
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΔΑ: 6ΓΓΧΩ1Η-0Ο8       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:      193 /2020

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  της    22 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Σερίφου 

ΘΕΜΑ 15Ο  :  «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των  λοιπών τελών 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 15ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των

μελών της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

 «Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορισμός φόρων, τελών,

δικαιωμάτων  και  εισφορών  πραγματοποιείται,  σύμφωνα  με  το  σχέδιο  της

οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, που συντάσσονται και

κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. 

Οι  τυχόν  εναλλακτικές  προτάσεις  συνοδεύονται  από  εισήγηση  της  οικονομικής

υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. 

Ως εγκεκριμένη, θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία

των  παρόντων  μελών  του  δημοτικού  συμβουλίου.  Αν  καμία  πρόταση  δεν

συγκεντρώσει  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών  του  συμβουλίου,  η

ψηφοφορία  επαναλαμβάνεται  μεταξύ  των δύο πρώτων σε ψήφους  προτάσεων και

θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των

παρόντων.» 

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή την έγκριση των κάτωθι τελών:

  ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΦΗΣ  

Τέλος ενταφιασμού     150€
Κατασκευή μικρού οστεοφυλακίου             150€
Κατασκευή τάφου πριν αποβιώσουν             200€



Παράλληλα, την έγκριση επιβολής  του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων σε

ποσοστό 0,5% για:

  Εστιατόρια, Καφετέριες και συναφή καταστήματα.

 Ενοικιάσεις  σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων,
ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.

 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Την έγκριση επιβολής  του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων σε ποσοστό 5%

για:

 Κέντρα διασκέδασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον καθαρισμό των λοιπών τελών οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’  

αριθ. 3396/06-11-2020 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σερίφου, ως 

εξής:

  ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΦΗΣ  

Τέλος ενταφιασμού     150€
Κατασκευή μικρού οστεοφυλακίου             150€
Κατασκευή τάφου πριν αποβιώσουν             200€

Παράλληλα, την επιβολή  του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων σε ποσοστό

0,5% για:

 Εστιατόρια, Καφετέριες και συναφή καταστήματα.

 Ενοικιάσεις  σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων,
ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.

 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Την έγκριση επιβολής  του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων σε ποσοστό 5%

για:

 Κέντρα διασκέδασης



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

εισηγήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  193 /2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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