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Σήμερα την  6 Δεκεμβρίου   έτους 2015   και ώρα  12:00 πμ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε
σε   συνεδρίαση στο  Δημοτικό Κατάστημα  ύστερα από την   υπ’ αριθμ. 3154β/02-12-2015
πρόσκληση   της   Προέδρου  κας  Σκιαδά  Άννας   που  δημοσιεύθηκε  και  επιδόθηκε  με
αποδεικτικό  στους   δημοτικούς  συμβούλους  ,   σύμφωνα  με  το  άρθρο  95  του  Δ.Κ.Κ
(Ν.3463/06) και άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010.

Πριν  από την  έναρξη  της  συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  από τα  13 μέλη  του
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Παρόντες
 
                                   Απόντες 

1. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΓΕΡΟΝΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

3. ΓΚΙΟΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4. ΡΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

7. ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
10. ΓΑΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προκοπίου Φλώρα
Σκιαδά Άννα
 
  
               

Ο Δήμαρχος Αντωνάκης Αντώνης  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Λυμβαίου Αγγελική υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.

Ο ΔΣ Λιβάνιος Θεόδωρος ,  πριν την έναρξη της συνεδρίασης   ζήτησε το λόγο και
είπε : θέλω να πω σχετικά με τα διάφορα θέματα που έχουμε εδώ στο ΔΣ και δεν
περπατάνε  αφενός  μεν,  άλλα  ψηφίζουμε  εδώ  στο  ΔΣ,  άλλα  συζητιούνται  στα
καφενεία , βοά ο κόσμος σε βάρος μου , θα ήθελα να κάνω προτάσεις για θέματα
τα οποία  πρέπει  να  περάσουν στο ΔΣ είτε  εγγράφως τα κάνω είτε  προφορικά
συμπολίτευση και αντιπολίτευση δεν τα ψηφίζουν , οπότε δεν τα αναφέρω (όπως
για τις καντίνες για παράδειγμα κε Δήμαρχε) και για λόγους ευθιξίας εγώ θα είμαι
σε «Λευκή Απεργία» στα θέματα.    

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία   ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,  και
εισηγήθηκε   τα θέματα  ως κάτωθι   
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Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ  Μαγουλάς Δημήτριος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της  
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο  ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου 
την κάτωθι εισήγηση, ενημερώνοντας παράλληλα πως η οικονομική επιτροπή παρέπεμψε 
το θέμα στο  δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης . 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ :

Τον Πρόεδρο της 
Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Σερίφου

Θέμα: Εισήγηση  για τον καθορισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το 
οικονομικό έτος 2016.

Κύριοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται
προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων και  εισφορών.   Για  την  επιβολή
τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη:

Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο
νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων”, όπου ορίζεται,
ότι  σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες,  ο δήμος δικαιούται  να
επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την υπηρεσία ύδρευσης,
τα δικαιώματα επιβάλλονται υποχρεωτικά όταν η υδροληψία παρέχεται από υπηρεσία του Δήμου.
Δεν επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος στις  περιπτώσεις  που δεν προβλέπεται  δαπάνη για την
εξυπηρέτηση της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα.

Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 26945/15 (ΦΕΚ 1621/Β/31-07-2015), οι διατάξεις του άρθρου 266 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) και οι διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014)

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας και άλλων τινών
συναφών  διατάξεων»,  ορίζεται  ότι  τα  τέλη  αυτά  πρέπει  να  καλύπτουν  όλες  γενικά  τις  ετήσιες
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δαπάνες  στις  οποίες  υποβάλλεται  ο  δήμος  για  τη  συντήρηση  ή  βελτίωση  των  έργων  και  τη
λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα
πρέπει τα τέλη να :

 καλύπτουν  το  σύνολο  των  δαπανών  της  αντίστοιχης  υπηρεσίας  ώστε  να  μην

δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν

διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα

ανωτέρω στοιχεία,

 μην  υπερβαίνουν  το  ύψος  των  δαπανών  που  απαιτούνται  για  την  παροχή  των

ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής

της ανταποδοτικότητας,

 καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες

δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

    

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Σερίφου:

Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2014.

 Για το έτος 2014, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 23.314,71   €  . 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.827,95

€

Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 4.552,14

€

Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.167,42 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0331, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.799,13 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0343, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.322,62 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 686,30 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.959,15 €

 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014, εισπράχθηκε ποσό συνολικού

ύψους 19.400,70 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.827,95 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.458,58 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.167,42 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0331, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.799,13 €
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Κ.Α Προϋπολογισμού 0343, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.147,62 €

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2015

 Για την περίοδο  Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους

419.583,77 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 450,00 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 256.148,49

€

Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 350,00 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0343, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 162.635,28

€

 Για  την  περίοδο  Νοεμβρίου  –  Δεκεμβρίου  2015 αναμένεται  να  εισπραχθεί  ποσό

συνολικού ύψους 30.000,00 €

 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2015 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την

υπηρεσία  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  αναμένεται  να  ανέλθει  συνολικά  στο  ποσό  των

449.583,77 €.

 Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των

δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

 Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2014

 Για το έτος 2014, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης -  αποχέτευσης

για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 65.191,41 €. 

Στο  σύνολο  των  δαπανών  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  -  αποχέτευσης,  που

πραγματοποιήθηκαν την ανωτέρω χρονική περίοδο, περιλαμβάνεται και το ποσό

των  369,00  €, το  οποίο  αφορούσε  απλήρωτες  υποχρεώσεις  παρελθόντων

οικονομικών ετών της υπηρεσίας, που πληρώθηκαν το 2014. 

 Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Οκτωβρίου  2014,  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την

υπηρεσία  ύδρευσης  και  αποχέτευσης   για  το  Δήμο   ήταν  ποσό  συνολικού  ύψους

42.046,36 €

Στο  σύνολο  των  δαπανών  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  -  αποχέτευσης,  που

πραγματοποιήθηκαν την ανωτέρω χρονική περίοδο, περιλαμβάνεται και το ποσό

των  369,00  €, το  οποίο  αφορούσε  απλήρωτες  υποχρεώσεις  παρελθόντων

οικονομικών ετών της υπηρεσίας, που πληρώθηκαν το 2014. 
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 Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2015

 Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Οκτωβρίου  2015,  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την

υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 44.467,53

€. 

 Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο  Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015 αναμένεται να

ανέλθουν στο ύψος των 169.740,59 €.

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2015 το σύνολο των πραγματοποιηθέντων δαπανών του

Δήμου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης - αποχέτευσης, θα ανέλθει συνολικά στο ποσό

των 214.208,12 € 

Ανακεφαλαιώνοντας,  οι  συνολικές  εισπράξεις  του  Δήμου  Σερίφου,  για  το

οικονομικό  έτος  2015,  οι  οποίες  αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος  των

449.583,77  €.,  δεν  ισοσκελίζουν  με  το  σύνολο  των  δαπανών  οι  οποίες

αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος  των 214.208,12   €. Από  τα  ανωτέρω,

προκύπτει  ένα  χρηματικό  υπόλοιπο  ύψους  235.375,65  €,  το  οποίο  θα

εμφανιστεί  στον  προϋπολογισμό  του  2016,  στον  ΚΑΕ  5113  και  θα

χρησιμοποιηθεί,  για  την  κάλυψη  των  δαπανών  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  -

αποχέτευσης, του οικονομικού έτους 2016.

 Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2016

 Προβλέψεις  εσόδων  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  τελών  ύδρευσης  και  αποχέτευσης

οικονομικού έτους 2016.

Τα στοιχεία  που  παρατίθενται  στηρίζονται  στην  υπ’  αρίθμ.  19  /  2015  απόφαση του  Δημοτικού
Συμβουλίου  που  καθόριζε  την  επιβολή  τελών  και  δικαιωμάτων  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  του
Δήμου Σερίφου για το 2015, η οποία προέβλεπε τα κάτωθι:

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Από  0- 100  κυβικά 0,80 € / m3

Από 101-200 1,00 € / m3

Άνω των 201 κυβικών 1,70 € / m3

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΩΝ

7,00 € / m3
3,00 € / m3

Βιομηχανικό (ΔΕΗ) 10,00 € / m3

Τιμή πώλησης ύδρευσης με υδροφόρα ανά βυτίο 106 €

Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 150€
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Τέλος επανασύνδεσης λόγω χρεών  113€
Μετατόπιση Υδρομετρητή  90 €  
Παραβίαση σφραγίδας υδρομετρητή 150€ 

ΤΕΛΗ  ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τέλη  χρήσης  οικείες  ,τράπεζες  ,  Φαρμακεία  καταστήματα  πωλήσεις
τουριστικών  ειδών  ηλεκτρολογικού  &Υδραυλικού  εξοπλισμού,  ειδών
υγιεινής κ.λ.π.

77€

Τέλη χρήσης Παραδοσιακά Καφενεία
126€

Τέλη Χρήσης Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(Α)Παντοπωλεία Οπωροπωλεία Super market Φούρνοι Κρεοπωλεία 
fast-food Ζαχαροπλαστεία Δημόσιες Υπηρεσίες οργανισμοί. .

154€

Τέλη χρήσης  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
(Β)Εστιατόρια, Ουζερί, Ψητοπωλεία, Ταβέρνες Καφετερίες, Κλαμπ

336€

Τέλη χρήσης ενοικιαζόμενα δωμάτια, μέχρι επτά δωμάτια  154€

Τέλη χρήσης ξενοδοχεία 630€

Τέλος χρήσης Κάμπινγκ 1400€
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Πέντε (5.00) ευρώ ανά τ.μ.

με ελάχιστο ποσό 
σύνδεσης - αποχέτευσης 
350€  

Τέλος, εκκένωση βόθρων  65€ / βυτίο    

Τέλος εναπόθεσης  βοθρολυμάτων από ιδιώτες (1.000.00)    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

032 Υπηρεσία Υδρεύσεως 67.128,44 €

034 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 50.000,00 €

3212 - 3214 Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Υδρεύσεως – Αποχέτευσης 1.248.852,97 €

5113 Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2015 από την υπηρεσία 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης

235.375,65 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.601.357,06 €

Σημείωση:

Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης για το

έτος 2016, προσδιορίζονται με βάση την πορεία εισπράξεων του οικονομικών ετών 2014

και 2015. Το ποσό που αποτυπώνεται στους κωδικούς 3212, 3213 και 3214, αφορά τα

εισπρακτέα υπόλοιπα του οικονομικού έτους 2015 και αντιστοιχίζεται με την πρόβλεψη
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μη  είσπραξης  εισπρακτέων  υπολοίπων,  στον  κωδικό  δαπανών  25.8511.  Συνεπώς,  η

πραγματική  πρόβλεψη  είσπραξης  για  τους  κωδικούς  αυτούς  είναι:  1.248.852,97  €

(3212/3213/3214) – 1.246.207,52 € (25.8511) = 2.645,45 €.

 Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2016

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν πίνακα με

τις  προβλεπόμενες  δαπάνες  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  όπως  αναλύονται

ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 19.700,00 €

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 46.200,00 €

62 Παροχές τρίτων 200.200,00 €

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 89.049,54 €

25.8511 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων 1.246.207,52 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.601.357,06 €

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α :

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από  τις διατάξεις της υπ’

αριθμ.  26945/15  ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών  (ΦΕΚ 1621/Β/31-07-2015) με θέμα

την  Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους

2016, τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2016,  τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος

1.601.357,06 € εκτιμάται ότι θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης

και  αποχέτευσης  του  έτους  2016  οι  οποίες  προβλέπεται  ότι  θα  ανέλθουν  στο  ύψος  των

1.601.357,06 €. 

Συνεπώς  δεν  απαιτείται  αναπροσαρμογή  των  συντελεστών  των  τελών  ύδρευσης  και

αποχέτευσης,  οπότε  προτείνουμε  τη  προτείνουμε  τη  διατήρηση  των  συντελεστών,  ανά

κατηγορία υπόχρεων, ως ακολούθως :

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Από  0- 100  κυβικά 0,80 € / m3

Από 101-200 1,00 € / m3

Άνω των 201 κυβικών 1,70 € / m3

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΩΝ

7,00 € / m3
3,00 € / m3
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Βιομηχανικό (ΔΕΗ) 10,00 € / m3

Τιμή πώλησης ύδρευσης με υδροφόρα ανά βυτίο 106 €

Στους φορείς – συλλόγους της Σερίφου Απαλλαγή στα τέλη έως 100μ3 

Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 150€
Τέλος επανασύνδεσης λόγω χρεών  113€
Μετατόπιση Υδρομετρητή  90 €  
Παραβίαση σφραγίδας υδρομετρητή 150€ 

ΤΕΛΗ  ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τέλη  χρήσης  οικείες  ,τράπεζες  ,  Φαρμακεία  καταστήματα  πωλήσεις
τουριστικών  ειδών  ηλεκτρολογικού  &Υδραυλικού  εξοπλισμού,  ειδών
υγιεινής κ.λ.π.

77€

Τέλη χρήσης Παραδοσιακά Καφενεία
126€

Τέλη Χρήσης Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(Α)Παντοπωλεία Οπωροπωλεία Super market Φούρνοι Κρεοπωλεία 
fast-food Ζαχαροπλαστεία Δημόσιες Υπηρεσίες οργανισμοί. .

154€

Τέλη χρήσης  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
(Β)Εστιατόρια, Ουζερί, Ψητοπωλεία, Ταβέρνες Καφετερίες, Κλαμπ

336€

Τέλη χρήσης ενοικιαζόμενα δωμάτια, μέχρι επτά δωμάτια  154€

Τέλη χρήσης ξενοδοχεία 630€

Τέλος χρήσης Κάμπινγκ 1400€
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Πέντε (5.00) ευρώ ανά τ.μ.

με ελάχιστο ποσό 
σύνδεσης - αποχέτευσης 
350€  

Τέλος, εκκένωση βόθρων  65€ / βυτίο    

Τέλος εναπόθεσης  βοθρολυμάτων από ιδιώτες (1.000.00)    

Στους φορείς – συλλόγους της Σερίφου Απαλλαγή  στα  τέλη
αποχ/σης  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Αντιπροέδρου,
τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου , τα σχετικά έγγραφα , την πρόταση της Λαϊκής
Συσπείρωσης η οποία πρότεινε μείωση στα τέλη ύδρευσης 20% σε όλα εκτός από
τα  σκάφη  αναψυχής  και  της  ΔΕΗ,  ως  προς  τους  φορείς  συμφωνεί  με  την
απαλλαγή, ως προς την αποχέτευση πρότεινε την μείωση κατά 20% στις οικίες τα
επαγγελματικά να μείνουν  όπως είναι.  Ζητάν επίσης ποιο δίκαιη κατανομή και
ξεχωριστούς λογαριασμούς . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 
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(μετά από ισοψηφία με την ψήφο του Αντιπροέδρου )

Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου για   τον καθορισμό των  συντελεστών  ύδρευσης 
αποχέτευσης για το οικ. Έτος 2016  οι οποίοι παραμένουν  όπως και του 2015. 

Η απόφαση αυτή θα ισχύει από την 01.01.2016 και μέχρι την κατάργηση ή την
τροποποίησή της.

Την πρόταση του Δημάρχου ψήφισαν οι ΔΣ: Μαγουλάς Δ., Γεροντάρης Εμ., Ρώτας Δ., 
Γκιολές Δ, Τριαντάφυλλος Εμ. = 5

Την δικής τους πρόταση ψήφισαν οι ΔΣ : Χρυσολωράς Θ. , Βαραγιάννης Β., Μουστάκας Ι., 
Γαλανός Ι., Αντωνάκης Κ. = 5

Αποχή από τη συζήτηση δήλωσε ο ΔΣ Λιβάνιος Θ. 
 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους παρόντες 

Υπογραφή  Υπογραφές 

Ο  Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ.                                                              Τα μέλη

  

 Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ   Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν
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