
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.    2/ 20-01-2018  συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα ( 20) είκοσι  Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος
Σαββάτο  και ώρα  12:15 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου συνήλθε σε
δημόσια  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Σερίφου, ύστερα από την υπ’
αριθμ   69  /16-1-2018   πρόσκληση  του  Προέδρου  αυτού,  κου  Γκιολέ
Δημήτριου   που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
Σερίφου, και επιδόθηκε σε κάθε  σύμβουλο αυτού σύμφωνα με το άρθρο 67
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010)  για λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
                                                                      

ΘΕΜΑ      5ο :   Καθορισμός τελών ύδρευσης αποχέτευσης    
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ   
                                                                           

1. Γκιολές Δημήτριος               1. Σκιαδά Άννα  
2. Γεροντάρης Εμ                        
3. Προκοπίου Φλώρα                                             
4. Λιβάνιος  Θεόδωρος      η οποία δεν προσήλθε αν   
5. Μαγουλάς Δημήτριος                                           και προσκλήθηκε νόμιμα
6. Ρώτας Δημήτριος                                                  
7. Τριαντάφυλλος Εμ. 
8. Χρυσολωράς Θ.
9. Βαραγιάννης Β.
10.  Μουστάκας Ι.
11. Γαλανός Ι.
12. Αντωνάκης Κ. 

                

Στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αντωνάκης Αντώνιος  και   η
υπάλληλος   του Δήμου   Λυμβαίου Αγγελική  , για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης  καθώς και η ταμίας του Δήμου  Μονοβασίου Ελένη . 

  Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 

ΘΕΜΑ      5ο     Καθορισμός τελών ύδρευσης αποχέτευσης
Αριθμός Απόφασης : 11 /2018

ΑΔΑ: ΩΙ91Ω1Η-Σ6Ο



 Ο πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη  του  δημοτικού  συμβουλίου   την  υπ’  αριθμ.  3/2018   Απόφαση  της
οικονομικής  επιτροπής  η  οποία  μεταξύ  άλλων  εισηγείται  προς  το  Δημοτικό
Συμβούλιο  ότι  δεν  απαιτείται  αναπροσαρμογή  των  συντελεστών  των  τελών
ύδρευσης  και  αποχέτευσης,  οπότε  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

Βιομηχανικό (ΔΕΗ) 10,00 € / m3

Τιμή πώλησης ύδρευσης με υδροφόρα ανά βυτίο 106 €

Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 150€ συν ΦΠΑ 24%

Τέλος επανασύνδεσης λόγω χρεών  113€

Μετατόπιση Υδρομετρητή  90 €  

Παραβίαση σφραγίδας υδρομετρητή 150€ 

Παράνομη σύνδεση με ήδη υπάρχον ρολόι προκειμένου να γίνεται υδροδότηση 1000€ 

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€

ΑΔΑ: ΩΙ91Ω1Η-Σ6Ο



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 €    

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση   στην  οποία  ο  ΔΣ
Χρυσολωράς κατέθεσε τη δικής τους πρόταση για μείωση στα πρώτα 100 κυβικά
ύδρευσης και αύξηση στα τέλη που αφορούν τα σκάφη και το βιομηχανικό , καθώς
και  για  την  αποχέτευση  μείωση  στις  οικίες,  αύξηση  στο  καμπινγκ  και  σε  μια
κατηγορία τα καταστήματα 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία 

Εγκρίνει  την  απόφαση  της  οικονομικής  για  τον  καθορισμό  τελών  ύδρευσης
αποχέτευσης οικ. Έτους 2018 και καθορίζει τα τέλη όπως αναφέρονται παραπάνω.
 

ΟΙ σύμβουλοι της Λαϊκής συσπείρωσης ψήφισαν την πρότασή τους. 

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  υπογράφεται  από  τους
παρόντες 
Υπογραφή  Υπογραφές 

Ο Πρόεδρος   του Δ.Σ.                                          Τα μέλη
  
 ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΑΔΑ: ΩΙ91Ω1Η-Σ6Ο
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