεσίας  τα  ΕΛΤΑ  χρεώνουν  τον  
καταναλωτή µε 1,20 Ευρώ ανά ταχυπληρωµή (λογαριασµό). 

Είναι   προφανές   ότι   πρόκειται   για   προαιρετική   Υπηρεσία   προς 
διευκόλυνση εκείνων που αδυνατούν ή δεν επιθυµούν να µετακινηθούν για την 
εξόφληση των λογαριασµών τους στις αρµόδιες Υπηρεσίες είσπραξης του 
∆ήµου οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά όπως και σήµερα, 
αλλά και ιδιαίτερα εξυπηρετικό για τους απόδηµους δηµότες οι οποίοι 
διαµένουν σε όλη την επικράτεια.  
 Εντασσόµενος ο ∆ήµος στο παραπάνω σύστηµα µπορεί να αξιοποιήσει 
επίσης   τις   ολοκληρωµένες   Υπηρεσίες   που   προσφέρουν   τα   Ελληνικά 
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Ταχυδροµεία τα οποία αναλαµβάνουν την παραγωγή, εκτύπωση, εµφακέλωση 
και φυσικά την αποστολή και επίδοση των σχετικών ειδοποιητηρίων είσπραξης 
(λογαριασµοί).  

Το συνολικό κόστος αυτών των υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένης της 
παραγωγής, εκτύπωσης, εµφακέλωσης και φυσικά αποστολής και επίδοσης 
κυµαίνεται στα 0,73 ευρώ ανά λογαριασµό.  

Με δεδοµένο ότι τα σηµερινά τέλη αποστολής των ειδοποιητηρίων 
χρεώνονται από τα ΕΛΤΑ 0,57 ευρώ ανά λογαριασµό µόνο για αποστολή και  
επίδοση, εκτιµούµε ως συµφέρουσα για το ∆ήµο τη νέα συνολική πρόταση η  
οποία   περιλαµβάνει   και   τις   υπηρεσίες   της   παραγωγής,   εκτύπωσης   
και εµφακέλωσης µε επιπλέον κόστος 0,16 ευρώ ανά λογαριασµό.  

Η προσφορά κρίνεται συµφέρουσα διότι αυτή στηρίζεται εκτός των 
άλλων, στο κόστος των υλικών που προµηθεύεται  και  καταναλώνει  σήµερα  
ο  ∆ήµος  (χαρτί, µελάνια, φάκελοι αλληλογραφίας) καθώς και στις εργατώρες 
που απασχολείται το προσωπικό το οποίο, όπως είναι γνωστό, είναι ιδιαίτερα 
περιορισµένο µε αποτέλεσµα να µην αποστέλλονται πάντοτε έγκαιρα τα 
ειδοποιητήρια.  

Με την ένταξη του ∆ήµου στις ολοκληρωµένες Υπηρεσίες Ταχυπληρωµής  
των ΕΛΤΑ προσδοκούµε στην ταχύτερη αποστολή των ειδοποιητηρίων, στη πιο  
γρήγορη  εξόφληση  των  λογαριασµών  και  στη  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  
καταναλωτών.  

Σε ότι αφορά το συνολικό κόστος διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας 
από  τα  ΕΛΤΑ  θεωρούµε  ότι  παραµένει  περίπου  στα  σηµερινά  επίπεδα, 
συνεκτιµώντας   και   αντιπαραβάλλοντας   την   οικονοµική   προσφορά   των 
Ταχυδροµείων µε το σηµερινό κόστος.  

 
Με βάση τα παραπάνω  

Εισηγούµαι 
στο ∆.Σ. να εγκρίνει: 
 

α) Την ένταξη του ∆ήµου Φιλιατών στην Υπηρεσία Ταχυπληρωµής των ΕΛΤΑ 

και την αποδοχή της προσφοράς των ολοκληρωµένων Υπηρεσιών.  

β) Την εξουσιοδότηση προς το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής  

σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Φιλιατών και των Ελληνικών Ταχυδροµείων.  

     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 

αποφασίσουν σχετικά. 

     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Κωστάρα Σταύρου 

την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει: 

α) Την ένταξη του ∆ήµου Φιλιατών στην Υπηρεσία Ταχυπληρωµής των ΕΛΤΑ 

και την αποδοχή της προσφοράς των ολοκληρωµένων Υπηρεσιών.  

β) Την εξουσιοδότηση προς το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής  

σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Φιλιατών και των Ελληνικών Ταχυδροµείων.  
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Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα 
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους 
που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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