
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΔΑ: ΩΗΓΟΩ1Η-Ε0Α
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:      191 /2020

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  της    22 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Σερίφου 

ΘΕΜΑ  13Ο  :  «Λήψη  απόφασης  για  τον  καθορισμό  των  τελών  ύδρευσης-

αποχέτευσης οικονομικού έτους 2021».

Στη Σέριφο  σήμερα,  08 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή   και ώρα 11.30 πμ.

στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο)  του Δήμου  Σερίφου,  συνήλθε  σε τακτική

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,  ύστερα από την 3356 / 04-11-2020 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 επτά  (7) μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 

2. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος

                  ΚΑΝΕΙΣ

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

4. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

5. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

6. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

7. Χρυσολώρας Θεόδωρος, μέλος

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου.  

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των

μελών για τη συζήτηση πέντε έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι:

1. Εξειδίκευση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας.

2. Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια σκάλας για τα αντλιοστάσια.



3. Εξειδίκευση δαπάνης για την « υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του

κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Λιβαδίου Σερίφου» και έγκριση τεχνικών

όρων μελέτης.

4. Εξειδίκευση  δαπάνης  για  την  «  ηλεκτρομηχανολογική  μελέτη  για  τον

εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων λυμάτων Λιβαδίου Σερίφου» και έγκριση

τεχνικών όρων μελέτης.

5. Εξειδίκευση δαπάνης για την «ηλεκτρολογική μελέτη για την αναβάθμιση και

τον  εκσυγχρονισμό  της  εγκατάστασης  επεξεργασίας  λυμάτων  (ΕΕΛ)

Λιβαδίου Σερίφου» και έγκριση τεχνικών όρων μελέτης.

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των

μελών της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του

Ν.4735/20,  η  Οικονομική  Επιτροπή  εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  σχέδιο

κανονιστικών αποφάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν

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 46735/20, 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  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:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2019.

 Για το έτος 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  245.063,18   €  . 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.772,00

€

Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.374,00 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0343, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 13.607,00 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 66.748,27 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 113.856,00 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 23.781,65 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 21.924,26 €

 Για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού

ύψους 48.641,49     €. 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.300,00

€



Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 754,00 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0343, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 11.635,00 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 17.014,85 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 15.937,64 €

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2020

 Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου  2020, εισπράχθηκε ποσό συνολικού

ύψους  177.338,53   €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.000,00 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 106,00 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.598,80 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0342, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.260,00 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 0343, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 18.517,09 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 21.195,93 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 39.295,92 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 5113, απεικονίζεται ποσό συνολικού ύψους 92.364,79 €

 Για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, τα έσοδα από την υπηρεσία ύδρευσης

και αποχέτευσης, αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 52.763,68 €.

 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των εσόδων του Δήμου

από την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθουν συνολικά

στο ποσό των 230.102,21   €.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

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 2019

 Για  το  έτος  2019,  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την  υπηρεσία  ύδρευσης  -

αποχέτευσης για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 152.698,39 €



 Για την περίοδο  Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019,  οι δαπάνες που αφορούσαν

την υπηρεσία ύδρευσης -  αποχέτευσης για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους

93.820,56   €

 Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2020

 Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020, οι δαπάνες που αφορούσαν την

υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους

115.611,66   €.

 Για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, οι δαπάνες που προβλέπεται να

πραγματοποιηθούν,  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  της  υπηρεσίας

ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο, αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των

70.446,70     €. 

Από  τα  ανωτέρω,  προκύπτει  ότι  τα  συνολικά  έσοδα  του  έτους  2020,  τα  οποία

αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος  των  ανήλθαν  στο  ύψος  των  230.102,21    €, δεν

ισοσκελίζουν  με  το  ύψος  των  προβλεπόμενων  δαπανών  της  υπηρεσίας,  οι  οποίες

αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 18  6  .058,36 € δημιουργώντας χρηματικό υπόλοιπο

ύψους  44.043,85  €,  το  οποίο  θα  μεταφερθεί  στον  Π/Υ  του  2020  σε  ΚΑΕ  5113,

προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  αυξημένες  δαπάνες  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  -

αποχέτευσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

 Προβλέψεις  εσόδων  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  τελών  ύδρευσης  και

αποχέτευσης οικονομικού έτους 2021.

Προτείνουμε τη διατήρηση των συντελεστών, ανά κατηγορία υπόχρεων, ως ακολούθως:

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, εκτός αναφοράς)

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Από 0-200 κυβικά 0,80 € / m3

Από 201-300 1,00 € / m3

Από 301-400 1,20 € / m3



Από 401-500 1,40 € / m3

Από 501-600 1,60 € / m3

Άνω των 601 κυβικών 1,70 € / m3

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΩΝ

7,00 € / m3 

4,00 € / m3

Τιμή πώλησης νερού στον αυτόματο πωλητή 2 € τα 10 lt (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Βιομηχανικό (ΔΕΗ) 10,00 € / m3

Τιμή πώλησης ύδρευσης με υδροφόρα ανά βυτίο 106 €

Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης: 150 € συν ΦΠΑ

Τέλος επανασύνδεσης λόγω χρεών: 50 €

Μετατόπιση Υδρομετρητή: 50 €  

Παραβίαση σφραγίδας υδρομετρητή: 150 € 

Άσκοπη μετακίνηση υπάλληλων Ύδρευσης Δήμου Σερίφου, κατόπιν ανύπαρκτης αναφοράς

βλάβης: 150 €

Παράνομη επανασύνδεση με ήδη υπάρχον ρολόι προκειμένου να γίνεται υδροδότηση: 150€

Παράνομη σύνδεση με ήδη υπάρχον ρολόι προκειμένου να γίνεται υδροδότηση: 500€

Παράνομη σύνδεση προκειμένου να γίνεται υδροδότηση: 1000€

ΤΕΛΗ  ΧΡΗΣΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τέλη χρήσης Οικείες, Τράπεζες, Φαρμακεία, Καταστήματα πωλήσεις τουριστικών

ειδών, ηλεκτρολογικού & Υδραυλικού εξοπλισμού, ειδών υγιεινής κ.λ.π. 69€

Τέλη Χρήσης Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος:

(Α) Παντοπωλεία, Οπωροπωλεία,  Super market, Φούρνοι, Κρεοπωλεία,  fast-food

Ζαχαροπλαστεία, Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμοί.

69€

Τέλη χρήσης για παραδοσιακά καφενεία, καφετέριες & Κέντρα Διασκέδασης 150€

Τέλη χρήσης  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

(Β) Εστιατόρια, Ουζερί, Ψητοπωλεία, Ταβέρνες

300€



Τέλη χρήσης ενοικιαζόμενα δωμάτια 150€

Τέλη χρήσης ξενοδοχεία 300€

Τέλος χρήσης Κάμπινγκ 1200€
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Πέντε  (5.00)  ευρώ  ανά

τ.μ.  με  ελάχιστο  ποσό

σύνδεσης -  αποχέτευσης

150€  
Τέλος, εκκένωση βόθρων  65€ / βυτίο    

Τέλος εναπόθεσης  βοθρολυμάτων από ιδιώτες  1.000€    

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2021  ΒΑΣΕΙ  ΤΩΝ

ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΧΡΕΩΣΗΣ

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

0324 Υπηρεσία Υδρεύσεως 200,00 €

0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 1.500,00 €

0342 Τέλη χρήσης υπονόμων 1.000,00 €

2112
Τακτικά  έσοδα από τέλη  και  δικαιώματα ύδρευσης  ΠΟΕ

που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
60.217,92 €

2114
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ΠΟΕ

που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
115.661,00 €

3212 Π.Ο.Ε. Υπηρεσίας Υδρεύσεως 639.426,78 €

3214 Π.Ο.Ε. Υπηρεσίας Αποχέτευσης 637.450,99 €

5113 Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας 2020 44.043,85 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.499.500,54 €

 Προβλέψεις   δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2021

Οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  λαμβάνοντας  υπόψη  όπως  τα  ανωτέρω  στοιχεία,  κατάρτισαν

πίνακα  με  όπως  προβλεπόμενες  δαπάνες  όπως  υπηρεσίας  ύδρευσης  και  αποχέτευσης

όπως αναλύονται ακολούθως:



ΚΑΕ Περιγραφή Π.Υ 2021
25.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
45.500,00 €

25.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

16.900,00 €

25.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 8.700,00 €

25.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.100,00 €
25.6117.001 Αμοιβή για λειτουργία ΒΙΟΚΑ 24.800,00 €
25.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 4.000,00 €
25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
62.000,00 €

25.6262.003 Συντήρηση Δεξαμενών & Δικτύων ύδρευσης 24.800,00 €
25.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 14.800,00 €
25.6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ 4.000,00 €
25.6279.001 Αναλύσεις ύδατος 2.000,00 €
25.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 3.500,00 €
25.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

(συνεχιζόμενο κλπ.)
10.000,00 €

25.6654.001 Προμήθεια λοιπού υλικού 5.000,00 €
25.6662.003 Προμήθεια υλικών & εξαρτημάτων ύδρευσης 15.000,00 €
25.6662.004 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης & εξαρτημάτων αυτών 24.800,00 €

25.7131.002 Αντλίες 24.800,00 €
25.7131.003 Πίνακες 20.000,00 €
25.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.203.632,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.517.332,50 €

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης

και  αποχέτευσης  για  το  έτος  2021,  αναμένεται  να  ανέλθουν  συνολικά  στο  ύψος  των

1.517.332,50   €  . 

Συμπεράσματα:

       Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω,  και όπως απαιτείται  από  τις

διατάξεις της υπ’ αριθμ. 46735/20 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα

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

Έτους 2021, τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2020, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν

στο  ύψος 1.  499  .500,54  € εκτιμάται  ότι  δεν  θα  καλύψουν  πλήρως  τις  δαπάνες  της

ανταποδοτικής  υπηρεσίας  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  του  έτους  2021  οι  οποίες

προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 1.517.332,50   €.

Η ανωτέρω  απόκλιση  είναι  επιτρεπτή  και  αιτιολογείται  βάσει  του  υπ’  αρίθμ.

3995/2017  εγγράφου  του  Υπ.  Εσωτερικών,  το  οποίο  υπογραμμίζει  τη  δυνατότητα



απόκλισης της ισοσκέλισης  (μέχρι  και  10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών

υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόκλιση της ισοσκέλισης εσόδων και εξόδων

αναμένεται να ανέλθει σε  17.831,96 € και είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Απαλλασσόμενες κατηγορίες

        Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3  του  άρθρου  202  του  Ν.3463/06,  όπως

αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  με  ίδια  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που

λαμβάνεται  με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του,  είναι  δυνατή η

μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα

με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους

μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την

κείμενη  νομοθεσία,  καθώς  και  τους  δικαιούχους  του  Κοινωνικού  Εισοδήματος

Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16. 

        Με την  ίδια  απόφαση μπορεί  να  τίθενται  και  εισοδηματικά  κριτήρια  για  τη

χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των

ατόμων  με  αναπηρία  συμπεριλαμβανομένων  και  των  οικογενειών  που  έχουν  στη

φροντίδα  τους  άτομα  με  αναπηρία,  σε  περίπτωση  λήψης  εισοδηματικών  κριτηρίων

λαμβάνεται  υπόψη το πρόσθετο κόστος  που απαιτείται  για την κάλυψη των αναγκών

αναπηρίας. 

        Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να

υπολογίζεται  μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται  τα πάσης

φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα,  εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα

κίνησης,  διατροφικό  επίδομα  νεφροπαθών  και  μεταμοσχευμένων  συμπαγών  οργάνων

κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.

        Συνεπώς,   προτείνουμε  την  πλήρη απαλλαγή από  τα  τέλη  ύδρευσης  και

αποχέτευσης των ατόμων με αναπηρία άνω του 67%, καθώς επίσης και των απόρων.

Για να γίνει χορήγηση της απαλλαγής, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, είναι αναγκαίο να

προσκομιστούν,  μέσω  των  Ηλεκτρονικών  Υπηρεσιών  του  serifos.gr,  τα  απαραίτητα

δικαιολογητικά (που πιστοποιούν τα αναφερόμενα) ενώ τίθεται όριο κατανάλωσης 120

κυβικά το χρόνο. Η Οικονομική Υπηρεσία, δύναται να αιτηθεί πρόσθετα δικαιολογητικά

που να πιστοποιούν ότι ο αιτών ανήκει στις ως άνω κατηγορίες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ



Τον καθορισμό των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης  οικονομικού έτους 2021,

σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.3392/06/11/2020  εισήγηση  της  οικονομικής

υπηρεσίας του Δήμου Σερίφου, ως εξής:

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, εκτός αναφοράς)

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Από 0-200 κυβικά 0,80 € / m3

Από 201-300 1,00 € / m3

Από 301-400 1,20 € / m3

Από 401-500 1,40 € / m3

Από 501-600 1,60 € / m3

Άνω των 601 κυβικών 1,70 € / m3

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΩΝ

7,00 € / m3 

4,00 € / m3

Τιμή πώλησης νερού στον αυτόματο πωλητή 2 € τα 10 lt (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Βιομηχανικό (ΔΕΗ) 10,00 € / m3

Τιμή πώλησης ύδρευσης με υδροφόρα ανά βυτίο 106 €

ΤΕΛΗ  ΧΡΗΣΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τέλη χρήσης Οικείες, Τράπεζες, Φαρμακεία, Καταστήματα πωλήσεις τουριστικών

ειδών, ηλεκτρολογικού & Υδραυλικού εξοπλισμού, ειδών υγιεινής κ.λ.π. 69€

Τέλη Χρήσης Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος:

(Α) Παντοπωλεία, Οπωροπωλεία,  Super market, Φούρνοι, Κρεοπωλεία,  fast-food

Ζαχαροπλαστεία, Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμοί.

69€

Τέλη χρήσης για παραδοσιακά καφενεία, καφετέριες & Κέντρα Διασκέδασης 150€

Τέλη χρήσης  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

(Β) Εστιατόρια, Ουζερί, Ψητοπωλεία, Ταβέρνες

300€

Τέλη χρήσης ενοικιαζόμενα δωμάτια 150€

Τέλη χρήσης ξενοδοχεία 300€

Τέλος χρήσης Κάμπινγκ 1200€



ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Πέντε  (5.00)  ευρώ  ανά

τ.μ.  με  ελάχιστο  ποσό

σύνδεσης -  αποχέτευσης

150€  
Τέλος, εκκένωση βόθρων  65€ / βυτίο    

Τέλος εναπόθεσης  βοθρολυμάτων από ιδιώτες  1.000€    

Ο  κύριος  Χρυσολωράς  Θεόδωρος  δήλωσε  ότι  δεν  μετέχει  διότι  δεν  είχε  τις

εισηγήσεις, ο κύριος Λυμβαίος και ο κύριος Μποφίλιος μειοψήφισαν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  191  /2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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