
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: 6Ι3ΨΩ1Η-ΥΣΧ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/30-10-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα,  (14)  δέκα  τέσσερις   του  μηνός  Νοεμβρίου  του  έτους  2020

ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο

Σερίφου συνήλθε σε δια περιφοράς  (λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό

την  αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19)    συνεδρίαση  στο

Δημοτικό Κατάστημα Σερίφου ,  ύστερα από  την υπ’  αριθμ.  3427/10-11-20

πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Χρυσολωρά Μιχαήλ 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:

Θέμα 6  ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των λοιπών τελών οικονομικού

έτους 2021.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού

Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χρυσολωράς Μιχ. ,  Πρόεδρος Δ.Σ.              1.Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.

2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                            

3.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος                  

4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος

5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      

6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            οι οποίοι δεν προσήλθαν

7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ                     αν και νομίμως προσκληθέντες.

8.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ 

9. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.

10. Λιβάνιος Γεωργιος Δ.Σ.

11.  Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ



12. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ

                                        

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση  ενός

(1)   έκτακτου  θέματος  ως κάτωθι:   

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

1.Αποδοχή  απόφασης   για  την  διάθεση  ενός  φορτηγού  οχήματος  στο  Δήμο

Σερίφου».

Το  ΔΣ  ομόφωνα  ενέκρινε  τη  συζήτηση  ενός  (1)  έκτακτου   θέματος.

              

     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

Θέμα 6  ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των λοιπών τελών οικονομικού

έτους 2021.

 Αριθμός Απόφασης : 146 /2020

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ αφού έθεσε υπόψη των μελών του
Δ.Σ. τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19: " 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." 

Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών
συμβουλίων  επί  θεμάτων  επιβολής  (ή  αναπροσαρμογής  συντελεστών)
φόρων,  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  διέπεται  αποκλειστικά  από  τις
διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες
ως ειδικότερες  κατισχύουν αυτών της  παρ.  4  του  άρθρου 79 ΚΔΚ (με  τις
οποίες  ρυθμίζονται  αποκλειστικά  τα  της  δημοσίευσης  των  τοπικών



κανονιστικών  αποφάσεων  των  δημοτικών  και  κοινοτικών  συμβουλίων).  Η
ανωτέρω  δηλ.  διάταξη  του  ΚΔΚ  ισχύει  μόνο  για  τις  τοπικές  κανονιστικές
αποφάσεις,  όπως  προσδιορίστηκαν  ανωτέρω.  (ΥΠΕΣ  Εγκύκλιος  αριθ.
49/62650/23-11-2006) (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007).

Κατόπιν έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος 

εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:

   Σας παραθέτω την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για τον καθορισμό

των  λοιπών τελών του Δήμου Σερίφου βάση της οποίας πάρθηκε η 193/2020

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου.

Κύριοι,

 Έχοντας υπ’ όψιν, 

«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

     Στηριζόμενοι, στην παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπου ορίζει ότι

«Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης

της  οικονομικής  επιτροπής  και  επί  των  εναλλακτικών  προτάσεων  των

παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται  οι  ψήφοι υπέρ

συγκεκριμένης

πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ

εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.

Οι  λευκές  ψήφοι  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  για  τον  υπολογισμό  της

πλειοψηφίας.» .

     Με την παρ.  9  του άρθρου 77 του Ν.4172/13 γίνεται  σαφές ότι  όταν

υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις (συμπεριλαμβανομένου και της πρότασης

της Ο.Ε) τίθενται σε ψηφοφορία και η πρόταση που θα λάβει την απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων μελών  θεωρείται η εγκεκριμένη πρόταση. Στην

αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δυο πρώτων



σε  ψήφους  προτάσεων  και  θεωρείται  εγκεκριμένη  η  πρόταση  με  τις

περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. Οι λευκές καθώς και οι αρνητικές

ψήφοι δεν συνυπολογίζονται στην ψηφοφορία διότι θεωρούνται μη έγκυρες.

    Στηριζόμενοι στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4623/19 σε συνδυασμό με την

παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 & την εγκύκλιο 108/2019 προκύπτει ότι

η  απόφαση  της  Ο.Ε  τίθεται  κανονικά  σε  ψηφοφορία  και  θεωρείται  ως

εγκεκριμένη άσχετα από το πλήθος των έγκυρων ψήφων που θα λάβει

και  άσχετα  αν  πληρείται  η  προϋπόθεση  της  απόλυτης  πλειοψηφίας  των

παρόντων μελών ( θυμίζουμε ότι έγκυρες

θεωρούνται  οι  ψήφοι  υπέρ  συγκεκριμένης  πρότασης,  είτε  υπέρ  της

κατατεθείσας  από  την  οικονομική  επιτροπή  είτε  υπέρ  εναλλακτικών

προτάσεων).  Οι  λευκές  καθώς  και  οι  αρνητικές  ψήφοι  δεν  λαμβάνονται

καθόλου υπόψη στην ψηφοφορία διότι θεωρούνται μη έγκυρες

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη

του  την  εισήγηση  της  Οικονομικής  υπηρεσίας  του  Δήμου  Σερίφου  ,  τις

ισχύουσες  διατάξεις  νόμου  ,  την  υπ΄αριθμ.  193/2020  απόφαση  της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου , το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε

εναλλακτική  πρόταση  από  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  και  τις

διαφωνίες  που  εκφράσθηκαν  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  κ.

Σγουρδαίου Α. , κ Πελοποννησίο Μ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τον καθορισμό των λοιπών τελών οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την

υπ’ αρίθ. 3396/06-11-2020 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου

Σερίφου  και  καθορίστηκαν  με  την  193/2020  απόφαση  της  Οικονομικής

επιτροπής του Δήμου Σερίφου ως κάτωθι:



  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,

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  υπογράφεται  από  τους

παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


