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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    ΑΡΙΘ. 139/2014 
 

Στη Σίφνο σήμερα, την 31η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00, το 

Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα Απολλωνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, ύστερα 

από τη με αριθ. πρωτ. 5450/27.10.2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, 

στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας 

Απολλωνίας και Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα, σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69 του Ν. 

3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός συντελεστών τελών και επιβολή δικαιωμάτων για το 

οικονομικό έτος 2015, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου 

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής  Επιτροπής κ. Ανδρέας Μπαμπούνης)   

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

δεκαεπτά (17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες: 

1. Σούλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Χρυσίνης Νικόλαος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3. Χρυσούλα Χρυσογέλου – Γραμματέας Δ.Σ.   

4. Σταυριανός Ι. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος    

5. Ποδενές Νικόλαος – Αντιδήμαρχος  

6. Γεωργούλης Απ. Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος    

7. Διαρεμές Απόστολος – Δημοτικός Σύμβουλος 

8. Τρούλλος Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος   

9. Γεροντής Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος 

10. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος 

11. Κουκής Νικόλαος – Δημοτικός Σύμβουλος 

12. Φραντζή Ευγενία – Δημοτική Σύμβουλος      

  Απόντες:  

1. Λουκατάρης Φρατζέσκος, 

Δημοτικός Σύμβουλος Σίφνου, 

Αν και κλήθηκε νόμιμα.  

2. Σανάκης Ιωάννης,  

Δημοτικός Σύμβουλος Σίφνου, 

Αν και κλήθηκε νόμιμα.  

3. Ψαθάς Βασίλειος, 

Δημοτικός Σύμβουλος Σίφνου, 

Αν και κλήθηκε νόμιμα. 

4. Βασταρδή Μαργαρίτα, 

Δημοτική Σύμβουλος Σίφνου, 

Αν και κλήθηκε νόμιμα.  

5. Κασιώτης Γεώργιος,  

Δημοτικός Σύμβουλος Σίφνου, 

Αν και κλήθηκε νόμιμα.   

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Σίφνου κ. Ανδρέας Μπαμπούνης, ενώ δεν 

παραβρέθηκαν, αν και προκλήθηκαν νόμιμα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής 
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Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Απολλωνίας κ. Γεώργιος Ν. Σταυριανός. 

Επίσης κατά την ανάγνωση της εισήγησης για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  

προσήλθε στη συνεδρίαση ο Έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου κ. Νικόλαος 

Βενάκης, ο οποίος παρέμεινε ως την ολοκλήρωση του θέματος.         

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Μαρία Ναδάλη για την τήρηση 

των πρακτικών (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 212/2014 απόφαση του Δημάρχου Σίφνου).  
 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης διαπίστωσε την 

ύπαρξη απαρτίας και ανέγνωσε την από 31.10.2014 επιστολή της δημοτικής συμβούλου κας 

Μαργαρίτας Βασταρδή, η οποία έχει ως εξής: 

“Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για λόγους υγείας αδυνατώ να παραστώ στη συνεδρίαση 

της 31ης Οκτωβρίου 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλώ για την κατανόησή σας. Με 

πατριωτικούς χαιρετισμούς, Μαργαρίτα Βασταρδή. Υ.Γ.: Θα υποβάλλω και βεβαίωση ιατρού” 

Ο Πρόεδρος, μετά την ανάγνωση της επιστολής, επισήμανε ότι η απουσία της κας 

Βασταρδή από τη συνεδρίαση είναι αιτιολογημένη και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Σώμα για διάφορα θέματα και τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος, ο 

οποίος μεταξύ των άλλων, ζήτησε την εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

αποστολή και εκ μέρους του ευχαριστήριας επιστολής προς την οικογένεια του κ. Μενέλαου 

Τασόπουλου και της κας Κατερίνας Καρατζά για την επισκευή με δική τους δαπάνη  δύο 

αλεξικέραυνων στον οικισμό του Κάστρου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ 

την πρόταση του Δημάρχου. Ακολούθως, το λόγο πήρε ο δημοτικής σύμβουλος κ. Γιάννης 

Γεροντής, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΙΦΝΟΥ”, 

ο οποίος αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα (οι τοποθετήσεις όλων  είναι αναλυτικά 

καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο Δήμο).      

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου κ. Κωνσταντίνος Σούλης για το 1ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αρ. 

73/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, η οποία έχει ως εξής:    

 

“Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, τους πίνακες 

μισθοδοσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης και 

Καθαριότητας, καθώς και την υπ΄ αρ. 29530/25/7/2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 2059Β/29-7-2014) του 

Υπουργείου Εσωτερικών,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α: 

Να εισηγηθεί όπως παρακάτω την επιβολή τελών και δικαιωμάτων για το οικονομικό 

έτος 2015: 

α)  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:  
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ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ   (ΒΑΣΕΙ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) 

1  2 

ΟΙΚΙΕΣ 0-90m3       1,33 € 91m3 και άνω   2,27 € 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0-150m3     1,86 € 151m3 και άνω  3,20 € 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΕΝΟΙΚ. 

ΔΩΜΑΤΙΑ 
0-240m3     1,86 € 241m3 και άνω   3,20  € 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ 0-600 m3    2,11 € 601m3 και άνω  3,47  € 

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 9,68 €  

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-

ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ 
4,43 €  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΥΤΙΟ 

ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
4,00 €  

ΠΑΓΙΟ 10,00 €  

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 73,50 €  

ΤΕΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 
25,00 €  

ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

ΡΟΛΟΓΙΟΥ 
48,50 €  

ΤΕΛΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 100,00 €  

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ 0- 90m3    1,80 € 91m3 και άνω    3,07 € 

ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ  

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
0- 90m3    0,86 € 91m3 και άνω    1,47 € 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ/  

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ  

(3 προστατευόμενα μέλη) 

0- 90m3    0,67 € 91m3 και άνω    1,13 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ 
0-60m3    1,33 € 61m3 και άνω     2,27 € 

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ      

(ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30) 
0,67 € (50% ΕΚΠΤΩΣΗ) 
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ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΙΣΧΥΩΝ                  

(ανά m2) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  

(ανά m2) 
 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΚΑΜΑΡΩΝ-

ΚΑΣΤΡΟΥ 

111,20 111,2  

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ 20,00 20,00    

 
ΚΑΣΤΡΟ 

 
 

ΟΙΚΙΕΣ 1,05 1,05   

ΕΝΟΙΚ.ΔΩΜΑΤΙΑ 1,26 1,26   

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 2,81 2,81   

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΚΑΤΑΣΤ/ΤΑ 
2,81 2,81   

 ΚΑΜΑΡΕΣ -ΠΛ.ΓΙΑΛΟΣ  

ΟΙΚΙΕΣ 1,05 1,05   

ΕΝΟΙΚ.ΔΩΜΑΤΙΑ 1,53 (0,77) 1,53 (0,77)   

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-

ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 
5,55 (2,70) 5,55 (2,70)   

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 0,40 0,40   

ΖΑΧ.-ΚΑΦΕΝΕΙΑ-

ΜΠΑΡ 
5,55 (2,70) 5,55 (2,70)   

ΕΙΔΗ ΛΑΙΚ.ΤΕΧΝΗΣ-

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

2,43 2,43  

 ΠΛΑΤΥ  ΓΙΑΛΟΣ  

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 
400,00  400,00  

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

700,00  700,00    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΙΣΧΥΩΝ 

(Ευρώ ανά m2 ) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

( Ευρώ ανά m2) 
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ΜΕΓΑΛΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 7,65 € 7,65 €   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΙΣΧΥΩΝ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

( Ευρώ ανά 

δρομολόγιο) 

 

ΜΙΚΡΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 9,13 € 9,13 €  

 

 

β)  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ:  

 

γ)  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΜΒΑΔΟ

Ν 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΠΟΣΑ 
ΙΣΧΥΩΝ 

ΠΡΟΤΕΙ-

ΝΟΜΕΝΟ

Σ 

ΑΥΞΗΣ

Η 

ΟΙΚΙΕΣ 279.000 0,72 0,72  0% 200.880,00 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤ

Α 
130.688 1,79 1,79 0%   233.931,61 

    ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                       434.811,61€                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                   

 

  

Αιτιολογία 

Τέλος ανά τετραγωνικό Τέλος ανά τετραγωνικό 

ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  

Χρήση πεζοδρομίων 15,00 16,00 

Παραλιακοί χώροι    

(εκτός Καμαρών) 
12,69 14,00 

Χρήση σαν προσθήκη 

καταστήματος 
5,54 6,00 

Εναπόθεση αδρανών υλικών 11,30/μήνα 11,30/μήνα 

Αυθαίρετη χρήση 100,00/ πενθήμερο 100,00/ πενθήμερο 
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δ) ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 14,20 20,00 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ 27,30 35,00 

ΑΓΟΡΑ ΤΑΦΟΥ 260,00 260,00 
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O δημοτικός σύμβουλος Σίφνου και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης είπε ότι διαφωνεί με τις αυξήσεις και με επιμέρους προτάσεις, 

όπως με την κλιμακωτή χρέωση στα τέλη ύδρευσης κ. ά. και δήλωσε “παρών”, 

προκειμένου, όπως ανέφερε, να διευκολύνει στην καταγραφή των πρακτικών και 

προσθέτοντας παράλληλα ότι θα καταθέσει αναλυτικά τις παρατηρήσεις του κατά τη 

συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.       

Η δημοτική σύμβουλος Σίφνου κα Ευγενία Φραντζή είπε ότι συμφωνεί με τις 

προτάσεις εκτός από αυτές που αφορούν στα τέλη νεκροταφείου και στα τέλη 

κοινόχρηστων χώρων, τις οποίες και καταψήφισε, επειδή σε αυτές τις δύο κατηγορίες έχουν 

γίνει, όπως ανέφερε, μεγάλες αυξήσεις.     

Η απόφαση πήρε α/α 73/2014, αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και υποβάλλεται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου.” 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας κ. Ιωάννη Παπαγγελέτο, ο οποίος είπε ότι, πριν να αναγνώσει ο κ. Σταμάτης 

Λεμπέσης τις εισηγήσεις για τα ανταποδοτικά τέλη, θα ήθελε να θέσει υπόψη των μελών 

του Δημοτικού Συμβουλίου κάποιες οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ως 

προς τα τέλη και συγκεκριμένα είπε τα εξής: 

“Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (Κ.Α. 

20, 25) για τον Π/Υ 2015 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας 

σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2014. 

Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2014 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη 

δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2014, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα 

πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2015, 

επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη 

της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των 

τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων - εξόδων που προκύπτουν 

από: 

-την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2013,  

-την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2014 μέχρι το μήνα κατάρτισης του  

σχεδίου του Π/Υ 2015 

-την εκτέλεση είσπραξης των δαπανών στο σύνολο του έτους 2014.”  

Ακολούθως ο κ. Παπαγγελέτος είπε ότι όσον αφορά στο Δήμο Σίφνου οι κωδικοί 20 

και 25 αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που έχουν συγκεκριμένα έσοδα και συγκεκριμένα έξοδα 

και επικαλέστηκε τις σχετικές οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. 

 Συγκεκριμένα είπε ότι η ομάδα εσόδων 1 στον προϋπολογισμό αφορά:  

“- 01 τις προσόδους ακίνητης περιουσίας,   
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-02 έσοδα από κινητή περιουσία,  

-03 έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα,  

- 04 έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών,  

- 05 φόροι και εισφορές,  

- 07 λοιπά τακτικά έσοδα,  

-11 έσοδα από εκποίηση ακίνητης και κινητής περιουσίας,  

-14 δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες,  

-15 προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 

-16 λοιπά έκτακτα έσοδα  

-21 έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά – Τακτικά 

-22 έσοδα Π.Ο.Ε.  που βεβαιώνονται για πρώτη φορά – Έκτακτα.”  

Επιπλέον, ο κ. Παπαγγελέτος είπε ότι κάποια από αυτά αφορούν στα έσοδα των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών και ενδεικτικά ανέφερε πώς υπολογίζονται αυτά στην 

Υπηρεσία 25, με βάση τρία, όπως είπε,  “εργαλεία”, τον ταμειακό  απολογισμό εννιαμήνου 

του 2013, τον ταμειακό απολογισμό εννιαμήνου του 2014 και τον ταμειακό απολογισμό του 

δωδεκάμηνου του 2013. Ακολούθως εξήγησε τον τρόπο που εργάζονται και συγκεκριμένα 

είπε ότι εξετάζονται τα εισπραχθέντα με βάση τα δυο εννιάμηνα, του 2013 και του 2014, και 

όταν το ποσό στα εισπραχθέντα του εννιαμήνου του 2014 είναι μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο ποσό του εννιαμήνου του 2013, τότε το ποσό που εγγράφεται στον κωδικό είναι 

η διαφορά των δύο εννιαμήνων συν αυτό το ποσό που απεικονίζεται στον ταμειακό 

απολογισμό του δωδεκαμήνου του 2013. Και πρόσθεσε ότι αντιθέτως, εάν το ποσό που 

απεικονίζεται στα εισπραχθέντα του εννιαμήνου του 2013 είναι μεγαλύτερο από το ποσό 

που απεικονίζεται στο εννιάμηνο του 2014, τότε καταγράφεται μόνον το ποσό του 

δωδεκαμήνου του 2013, ενώ παράλληλα συμπλήρωσε ότι με αυτόν τον τρόπο 

υπολογίζονται τα έσοδα  στους κωδικούς 20 και 25. Ως προς τον υπολογισμό των εξόδων, ο 

κ. Παπαγγελέτος είπε ότι δεν αναφέρονται οι επενδύσεις (κωδικός 7), αλλά οι  λειτουργικές 

δαπάνες και πρόσθεσε ότι σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος και στον κωδικό 20 

και στον κωδικό 25 υπάρχουν μειώσεις που δε φαίνονται “με το πρώτο μάτι”. Ανέφερε 

επίσης ότι, αν εξετάσουν το σύνολο των εξόδων, θα διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχουν 

μεγάλες διαφορές μεταξύ του οικονομικού έτους 2014 και του επόμενου (2015), υπάρχουν 

όμως μειώσεις σε επιμέρους κωδικούς, περίπου 66.000,00€ μειώσεις στον κωδικό 25 

(Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης), και περίπου 30.000,00€ μειώσεις σε κωδικούς 

λειτουργικών εξόδων στον κωδικό 20. Στη συνέχεια ο κ. Παπαγγελέτος συμπλήρωσε ότι 

υπάρχουν αυξήσεις στο αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος και στις δύο κατηγορίες, και ότι για 

το λόγο αυτό δε φαίνεται η διαφορά και συνέχισε αναφέροντας ότι, κατά τη γνώμη του, η 

επιτυχία των ανταποδοτικών τελών, η μείωση της “ψαλίδας” δηλαδή μεταξύ ελλείμματος 
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και πλεονάσματος, δεν εξαρτάται μόνο από την πολιτική βούληση και την καλή 

εισπραξιμότητα που μπορεί να πετύχει ο αρμόδιος υπάλληλος της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, αλλά και από άλλους παράγοντες. Επιπλέον, πρόσθεσε ενδεικτικά κάποιους 

παράγοντες που προκαλούν μείωση εξόδων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και 

συγκεκριμένα είπε ότι ο κωδικός εξόδων 60 έχει μειωθεί για κάποιους λόγους, επειδή, για 

παράδειγμα, ελήφθη απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με σχετικό Φ.Ε.Κ. να μεταφερθούν 

“μισθοδοσίες” υπαλλήλων σε άλλον κωδικό (στον 30), o οποίος αφορά στα τεχνικά έργα, 

και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η μισθοδοσία και στον 20 και στον 25. Αυτή η 

μεταφορά, όπως είπε ο κ. Παπαγγελέτος, σημαίνει ότι  μειώνεται και το έλλειμμα, όμως σε 

αυτές τις υπηρεσίες το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται κατά 30% σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Παπαγγελέτος είπε ότι 

στο τέλος του έτους περιμένουν τη συμψηφιστική κατάσταση της Δ.Ε.Η., η οποία 

υπολογίζεται ότι  θα κυμανθεί γύρω στις 450.000,00€, γεγονός που σημαίνει ότι ανοίγει η 

“ψαλίδα” του ελλείμματος, και πρόσθεσε ότι το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος αφορά 

στις καταναλώσεις σε πάρκα, παιδότοπους κ.λ.π.  Τέλος, είπε ότι η εισπραξιμότητα είναι 

αυξημένη σε σχέση με αυτή του προηγούμενου έτους -35% από 24%-, όπως οι δημοτικοί 

σύμβουλοι μπορούν να διαπιστώσουν από τις εισηγήσεις.    

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κάλεσε τον κ. Λεμπέση να διαβάσει τη σχετική εισήγηση  

εσόδων – εξόδων στην υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης.  

O κ. Λεμπέσης ανέγνωσε την εισήγηση όπως παρακάτω: 

“Σταθεροί  οι  συντελεστές  Τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος  2015 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Το σύνολο των εξόδων αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 468.500,00 € 

                                             

Αναλυτικά τα έξοδα των υπηρεσιών προϋπολογίζονται να είναι τα εξής:  
  

Κ.Α. 6011     Αποδοχές μόνιμου προσωπικού                             

(βλέπε συν/νους πίνακες 6 και 7) 

91.000,00 

Κ.Α. 6041     Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων      

(βλέπε συν/νο πίνακα 8)  

26.200,00 

Κ.Α. 6051     Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού                         

με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 

15.400,00 

Κ.Α. 6054       Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.500,00 

Κ.Α. 6063       Λοιπές παροχές σε είδος    1.000,00 

Κ.Α. 6211      Αντίτιμο ηλεκτρικού  ρεύματος 200.000,00 

Κ.Α. 6253      Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                             4.000,00 

Κ.Α. 6261      Συντήρηση και επισκευή ακινήτων                         5.000,00 

Κ.Α. 6262.0001   Συντήρηση αντλιοστασίων                                  6.000,00 

Κ.Α.6262.0002   Συντήρηση  εγκαταστάσεων πλην κτιρίων         5.000,00 

Κ.Α.6262.0006 Συντήρηση-επισκευή μονάδων αφαλάτωσης 5.000,00 

Κ.Α.6262.0099 Συντήρηση-επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων    5.000,00 

Κ.Α. 6263       Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων       10.000,00 
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Κ.Α. 6279.0001 Δαπάνες ελέγχου νερού                                        7.000,00 

Κ.Α 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.500,00 

Κ.Α. 6414      Μεταφορές εν γένει                                                   7.000,00 

Κ.Α. 6422      Οδοιπορικά έξοδα μετακινήσεων υπαλλήλων              400,00 

Κ.Α. 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

Κ.Α  6631   Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 

υλικού     

500,00 

Κ.Α 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Για τις 

αφαλατώσεις) 

9.000,00 

Κ.Α. 6641      Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                     33.500,00 

Κ.Α 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

λοιπές ανάγκες                    

500,00 

Κ.Α. 6671    Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων     15.000,00 

Κ.Α. 6672      Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                     2.000,00 

Κ.Α. 6699      Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 460.500,00            

Σύμφωνα με  την υπ’ αρ. 29530/25/7/2014 Κ.Υ.Α, Φ.Ε.Κ 2059Β/29-7-2014 Υπουργείου 

Εσωτερικών, το σύνολο των εσόδων που προκύπτει από τα εισπραχθέα ποσά των 

ταμειακών απολογισμών 2013 & 2014 θα ανέλθει στο ποσό των 459.668,77 €.  

α) το σύνολο των εσόδων από την ύδρευση  με βάση τα τέλη του έτους 2015, την 

είσπραξη των οφειλών από τα Π.Ο.Ε.,  και τη σύνδεση νέων καταναλωτών θα ανέλθει 

σε: 

K.A  0321  Δικαίωμα σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης  2.425,50€ 

Κ.Α. 0322 Τέλος ύδρευσης   156.772,73€ 

Κ.Α. 0324.0001 Έσοδα τελών παροχής νερού από ειδικούς κατανεμητές 3.327,00€ 

Κ.Α. 3212: 418.509,80 € Χ 35,00%(συντελεστής εισπραξιμότητας2014)=146.478,43 €    

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ:  309.003,66€    

 

β) Το σύνολο των εσόδων από την αποχέτευση  με βάση τα τέλη του έτους 2014  

θα ανέλθει σε: 

K.A  0341  Δικαίωμα σύνδεσης με δίκτυο αποχέτευσης                   4.611,20  € 

Κ.Α. 0342   Τέλη χρήσης υπονόμων                                                      52.642,17 €                                        

Κ.Α. 0343   Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης                           34.483,41  € 

Κ.Α  2114   Τακτικά έσοδα από τέλη αποχέτευσης                          16.664,27  € 

Κ.Α  3214   Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης  120.754,46€ Χ35%=42.264,06 €                                 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:  150.665,11 €                                                                                              

γ) Από Απόφαση 105/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του 

Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2015  διαθέτονται 9.000,00€ από πιστώσεις 

Αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος με 

ΚΑ1219.0002 για την “Προμήθεια χημικού υλικού (Για τις αφαλατώσεις)”  

Άρα το σύνολο εσόδων από ύδρευση και αποχέτευση θα ανέλθει στο ποσό των          

468.668,77 €, δηλαδή υπάρχει πλεόνασμα  168,77 €. 
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Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Σίφνου: 

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων:  

Α. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2013: 

1. Για το έτος 2013 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 533.365,47€ 

Κ.Α. 032: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 143.980,02€ 

Κ.Α. 034: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 90.231,02€ 

Κ.Α. 2112: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 40,00€ 

Κ.Α. 2114: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 16.664,27€ 

Κ.Α. 3212: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 256.365,31€ 

Κ.Α. 3214: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 26.084,85€ 

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013, εισπράχθηκε ποσό 

συνολικού ύψους 459.736,70€: 

Κ.Α. 032: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 93.013,00€ 

Κ.Α. 034: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 80.562,45€ 

Κ.Α. 2112: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10,00€ 

Κ.Α. 2114: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 14.590,78€ 

Κ.Α. 3212: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 246.068,52€ 

Κ.Α. 3214: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 25.491,95€ 

 

Β. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2014: 

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, εισπράχθηκε ποσό 

συνολικού ύψους 484.797,70€: 

Κ.Α. 032: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 11.273,30€ 

Κ.Α. 034: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 69.641,42€ 

Κ.Α. 2112: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 0,00€ 

Κ.Α. 2114: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 29.909,74€ 

Κ.Α. 3212: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 238.801,62€ 

Κ.Α. 3214: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 35.171,62€ 

2. Για την περίοδο  Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου  2014, αναμένεται να εισπραχθεί  

ποσό συνολικού ύψους 74.615,00€. 

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ: Για το οικονομικό έτος 2014 το σύνολο των εσόδων του 

Δήμου για την Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει 

συνολικά στο ποσό των 559.412,70€.     

 

 Απολογιστικά στοιχεία δαπανών:  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του Δήμου η 

εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως: 

1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2013: 

-Για το έτος 2013 οι δαπάνες που αφορούσαν στην Υπηρεσία Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 538.651,57€. 

-Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013, οι δαπάνες που αφορούσαν στην 

Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 

156.832,60€. 

2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις  δαπανών οικονομικού έτους 2014: 
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-Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014,  οι δαπάνες που αφορούσαν στην 

Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 

189.668,38€. 

-Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο “Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2014”, 

αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 369.744,32€. 

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ: Για το οικονομικό έτος 2014 το σύνολο των 

πραγματοποιηθέντων δαπανών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών 

ύδρευσης και αποχέτευσης θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 559.412,70€.     

 

Αναλυτικά οι χρεώσεις φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: 

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ   (ΒΑΣΕΙ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) 

1  2 

ΟΙΚΙΕΣ 0-90m3       1,33 € 91m3 και άνω   2,27 € 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0-150m3     1,86 € 151m3 και άνω  3,20 € 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-

ΕΝΟΙΚ.ΔΩΜΑΤΙΑ 
0-240m3     1,86 € 241m3 και άνω   3,20  € 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ 0-600 m3    2,11 € 601m3 και άνω  3,47  € 

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 9,68 €  

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-

ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ 

4,43 €  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ 

ΜΕ ΒΥΤΙΟ ΓΙΑ 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

4,00 €  

ΠΑΓΙΟ 10,00 €  

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
73,50 €  

ΤΕΛΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 

25,00 €  

ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

ΡΟΛΟΓΙΟΥ 
48,50 €  

ΤΕΛΗ 

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
100,00 €  

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ 0- 90m3    1,80 € 91m3 και άνω    3,07 € 

ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟ

ΦΟΙ  ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

0- 90m3    0,86 € 91m3 και άνω    1,47 € 
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ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ /  

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ  

(3 προστατευόμενα 

μέλη) 

0- 90m3    0,67 € 91m3 και άνω    1,13 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ 
0-60m3    1,33 € 61m3 και άνω     2,27 € 

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ     

(ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30) 
0,67 € (50% ΕΚΠΤΩΣΗ) 

 

 

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΙΣΧΥΩΝ                  

(ανά m2) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  
(ανά m2) 

 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΜΑΡΩΝ-

ΚΑΣΤΡΟΥ 

111,20 111,2  

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ 20,00 20,00    

 
ΚΑΣΤΡΟ 

 
 

ΟΙΚΙΕΣ 1,05 1,05   

ΕΝΟΙΚ.ΔΩΜΑΤΙΑ 1,26 1,26   

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 2,81 2,81   

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΑ 2,81 2,81   

 ΚΑΜΑΡΕΣ -ΠΛ.ΓΙΑΛΟΣ  

ΟΙΚΙΕΣ 1,05 1,05   

ΕΝΟΙΚ.ΔΩΜΑΤΙΑ 1,53 (0,77) 1,53 (0,77)   

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-

ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 
5,55 (2,70) 5,55 (2,70)   

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 0,40 0,40   

ΖΑΧ.-ΚΑΦΕΝΕΙΑ-ΜΠΑΡ 5,55 (2,70) 5,55 (2,70)   

ΕΙΔΗ ΛΑΙΚ.ΤΕΧΝΗΣ-

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

2,43 2,43  

 ΠΛΑΤΥ  ΓΙΑΛΟΣ  

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ 
400,00  400,00  

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

700,00  700,00    

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΙΣΧΥΩΝ 

(Ευρώ ανά m2 ) 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

( Ευρώ ανά m2) 
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ΜΕΓΑΛΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 7,65 € 7,65 €   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΙΣΧΥΩΝ 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

( Ευρώ ανά δρομολόγιο) 
 

ΜΙΚΡΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 9,13 € 9,13 €  

 

Μετά την ανάγνωση της εισήγησης ακολούθησαν τοποθετήσεις:   

Από το δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Κ. Γεωργούλη, ο οποίος είπε: 

- ότι στον κωδικό  6011 “Αποδοχές μόνιμου προσωπικού”  το ποσό που έχει εγγραφεί 

είναι περίπου 30.000,00€  λιγότερο από το αντίστοιχο του 2014. Ο κ. Γεωργούλης ρώτησε αν 

προβλέπεται κάποια αποχώρηση – συνταξιοδότηση υπαλλήλου. 

- Ότι, όπως είχε αναφέρει και την προηγούμενη χρονιά, καλό θα ήταν να 

προβλεφθεί  και η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων, η οποία όμως δεν έχει 

υπολογιστεί, και ρώτησε μήπως θα πρέπει αυτή η πρόβλεψη να γίνει τώρα. Ο Πρόεδρος 

είπε ότι θα υπολογιστεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ενώ ο κ. Γεωργούλης  

είπε ότι καταθέτει την παρατήρηση αυτή, για να μη χρειαστεί να λάβουν και άλλες 

αποφάσεις, ενώ ο Πρόεδρος είπε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί εάν το ποσό αυτό μπορεί να 

υπολογιστεί με βάση το πλεόνασμα των 8.000,00€.  

- Ότι όσον αφορά στον κωδικό 6211 “Αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος”, ο κύριος 

Παπαγγελέτος ανέφερε ότι κάποιοι κωδικοί αυξάνονται, ενώ κάποιοι άλλοι  μειώνονται 

και ότι αυτό που διαπιστώνει ο κ. Γεωργούλης είναι ότι το ποσό είναι διπλάσιο σε σχέση με 

το αντίστοιχο περσινό (το 2014 ήταν 100.000,00€ και για το 2015 200.000,00€). Ο κ. 

Γεωργούλης είπε ότι θεωρεί υπερβολικό το ποσό αυτό, ενώ ο Πρόεδρος είπε ότι θα ήθελε 

να κάνει μία παρέμβαση όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι 

εκείνο που του έχει κάνει εντύπωση στους κωδικούς εξόδων είναι ότι, ενώ τα συνολικά 

έξοδα του Δήμου στην υπηρεσία Ύδρευσης- Αποχέτευσης είναι 460.500,00€, το μισό περίπου 

ποσό (200.000,00€) αντιστοιχεί στο αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο κυρίως 

αφορά στην κατανάλωση των αφαλατώσεων. Ακόμα ο Πρόεδρος πρόσθεσε  ότι όσον 

αφορά στις αφαλατώσεις μπορεί να έχουν κέρδος από την εξασφάλιση του νερού, υπάρχει 

όμως  μεγάλη δαπάνη, η οποία συνεχώς αυξάνεται, τονίζοντας ότι όσο περισσότερο 

λειτουργεί η αφαλάτωση τόσο μεγαλύτερο είναι το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Ακόμα ο Πρόεδρος είπε ότι θέτει το θέμα, το οποίο θα πρέπει να τους απασχολήσει άμεσα, 

να εξετάσουν δηλαδή με ποιες  ενέργειες θα πρέπει αυτό το ποσό να το εξασφαλίσει ο 

Δήμος, είτε με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών είτε με την αξιοποίηση της ηλιακής 

ενέργειας ή κάποιας άλλης μορφής ενέργειας, προσθέτοντας παράλληλα ότι το ποσό που 

δαπανά ο Δήμος ως αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος δυστυχώς “χάνεται” από το νησί. 

Τέλος, ο Πρόεδρος είπε ότι τίθεται ένα ακόμα θέμα που σχετίζεται με το ότι δεν έχει ακόμα 

νομιμοποιηθεί η λειτουργία των αφαλατώσεων και ότι και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να 

απασχολήσει άμεσα και το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Υπηρεσίες του Δήμου. 

 Το λόγο πήρε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός, ο οποίος είπε ότι 

θα ήθελε, συμπληρωματικά προς αυτά που ανέφερε ο Πρόεδρος για την κατανάλωση του 
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ηλεκτρικού ρεύματος, να αναφέρει  ότι πράγματι κατά τους  καλοκαιρινούς μήνες -από το 

Μάιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου- γίνονται “τρομερές” και ασύλληπτες καταναλώσεις 

νερού. Είπε ακόμα ότι κατά καιρούς σχολιάζεται ότι το νερό είναι ακριβό και ότι, όπως 

διαπιστώνουν, με βάση την κατανάλωση του ρεύματος το κόστος παραγωγής του 

ανέρχεται αμέσως - αμέσως στα 0,80 λεπτά (το κυβικό). Επιπλέον, πρόσθεσε ότι, αν σε 

αυτό το κόστος παραγωγής που αφορά μόνον στις αφαλατώσεις, υπολογίσουν τα 

ενδιάμεσα αντλιοστάσια, τις ζημιές και τα απρόοπτα που συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά, 

θα διαπιστώσουν ότι η τιμή του νερού που προτείνουν είναι λογικότατη. Τελειώνοντας την 

τοποθέτησή του ο κ. Σταυριανός είπε ότι γίνονται προσπάθειες για να μπορέσουν φέτος να 

ξεπεράσουν το πρόβλημα που είχαν λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας και να 

εξασφαλίσουν επάρκεια νερού, αφού, όπως ανέφερε, βρίσκονται στη διαδικασία να θέσουν 

σε λειτουργία και την τέταρτη αφαλάτωση, που όμως θα συμβάλει στην αύξηση της 

κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.   

Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε ο Έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου κ. 

Νικόλαος Βενάκης, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρθηκε σε σχέση με 

την αυξημένη κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και πρόσθεσε ότι, αν ανατρέξουν στα 

πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διαπιστώσουν ότι είχε 

υποστηρίξει, με την ιδιότητά του ως δημοτικός σύμβουλος, την τοποθέτηση 

ανεμογεννήτριας στο νησί μας. Επίσης ο κ. Βενάκης πρόσθεσε ότι μπορεί η δαπάνη 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος να ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00€, ωστόσο  η 

πολιτεία επιχορηγεί το Δήμο με το ποσό των 100.000,00€ – 130.000,00€, προκειμένου να 

μειώνεται το κόστος αυτό. Τέλος, ο κ. Βενάκης είπε ότι μπορεί με τη λειτουργία της 

τέταρτης αφαλάτωσης να αυξάνεται η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, παράλληλα 

όμως αυξάνεται και η παραγωγή του νερού, το οποίο ο Δήμος το διαθέτει έναντι αντιτίμου 

και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι δε θα πρέπει να τρομοκρατούν τον 

κόσμο.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης, απευθυνόμενος 

προς τον Έπαρχο Μήλου, είπε ότι “δεν τρομοκρατούν” τον κόσμο, αλλά ότι βλέπουν την 

πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία τα έξοδα είναι 460.500,00€, εκ των οποίων το ποσό 

των 200.000,00€ αφορά στην κατανάλωση του ρεύματος. Στη συνέχεια ανέφερε ότι αυτό 

που συζητούν και θα ήθελε να επαναλάβει για μια ακόμα φορά είναι η δυνατότητα 

λειτουργίας των αφαλατώσεων με άλλη μορφή ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

μείωση της δαπάνης, και επανέλαβε ότι δεν έχει ακόμα νομιμοποιηθεί η λειτουργία τους. 

Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης είπε ότι, ενόψει της ολοκλήρωσης της 

συζήτησης που αφορά στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης θα ήθελε να αναφέρει  κάτι 

που η δημοτική αρχή θεωρεί σημαντικό, που το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη γνώμη του,   

ομόφωνα θα στηρίξει αλλά και η κοινωνία της Σίφνου υποστηρίζει, ότι δηλαδή το νησί της 

Σίφνου πρέπει να γίνει ενεργειακά αυτόνομο. Είπε ακόμα ότι οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικές και ότι ήδη από το μήνα 

Μάιο που επανεκλέγησαν έχουν “τρέξει” δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ, από τα οποία το 

ένα σχετίζεται με αφαλατώσεις και το άλλο με βιολογικούς, και πρόσθεσε ότι σε κανένα 

από τα δύο προγράμματα δεν μπόρεσε ο Δήμος να ενταχθεί εξαιτίας αυτού που ανέφερε 
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προηγουμένως ο Πρόεδρος, επειδή δηλαδή δεν έχει νομιμοποιηθεί καμία αφαλάτωση. 

Πρόσθεσε ακόμα ότι είναι σε διαδικασία, όπως ανέφεραν και κατά τη συζήτηση του 

Τεχνικού Προγράμματος πριν από έναν μήνα, να νομιμοποιήσουν πλέον, διαθέτοντας 

αρκετά χρήματα στις μελέτες, και τους δύο χώρους στους οποίους βρίσκονται οι 

αφαλατώσεις, στον Πλατύ Γιαλό (στο καταφύγιο) και στις Καμάρες, αλλά και τους δύο 

βιολογικούς που είναι πεπαλαιωμένοι, των Καμαρών και του Κάστρου, προκειμένου να 

μπορέσουν να ενταχθούν σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο Δήμαρχος πρόσθεσε ότι 

δεν μπορεί ο Δήμος με ίδια έσοδα - πόρους να επισκευάσει και να βελτιώσει αυτά τα κτίρια 

και συμπλήρωσε ότι, από όσο θυμάται και μπορεί να επιβεβαιώσει και ο υπεύθυνος για τις 

αφαλατώσεις, ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Απόστολος Διαρεμές, μόνο για τις 

αφαλατώσεις του Πλατύ Γιαλού διαθέτουν ετησίως το ποσό των 140.000,000 ευρώ για την 

κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, που είναι μάλιστα και οι πιο ρυπογόνες. Επιπλέον, 

είπε ότι η ουσία είναι ότι, επειδή στο νέο ΕΣΠΑ θα προβλέπεται πρόγραμμα επιχορήγησης 

σε ποσοστό πάνω από 80% για καινοτόμες δράσεις και με δεδομένο ότι η δράση 

παραγωγής νερού από αφαλάτωση με Α.Π.Ε. και όχι με ηλεκτρικό ρεύμα είναι καινοτόμα, 

πρέπει να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς και ότι για το λόγο αυτό προωθείται και η 

εκπόνηση των μελετών, προκειμένου να είναι έτοιμος ο Δήμος στο επόμενο διάστημα να 

ενταχθεί, αφού, όπως ανέφερε, είναι σημαντικό να περιορίσουν το κόστος παραγωγής του 

νερού, που συνδέεται με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Ακολούθως ο Δήμαρχος 

είπε ότι η γενική τοποθέτηση που θα ήθελε να καταθέσει σε σχέση με τα τέλη ύδρευσης 

είναι ότι προτείνεται αυτά να παραμείνουν σταθερά, όχι επειδή αποφάσισαν να ασκήσουν 

κοινωνική πολιτική, αλλά επειδή, παρότι είναι πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές οι 

οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών όσον αφορά το πώς προχωρούν  τα έσοδα και τα 

έξοδα, όπως επακριβώς ανέφερε και ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

εισέπραξαν ένα αρκετά σεβαστό ποσό και από τους μεγαλοφειλέτες και από τους δημότες 

οι οποίοι σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι συνεπέστατοι απέναντι στις υποχρεώσεις τους. 

Επανέλαβε ότι, όπως διαπιστώνουν, τα βασικά τέλη παραμένουν σταθερά και ότι θεωρεί 

σημαντικό το γεγονός  ότι υπάρχει μία επιπλέον κατηγορία τελών στην ύδρευση για τους 

νέους αγρότες ηλικίας από 18 έως 30 ετών, προκειμένου να δοθεί ένα κίνητρο σε αυτούς για 

να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή. Και συνέχισε λέγοντας ότι προτείνεται 

έκπτωση σε ποσοστό 50%, προκειμένου να έρθει ένας νέος αγρότης στο νησί να 

εγκατασταθεί και να δραστηριοποιηθεί και ότι σε επόμενο στάδιο θα ζητηθεί η λήψη 

απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να γίνει δωρεάν προσωρινή 

παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων σε νέους αγρότες που θέλουν να έρθουν στο νησί μας  

και να επενδύσουν στον τομέα αυτό (αγροτικές καλλιέργειες, αρωματικά φυτά κ.λ.π.).  

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος μίλησε για στοχευμένες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, 

προκειμένου να βοηθηθούν τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με αυτή τη διαδικασία και 

ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι, όπως διαπίστωσαν, η μόνη αύξηση που 

προτείνεται όσον αφορά στα τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης είναι στο τέλος επανασύνδεσης 

(από 25 σε 100 ευρώ) και  αφορά, όπως ανέφερε, στους κακοπληρωτές, που ο Δήμος 

υποχρεώνεται να τους αφαιρεί τον υδρομετρητή.  

Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

“Ενωτική Κίνηση Πολιτών Σίφνου” κ. Ιωάννης Γεροντής, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε   να 
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ρωτήσει ποιος εμπόδισε τη δημοτική αρχή κατά τα προηγούμενα τριάμισι χρόνια να 

νομιμοποιήσει τις αφαλατώσεις και αν υπήρχε σύμβουλος της μειοψηφίας που να ήταν 

αντίθετος στη λήψη απόφασης ανάθεσης των μελετών σε κάποιον μελετητή, προκειμένου 

να προχωρήσει η διαδικασία νομιμοποίησης. Ακόμα ο κ. Γεροντής ρώτησε αν η 

αντιπολίτευση ήταν αντίθετη στη νομιμοποίηση των βιολογικών και συμπλήρωσε πως 

εισήλθαν στο Δήμο διαμαρτυρίες πολιτών από τον Πλατύ Γιαλό, στις οποίες δεν έδωσαν 

καμία σημασία και τις  “πέταξαν”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, “στο καλάθι των 

αχρήστων”, ενώ παράλληλα  προκάλεσαν και την έλευση επιθεωρητών από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα στο Δήμο της Σίφνου. Επιπλέον, ο κ. 

Γεροντής  ρώτησε με έμφαση για ποιο λόγο τριάμισι χρόνια η δημοτική αρχή αντί να 

ασχοληθεί με αυτά τα θέματα ασχολήθηκε με άλλα, τα οποία θεώρησε ότι είχαν 

προτεραιότητα και επιπροσθέτως ρώτησε αν η μειοψηφία τους ζήτησε στο διάστημα αυτό 

να προχωρήσουν, όπως ανέφερε, σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, αναθέσεις 

τσιμεντοστρώσεων. Είπε ακόμα ότι όλα αυτά έγιναν  χωρίς καμία μελέτη, χωρίς καμία 

άδεια, χωρίς κανέναν σχεδιασμό και ότι θα μπορούσαν να καταθέσουν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο συγκεντρωτικά τις τσιμεντοστρώσεις που εκτελέστηκαν από την 1η/1ου/2011 

μέχρι 31η/12ου/2013, για να μην αναφέρει, όπως χαρακτηριστικά είπε, μέχρι τις παραμονές 

των εκλογών του 2014. Και συνέχισε λέγοντας ότι με αυτά τα χρήματα η δημοτική αρχή θα 

μπορούσε όχι μόνον να νομιμοποιήσει τις αφαλατώσεις, αλλά να προμηθευτεί και άλλες 

αφαλατώσεις, ή ακόμα να προμηθευτεί και ανεμογεννήτριες. Στο σημείο αυτό ρώτησε αν 

θεωρούν ότι η παράταξή του είναι αντίθετη με το να αντικαταστήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα 

με ενέργεια από τον ήλιο ή από τον άνεμο, δηλαδή με ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά, 

και κατέθεσε το ερώτημα αν εισήγαγαν ποτέ τέτοιου είδους θέματα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος σχεδιασμός ή κάποια πρόταση. Ο ίδιος απάντησε 

αρνητικά στα ερωτήματα που κατέθεσε, πρόσθεσε ότι η παράταξή του είναι υπέρμαχος 

αυτών των σχεδιασμών και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι θα μπορούσε ο 

σχεδιασμός του Δήμου να αλλάξει και από εκεί που “πετούν”, όπως χαρακτηριστικά είπε, 

“χρήματα”, κάνοντας  μικρά - μικρά έργα, τα οποία μάλιστα δεν έχουν ανταποδοτικό 

χαρακτήρα, επενδύσουν τα χρήματα αυτά στην ενέργεια ή τα διαθέσουν με τέτοιο τρόπο 

που στο τέλος θα αποφέρει και κέρδη στο Δήμο.   

Το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης, ο 

οποίος είπε ότι είναι καλά και όμορφα όλα αυτά που ειπώθηκαν για τις ανεμογεννήτριες 

και για την ενεργειακή πολιτική του Δήμου, αλλά ότι οι προτάσεις που θα κατατεθούν για 

ένταξη σε προγράμματα  είναι πιθανόν να εγκριθούν ή να μην εγκριθούν και ότι ακόμα 

και στην περίπτωση έγκρισης θα χρειαστεί πολύς χρόνος για την υλοποίησή τους.  Είπε 

ακόμα ότι ο ίδιος θα ήθελε να ρωτήσει αν έχει ληφθεί κάποια μέριμνα για την 

αντιμετώπιση των απαράδεκτων, όπως σημείωσε, θεμάτων που παρουσιάστηκαν με το 

νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εφόσον σε τέσσερις μήνες η Σίφνος θα αρχίσει 

πάλι να υποδέχεται κόσμο, αν δηλαδή θα είναι “χωρίς νερό, μαύρο, κίτρινο, μπλε”, όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε. Τέλος, είπε ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον 

πολίτη για το επόμενο καλοκαίρι και ενδιαφέρει πρώτιστα και το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

σχέση με τον τουρισμό αλλά και για το “πρόσωπο” που προβάλλει η Σίφνος προς τα έξω. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης είπε ότι  καλό θα 

είναι να κατατίθενται  στη συνεδρίαση όχι μόνον απόψεις αλλά και προτάσεις.  

Το λόγο ζήτησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων της Σίφνου κ. 

Θεόδωρος Πολενάκης, ο οποίος,  μετά από έντονη διαλογική συζήτηση με τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου, είπε ότι σε προηγούμενες συνελεύσεις -και την προηγούμενη  

χρονιά  και δύο χρόνια πριν- είχαν θέσει το θέμα των καταστημάτων που βρίσκονται στις 

παραλίες καθώς και το θέμα του υπολογισμού των τελών αποχέτευσης των 

καταστημάτων ανά τετραγωνικό και όχι  ανάλογα με την κατανάλωση. Ο κ. Πολενάκης 

τόνισε ότι μιλάει αποκλειστικά και μόνο για τα καταστήματα και πρόσθεσε ότι το 

πρόβλημα αφορά σε αυτά που βρίσκονται σε παραθαλάσσιους οικισμούς και ως προς την 

κατανάλωση σχετικά με την αποχέτευση, διότι τα τέλη δεν υπολογίζονται με πραγματικά 

στοιχεία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δέχονται συνεχόμενες διαμαρτυρίες, ενώ 

παράλληλα συμπλήρωσε ότι το θέμα αυτό το είχαν συζητήσει και με τον κύριο Τραντά και 

με το Δήμαρχο και είχαν πει ότι θα το εξετάσουν, ενώ, όπως διαπιστώνει κατά την 

τρέχουσα συνεδρίαση, δεν προτείνεται καμία τροποποίηση.   

Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος, ο οποίος είπε ότι, επειδή δυστυχώς στην αίθουσα κάποιοι 

έχουν “ασθενή” μνήμη και επειδή δέχθηκε το ερώτημα ποιος εμπόδισε τη δημοτική αρχή 

να νομιμοποιήσει τους βιολογικούς ή τις αφαλατώσεις τα τελευταία 3,5 χρόνια, θα ήθελε 

να απαντήσει με το εξής ερώτημα “ποιος εμπόδισε τον κύριο Γεροντή να νομιμοποιήσει τους 

βιολογικούς από το 1990 ως το 2010;”, αφού, το 1987, όπως είπε, κατασκευάστηκε ο ΒΙΟ.ΚΑ. 

στο Κάστρο και το 1990 o BIO.KA. των Καμαρών. Είπε ακόμα ότι ο κ. Γεροντής ήταν 

Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας για διάστημα οκτώ ετών και Δήμαρχος Σίφνου για 

δώδεκα χρόνια, για συνολικά είκοσι χρόνια, και πρόσθεσε ότι ακόμα και αυτό το βάρος της 

νομιμοποίησης των βιολογικών και των αφαλατώσεων “πέφτει” στους ίδιους. 

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος είπε ότι, όταν παρέλαβαν το Δήμο το 

2011 με ένα  έλλειμμα περίπου 1.000.000,00€ και ο Δήμος βρισκόταν κοντά στην οικονομική 

κατάρρευση, όπως ανέφερε, μπορούν να καταλάβουν ότι ήταν άλλες οι προτεραιότητες και 

ότι με αυτό δεν εννοεί τσιμεντοστρώσεις, όπως ειπώθηκε, ή άλλα έξοδα γενικώς, ενώ 

παράλληλα πρόσθεσε ότι τα προηγούμενα χρόνια σε ετήσια βάση η δαπάνη για τις 

δημόσιες σχέσεις, “τα κουλούρια και τα μπισκοτάκια”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, 

ανερχόταν στο ποσό των 15.000,00 ευρώ.  

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Σταμάτη Λεμπέση ο οποίος έθεσε 

υπόψη των μελών την εισήγηση που αφορά  στην επιβολή των τελών καθαριότητας και 

έχει ως εξής:   

Σταθεροί οι  συντελεστές Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος  2015 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Το σύνολο των εξόδων αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 497.060,00 € 

Αναλυτικά τα έξοδα των υπηρεσιών προϋπολογίζονται να είναι τα εξής:  

  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
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Κ.Α. 6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

(βλέπε συν/νο πίνακα 3) 

74.800,00 

Κ.Α. 6041 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

(βλέπε συν/νο πίνακα 4) 

17.000,00 

Κ.Α. 6051 Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού 12.460,00 

Κ.Α. 6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων 4.800,00 

Κ.Α. 6063 Λοιπές παροχές σε είδος 4.500.00 

Κ.Α. 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών 92.000,00 

Κ.Α. 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.300,00 

Κ.Α. 6255  Λοιπά ασφάλιστρα  500,00 

K.A. 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου 2.000,00 

K.A. 6262.0001  Συντήρηση δημοτικού φωτισμού  2.000,00 

Κ.Α.6262.0002 Καθαρισμός γεφυριών - χαντακιών και ρεμάτων 2.000,00 

Κ.Α. 6262.0007 Συντήρηση εγκαταστάσεων πλην κτιρίων 10.000,00 

Κ.Α.6262.0029 Καθαρισμός και βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Κ. 

Απολλωνίας 

20.000,00 

Κ.Α.6262.0030 Καθαρισμός οδικού δικτύου Τ.Κ Αρτεμώνα 12.000.00 

Κ.Α.  6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 7.000,00 

Κ.Α.  6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 

K.A. 6277.0001 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 

του Ν. 3979/2001)  

196.200,00 

Κ.Α. 6277.0003  Μεταφόρτωση ανακυκλώσιμων υλικών  6.000,00 

Κ.Α.  6279 Λοιπές  δαπάνες  για  φωτισμό και  καθαριότητα 5.000,00 

Κ.Α.  6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 

Κ.Α.  6414 Μεταφορές εν γένει 5.000,00 

Κ.Α  6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 

υλικού 

1.000,00 

Κ.Α.  6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00 

Κ.Α   6635 Προμήθεια λοιπών ειδών  υγιεινής και 

καθαριότητας 

1.000,00 

Κ.Α.  6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

μεταφορικά μέσα 

17.000,00 

Κ.Α.  6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 

ανάγκες. 

500,00 

Κ.Α.  6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων 

10.000,00 

Κ.Α.  6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 13.000,00 

Κ.Α.  6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 

Κ.Α.  6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ 529.060,00 

Σύμφωνα με  την υπ’ αρ. 29530/25/7/2014 Κ.Υ.Α, Φ.Ε.Κ 2059Β/29-7-2014 Υπουργείου 

Εσωτερικών, το σύνολο των εσόδων Καθαριότητας – Φωτισμού – Δημοτικών 
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αποχωρητηρίων που προκύπτει από τα εισπραχθέα ποσά των ταμειακών απολογισμών 

2013 & 2014 καθώς και από την Απόφαση 105/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2015 (όπου διαθέτονται 20.000,00€ 

από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΚΑ1311 και 12.000,00€ από χρηματικό υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων  

ΚΑ5123 για την εκτέλεση εργασιών της υπηρεσίας) θα ανέλθει στο ποσό των 528.933,19 €. 

Το σύνολο των εσόδων από τα τέλη καθαριότητας με βάση τους συντελεστές  του 

έτους 2015, προβλέπεται να ανέλθουν σε 435.911,15 €. 

Από την Απόφαση 105/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του 

Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2015 διαθέτονται 20.000,00€ από πιστώσεις 

ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων πρώην ΣΑΤΑ ΚΑ1311 για την εκτέλεση της 

εργασίας με ΚΑ 6262.0029 “Καθαρισμός και βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Κ. Απολλωνίας” 

και 12.000,00€ από χρηματικό υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων  ΚΑ5123 για την εκτέλεση της 

εργασίας με ΚΑ 6262.0030  “Καθαρισμός οδικού δικτύου Τ.Κ Αρτεμώνα”. 

Κάθε χρόνο μέρος των εσόδων από τα τέλη παρεπιδημούντων καλύπτουν μέρος του 

ελλείμματος των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Φωτισμού- Δημοτικών Αποχωρητηρίων. Έτσι 

και για το 2015 προτείνεται  τα έσοδα  του τέλους παρεπιδημούντων, του 2% και 0,5% επί 

των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων,  συγκεκριμένα ποσό 61.022,04 € να καλύψει ένα 

μέρος του ελλείμματος της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

Αναλυτικά τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου Σίφνου έχουν ως εξής: 

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2013:   

Για το έτος 2013 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 505.308,72€  

1. Κ.Α. 0311: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 434.811,61€ 

2.   Κ.Α. 2111: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 477,49€ 

3.  Κ.Α. 2119:  εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.402,96€ 

4.  Κ.Α. 045: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 36.542,94€ 

5. Κ.Α. 2118: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 22.441,71€ 

6. Κ.Α. 3218: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.632,01€. 

Σημείωση: Οι κωδικοί 045, 2118 και 3218 που αφορούν στο τέλος διαμονής 

παρεπιδημούντων λαμβάνονται σε ποσοστό 50% για την αντιμετώπιση των αυξημένων, 

λόγω της τουριστικής κίνησης, αναγκών καθαριότητας και φωτισμού.    

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013 εισπράχθηκε ποσό συνολικού 

ύψους 97.674,96€  

1. Κ.Α. 0311: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 72.166,96€ 

2. Κ.Α. 2111: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 238,75€ 

3.  Κ.Α. 2119:  εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.394,90€ 

4. Κ.Α. 045: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 825,82€ 

5. Κ.Α. 2118: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 16.535,90€ 

6. Κ.Α. 3218: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 2.512,63€ 

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014 εισπράχθηκε ποσό συνολικού 

ύψους 53.284,95€  

1. Κ.Α. 0311: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 14,265,11€ 
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2. Κ.Α. 2111: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.099,54€ 

3.  Κ.Α. 2119:  εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.183,50€ 

4. Κ.Α. 045: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 837,84€ 

5. Κ.Α. 2118: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 14.954,87€ 

6. Κ.Α. 3218: εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 20.944,09€ 

 

Έτσι τα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας θα ανέλθουν:  
 

Κ.Α 0311   Τέλη Καθαριότητας- Φωτισμού                                           434.811,61 

Κ.Α 045 Τέλη παρεπιδημούντων, επί ακαθαρίστων 

εσόδων    καταστημάτων                                                         

9.147,75 

Κ.Α 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού                         

1.099,54 

Κ.Α 2118   Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων  

Π.Ο.Ε.                         

22.441,72 

Κ.Α 3218   Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών 

29.432,57 

Κ.Α. 1311  20.000,00 

Κ.Α. 5123 Χρηματικό υπόλοιπο από εκτακτα έσοδα   12.000,00 

 Σύνολο προϋπολογισθέντων εσόδων                                               528.933,19 

 Σύνολο  προϋπολογισθέντων εξόδων   

                                                    

529.060,00 

 Έλλειμμα 126,81 

Κ.Α. 3218  168.186,15Χ 35% (συντελεστής εισπραξιμότητας 2014)=58.865,15/2 

=29.432,57    

 
         

α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΠΟΣΑ 
ΙΣΧΥΩΝ ΠΡΟΤΕΙ-

ΝΟΜΕΝΟΣ 
ΑΥΞΗΣΗ 

ΟΙΚΙΕΣ 279.000 0,72 0,72  0% 200.880,00 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130.688 1,79 1,79 0%   233.931,61 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                             434.811,61 € 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                   

 

  

 

Μετά την ανάγνωση της εισήγησης ο Πρόεδρος ζήτησε από τους δημοτικούς 

συμβούλους να καταθέσουν τυχόν παρατηρήσεις ή ερωτήματα. 

Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης, ο οποίος είπε ότι η 

ερώτησή του αφορά και πάλι στον Κ.Α. 6011 “Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων” 

και συγκεκριμένα είπε ότι, μολονότι μεταφέρθηκαν, όπως ειπώθηκε πριν, η μισθοδοσία 

ΑΔΑ: Ω3ΝΛΩ1Τ-Ν2Β



δυο υπαλλήλων από την Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης, ο κωδικός είναι και πάλι 

μειωμένος σε σχέση με αυτόν του 2014.  

Ακολούθησε συζήτηση για συγκεκριμένους υπαλλήλους και στη συνέχεια ο κ. 

Γεωργούλης είπε ότι και σε αυτή την Υπηρεσία το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 

και πάλι διπλασιασμένο και ρώτησε αν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα όσον αφορά στις 

καταναλώσεις, ενώ ο κ. Παπαγγελέτος είπε ότι συνολικά οι καταναλώσεις υπερβαίνουν 

το ποσό των 300.000,00€. Ο  κ. Γεωργούλης είπε ότι το ποσό την προηγούμενη χρονιά στον 

Κ.Α. 6211 ήταν 50.000,00€, ενώ για το 2015 είναι περίπου 100.000,00€ και πρόσθεσε  ακόμα 

μία παρατήρηση, ότι το εμβαδόν στις οικίες και στα καταστήματα έχει αυξηθεί σε σχέση 

με το 2014, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι αυτό είναι θετικό. Τέλος, ρώτησε αν 

πρόκειται για νέες οικοδομές ή για διορθώσεις που έγιναν και συγκεκριμένα είπε ότι για 

το 2014 ήταν 216.325 τετραγωνικά στις οικίες, ενώ για το 2015 279.000  και ότι, ενώ πέρυσι 

ήταν 95.000 τετραγωνικά για τα καταστήματα, το 2015 υπολογίζονται στα 130.000 

τετραγωνικά.  

Ο Πρόεδρος κάλεσε τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας να δώσουν 

απάντηση σχετικά με την παρατήρηση που κατέθεσε ο κ. Γεωργούλης, ενώ ο κ. 

Γεωργούλης είπε ότι συνολικά υπολογίζονται 110.000,00€ επιπλέον από την αύξηση των 

τετραγωνικών. Τέλος, ο κ. Γεωργούλης είπε ότι και σε αυτή την Υπηρεσία δεν έχει 

προβλεφθεί η υπερωριακή απασχόληση. 

Ο Πρόεδρος, απευθυνόμενος προς τον υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. 

Κωνσταντίνο Βενιό, τον ρώτησε πώς θα προβλεφθεί η υπερωριακή απασχόληση των 

υπαλλήλων,  ο κ. Βενιός απάντησε ότι αυτή η πρόβλεψη  θα γίνει στον προϋπολογισμό  

και στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η παρατήρηση ισχύει και για την υπερωριακή 

αποζημίωση των υπαλλήλων στον τομέα της Καθαριότητας, ενώ ο κ. Βενιός διευκρίνισε 

ότι η καθαριότητα έχει ανατεθεί σε εργολάβο.    

Ακολούθως ο κ. Λεμπέσης έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση στις υπόλοιπες 

κατηγορίες τελών και δικαιωμάτων, έτσι όπως αυτές έχουν καταγραφεί και στην 

αντίστοιχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απ. 73/2014) και τον πίνακα εσόδων 

– εξόδων στην Υπηρεσία Νεκροταφείων:  

Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

0411 Δικαίωμα οικογενειακού τάφου   1.820,00€ 

0412 Δικαίωμα ενταφιασμού  245,70€ 

0413 Δικαίωμα ανανέωσης (πάγιο τέλος) 9.214,00€ 

3219.0002 Τέλη νεκροταφείων  2.037,49€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  13.317,19€ 

  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ   

45.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος  2.500,00€ 

45.6261 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων   2.000,00€ 

45.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών  

εγκαταστάσεων  

10.000,00€ 
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45.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση,  

φωτισμό, καθαριότητα  

3.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  17.500,00€  

 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 4.182,81€ 

   

Ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν. 

Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης, ο οποίος είπε ότι σε σχέση με 

τα τέλη οικονομικού έτους 2014 από τη φετινή εισήγηση έχουν αποσύρει το τέλος 

ελικοδρομίου, διότι θεωρούν ότι υπάρχει τόσο διαδικαστικό όσο και νομικό πρόβλημα ως 

προς την είσπραξή του και πρόσθεσε ότι για άλλη μία φορά θα ήθελε να τονίσει την 

πρόταση που κατατίθεται για έκπτωση σε ποσοστό 50% στους νέους αγρότες. 

Αναφερόμενος στα τέλη νεκροταφείων, είπε ότι προτείνεται μια αύξηση, που μπορεί να 

φαίνεται σημαντική, αλλά ότι, όπως ανέφερε και κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, τα τέλη που επιβάλλει σε αυτήν την Υπηρεσία ο Δήμος Σίφνου  είναι  τα 

μικρότερα σε σχέση με όλους τους άλλους Δήμους των Κυκλάδων. Είπε ακόμα ότι, ενώ 

εξασφαλίζεται για το Δήμο ένα επιπλέον έσοδο, περίπου 6.000,00 ευρώ, όπως έχει 

υπολογιστεί, η επιπλέον χρέωση των δημοτών θεωρεί ότι είναι πολύ μικρή, αφού η 

χρέωση που προτείνεται είναι 20,00€ έναντι των 14,10 ευρώ που ήταν το 2014. Επιπλέον, ο 

Δήμαρχος είπε ότι όσον αφορά στα τέλη κοινόχρηστων χώρων προτείνεται αύξηση κατά 1 

ευρώ περίπου το τετραγωνικό, όμως προτείνεται να παραμείνουν σταθεροί οι 

συντελεστές όσον αφορά στα τέλη καθαριότητας. Ο Δήμαρχος συνέχισε λέγοντας ότι 

είναι σημαντικό, κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουν, το γεγονός ότι καταφέρνουν να 

μείνουν σταθερά τουλάχιστον τα βασικά τέλη για το οικονομικό έτος 2015, λόγω της 

υψηλής εισπραξιμότητάς τους. Ο Δήμαρχος είπε ακόμα  ότι, όπως αναφέρθηκε και στην 

Οικονομική Επιτροπή, προτείνουν από το 2015 ένα ειδικό τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου, 

θεωρώντας ότι είναι ένα τέλος που πρέπει να εισπράττεται, από τη στιγμή που υπάρχουν 

διάφορα έξοδα για την τέλεση πολιτικών γάμων, προσθέτοντας ότι κατά τη συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από πρόταση της δημοτικής συμβούλου κας 

Ευγενίας Φραντζή το τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου προτείνεται να είναι 40,00ευρώ για 

τους δημότες του νησιού μας και 80,00 ευρώ για τους επισκέπτες. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι  

ουσιαστικά το τέλος αυτό εγγράφεται σε κωδικό με τον τίτλο “Δυνητικά Τέλη” και ότι το 

ποσό που προϋπολογίζει να εισπράξει ο Δήμος από αυτό κατά το έτος 2015 είναι περίπου 

600,00 ευρώ, ποσό, το οποίο, όπως ανέφερε, είναι ανταποδοτικό και θα διατεθεί στην 

Υπηρεσία για στολισμούς στο Δημαρχείο αν χρειαστεί, κάποιους καθαρισμούς, 

προμήθεια δώρων κ.λ.π.  

Το λόγο ζήτησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Απ. Γεωργούλης, ο οποίος είπε 

ότι πολλές φορές στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου γίνονται συζητήσεις  

σχετικά με τα τέλη, τις αυξήσεις ή τις μειώσεις που προτείνουν κάποιοι συνάδελφοι και 

πρόσθεσε ότι, κατά τη γνώμη του, μπαίνουν σε μια συζήτηση ανούσια, διότι αφενός και οι 

συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και ο κόσμος διαμαρτύρονται είτε για την έλλειψη 

του νερού είτε για την κακή ποιότητά του είτε για το κακό δίκτυο, αλλά όλα αυτά, όπως 

ανέφερε, δε βελτιώνονται με την “επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος”, αλλά χρειάζονται 
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χρήματα. Είπε ακόμα ότι το κράτος αδρανεί εντελώς σε αυτά τα θέματα και πρόσθεσε ότι 

όσον αφορά και στην Υπηρεσία Καθαριότητας μονίμως και οι δημότες -και καλώς 

κάνουν- αλλά και οι συνάδελφοί του, επισημαίνουν τις πολλές ανάγκες για καθαρισμό 

χαντακιών, δρόμων κ.λ.π., προσθέτοντας παράλληλα ότι δε νομίζει πως μπορούν να 

γίνονται έργα χωρίς να υπάρχουν οικονομικοί πόροι. Συμπλήρωσε ακόμα ότι, από την 

άλλη, όταν προτείνεται να παραμείνουν, για παράδειγμα, οι τιμές σταθερές ή να 

αυξηθούν οι συντελεστές, κατευθείαν υπάρχει διαμαρτυρία. Συνεχίζοντας την 

τοποθέτησή του, ο κ. Γεωργούλης είπε ότι ή δε θα πρέπει να ζητούν τίποτα, οπότε και δε 

θα γίνεται τίποτα, ή όταν θέλουν να προχωρήσουν σε κάποιες ενέργειες – εργασίες  θα 

πρέπει να εξασφαλίζει ο Δήμος και κάποια ποσά για να μπορέσει να ανταποκριθεί. 

Πρόσθεσε ακόμα ότι ναι μεν μπορεί να θεωρούν ότι κάποιες εργασίες είναι δυνατόν να 

εκτελούνται από υπαλλήλους, αλλά αφετέρου γνωρίζουν πως δεν υπάρχουν πλέον 

αρκετοί υπάλληλοι στο Δήμο, όπως υπήρχαν παλαιότερα, και ότι επιπλέον χρειάζονται 

δαπάνες για τη χρήση οχημάτων ή μηχανημάτων ή ακόμα και για κάποιες εργασίες που 

πρέπει να ανατεθούν σε εργολάβους, σε περιπτώσεις δηλαδή που ο  Δήμος αδυνατεί να 

τις εκτελέσει. Τέλος, ο κ. Γ. Απ. Γεωργούλης είπε ότι, αν θέλουν να γίνονται  κάποια 

πράγματα, πρέπει να υπάρχουν πόροι, ενώ στην περίπτωση που δε θέλουν,  δε θα 

υπάρχουν καθόλου τέλη.  

Στο σημείο αυτό ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης, σε σχέση με την 

παρατήρηση που είχε καταθέσει ο κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης όσον αφορά στην αύξηση 

των τετραγωνικών οικιών και καταστημάτων, είπε ότι πράγματι στην απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του 2013, περί καθορισμού των τελών για το οικονομικό έτος 2014, 

έχουν καταγραφεί τα τετραγωνικά οικιών και καταστημάτων που ανέφερε ο κ. 

Γεωργούλης, ωστόσο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις 

12.2.2014 (αρ. απόφ 17/2014) τροποποιήθηκε η προηγούμενη σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

και παρενθετικά συμπλήρωσε ότι η τροποποίηση αυτή έγινε όταν “επιστράφηκε” {από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση} ο προϋπολογισμός, και τα τετραγωνικά των οικιών και των 

καταστημάτων που είχαν καταγραφεί ήταν αντίστοιχα  279.000 και 130.000. Ακολούθησε 

συζήτηση μεταξύ του Δημάρχου και του Προέδρου του Δ.Σ. και στη συνέχεια το λόγο πήρε 

ο  Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός, ο οποίος είπε ότι συμφωνεί απολύτως με αυτά 

που υποστήριξε ο κύριος Γεώργιος Απ. Γεωργούλης και ειδικά όσον αφορά στην Υπηρεσία 

της αρμοδιότητάς του. Πρόσθεσε ακόμα ότι όλοι γνωρίζουν την κατάσταση που 

επικρατεί, ότι λίγο πριν μάλιστα τοποθετήθηκε σχετικά ο κύριος Χρυσίνης και 

συμπλήρωσε ότι είναι στη διάθεση των δημοτικών συμβούλων να τους ενημερώσει για 

οτιδήποτε γίνεται αυτή τη στιγμή επάνω στη Σίφνο ώστε να είναι έτοιμος ο Δήμος το  

επόμενο καλοκαίρι. Τέλος, ο κ. Σταυριανός όσον αφορά στα τέλη είπε ότι θα ήθελε να 

σταθεί σε ένα σημείο και συγκεκριμένα στο ποσό των 100,00€ που προτείνεται ως τέλος 

επανασύνδεσης, αφού, όπως ανέφερε, από τους 3.000 καταναλωτές που υπάρχουν στο 

νησί, οι 2.850 δε θα καταβάλουν ποτέ αυτό ποσό, το οποίο θα χρειαστεί να καταβάλουν οι 

150 καταναλωτές οι οποίοι είναι κακοπληρωτές, λέγοντας παράλληλα ότι θεωρεί πως και 

ήταν και είναι λογικό και φυσιολογικό να το πληρώσουν.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης στο σημείο αυτό   

ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφοφορήσουν και, ενώ κάλεσε τους 
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δημοτικούς συμβούλους από την παράταξη της μειοψηφίας να ψηφοφορήσουν, ο 

δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης κ. Ιωάννης Γεροντής είπε ότι έχει 

προηγηθεί μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ ο Πρόεδρος είπε ότι κάθε 

δημοτικός σύμβουλος ψηφίζει ξεχωριστά. Στο σημείο αυτό ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης, μετά από διαλογική συζήτηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., είπε ότι 

θα ήθελε να καταθέσει τις προτάσεις του. Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργούλης είπε ότι, επειδή 

και κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ότι θα καταθέσει αναλυτικά 

τις απόψεις του στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ήθελε να καταθέσει τις 

εξής προτάσεις – παρατηρήσεις:  

-ότι δε συμφωνεί με την κλιμακωτή χρέωση των τελών ύδρευσης, πέραν των 

ορίων που έχουν θέσει, να υπάρχει δηλαδή διπλάσια χρέωση μετά την κατανάλωση των 

90 κυβικών μέτρων για τις οικίες και των 150 κυβικών για τα καταστήματα, 

-ότι δε συμφωνεί με τις αυξήσεις στα τέλη δημοτικών – κοινόχρηστων χώρων, 

 -ότι δε συμφωνεί με τις αυξήσεις στα τέλη νεκροταφείων,  

-ότι δε συμφωνεί με την  αύξηση που αφορά στο τέλος επανασύνδεσης, γιατί, όπως 

ανέφερε, μπορεί να είναι σωστό, αλλά θεωρεί το ποσό των 100 ευρώ υπερβολικό,  

-ότι αντιπροτείνει όσον αφορά στη μειωμένη καταβολή που προτείνεται για τους 

τρίτεκνους, τους πολύτεκνους κ.λ.π. να υπάρχει ένα “πλαφόν” μέχρι του ποσού των 

30.000 ευρώ, όπως υπάρχουν και σε άλλα επιδόματα και ορίζει δηλαδή το κράτος,  

-όσον αφορά στο τέλος αντικατάστασης του υδρομετρητή, θεωρεί ότι στην 

περίπτωση που ο υδρομετρητής είναι χαλασμένος από υπαιτιότητα του καταναλωτή, 

είναι σωστό ο καταναλωτής να επιβαρυνθεί το τέλος, εάν, όμως η φθορά προέρχεται  από 

τη χρήση, από σκουριά, από άλατα και τα λοιπά, δε θα πρέπει, κατά τη γνώμη του, να 

επιβαρύνεται. Ο Πρόεδρος κάλεσε  τον κ. Γεωργούλη να συγκεκριμενοποιήσει την 

πρότασή του και ο κ. Γεωργούλης είπε ότι προτείνει να μην επιβαρύνεται ο καταναλωτής 

με την αντικατάσταση του υδρομετρητή.  

Τέλος, ο κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης είπε ότι συμφωνεί για τα προτεινόμενα τέλη 

στην Υπηρεσία Καθαριότητας, εφόσον παραμένουν σταθεροί οι συντελεστές, και 

πρόσθεσε ότι δε συμφωνεί όσον αφορά στην αύξηση των τελών κοινόχρηστων -

δημοτικών χώρων και νεκροταφείων. Είπε ακόμα ότι δε συμφωνεί με το δυνητικό τέλος, 

διότι θεωρεί ότι αυτό δεν είναι ανταποδοτικό, ότι δεν μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί  

για την κάλυψη των δαπανών που ανέφερε ο Δήμαρχος, και ότι αυτές οι δαπάνες δεν 

αποτελούν υποχρέωση του Δήμου, αφού οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να αναλάβει ο 

ίδιος τα έξοδα του στολισμού κ.λ.π.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβε υπόψη 

του την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις οδηγίες της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και την υπ’ αρ. 73/2014 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,   
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι:  

1. ΟΜΟΦΩΝΑ: Να εγγράψει κωδικό εξόδων στην Υπηρεσία Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης 6012: “Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας - εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές” με το ποσό των 8.000,00€.      
 

2. Να επιβάλει για το οικονομικό έτος 2015 τα παρακάτω τέλη: 

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Στην κατηγορία των τελών ΥΔΡΕΥΣΗΣ:  
 

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ   (ΒΑΣΕΙ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) 

1  2 

ΟΙΚΙΕΣ 0-90m3       1,33 € 91m3 και άνω   2,27 € 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 0-150m3     1,86 € 151m3 και άνω  3,20 € 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-

ΕΝΟΙΚ.ΔΩΜΑΤΙΑ 
0-240m3     1,86 € 241m3 και άνω   3,20  € 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ 0-600 m3    2,11 € 601m3 και άνω  3,47  € 

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 9,68 €  

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-

ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ 

4,43 €  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ 

ΜΕ ΒΥΤΙΟ ΓΙΑ 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

4,00 €  

ΠΑΓΙΟ 10,00 €  

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
73,50 €  

ΤΕΛΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 

25,00 €  

ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

ΡΟΛΟΓΙΟΥ 
48,50 €  

ΤΕΛΗ 

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
100,00 €  

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ 0- 90m3    1,80 € 91m3 και άνω    3,07 € 

ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟ

ΦΟΙ  ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

0- 90m3    0,86 € 91m3 και άνω    1,47 € 

ΑΔΑ: Ω3ΝΛΩ1Τ-Ν2Β



ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ /  

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ  

(3 προστατευόμενα 

μέλη) 

0-90m3    0,67 € 91m3 και άνω    1,13 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ 
0-60m3    1,33 € 61m3 και άνω     2,27 € 

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ     

(ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30) 
0,67 € (50% ΕΚΠΤΩΣΗ) 

Διαφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ιωάννης Γεροντής, κ. Νικόλαος Χρυσίνης, κ. 

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης και κ. Νικόλαος Κουκής, οι οποίοι ψήφισαν σύμφωνα με τις 

προτάσεις του κ. Γιώργου Κ. Γεωργούλη, να μην υπάρχει χρέωση των τελών βάσει της 

κατανάλωσης (κλιμακωτή χρέωση), να μην είναι τόσο υψηλό το κόστος επανασύνδεσης, να 

μην επιβαρύνεται ο καταναλωτής το τέλος αντικατάστασης του υδρομετρητή και να 

υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο όσον αφορά στη 

 

   Β) ΟΜΟΦΩΝΑ Στην κατηγορία των τελών ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, εκτός της πρότασης 

που αφορά στη 
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ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

(ανά m2) 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΜΑΡΩΝ-

ΚΑΣΤΡΟΥ 
111,2 

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ 20,00   

 
ΚΑΣΤΡΟ 

 

ΟΙΚΙΕΣ 1,05 

ΕΝΟΙΚ.ΔΩΜΑΤΙΑ 1,26 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 2,81 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΑ 2,81 

 
ΚΑΜΑΡΕΣ -

ΠΛ.ΓΙΑΛΟΣ 

ΟΙΚΙΕΣ 1,05 

ΕΝΟΙΚ.ΔΩΜΑΤΙΑ 1,53 (0,77)* 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 5,55 (2,70)** 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 0,40 

ΖΑΧ.-ΚΑΦΕΝΕΙΑ-ΜΠΑΡ 5,55 (2,70)** 

ΕΙΔΗ ΛΑΙΚ.ΤΕΧΝΗΣ-

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
2,43 

 ΠΛΑΤΥ  ΓΙΑΛΟΣ 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΕΣ 
 400,00 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 700,00 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

 ( Ευρώ ανά m2) 

ΜΕΓΑΛΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 7,65 € 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

 ( Ευρώ ανά δρομολόγιο) 

ΜΙΚΡΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 9,13 € 

Συγκεκριμένα διαφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ιωάννης Γεροντής, κ. 

Νικόλαος Χρυσίνης, κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης και κ. Νικόλαος Κουκής ως προς τη 
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Γ) ΟΜΟΦΩΝΑ: Στην κατηγορία των τελών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 

εκτός της πρότασης που αφορά στη 

-

 

Οικίες: 0,72€/m2   

Καταστήματα: 1,79€/m2 

Συγκεκριμένα διαφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ιωάννης Γεροντής, κ. 

Νικόλαος Χρυσίνης, κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης και  κ. Νικόλαος Κουκής ως προς τη 

-

 

 

Δ) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Στην κατηγορία των τελών ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ιωάννης Γεροντής, κ. Νικόλαος Χρυσίνης, κ. 

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης, κ. Νικόλαος Κουκής και κα Ευγενία Φραντζή, οι οποίοι 

συμφώνησαν με την άποψη του κ. Γιώργου Κ. Γεωργούλη και της κας Ευγενίας Φραντζή 

ότι σε αυτή την κατηγορία έχουν γίνει μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα τέλη 

του οικονομικού έτους 2014.     

 

Αιτιολογία 

Τέλος ανά τετραγωνικό 

 

Χρήση πεζοδρομίων 16,00 

Παραλιακοί χώροι    

(εκτός Καμαρών) 
14,00 

Χρήση σαν προσθήκη 

καταστήματος 
6,00 

Εναπόθεση αδρανών υλικών 11,30/μήνα 

Αυθαίρετη χρήση 100,00/ πενθήμερο 
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Ε) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Στην κατηγορία των τελών ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ:   

Διαφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ιωάννης Γεροντής, κ. Νικόλαος Χρυσίνης, κ. 

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης, κ. Νικόλαος Κουκής και κα Ευγενία Φραντζή, οι οποίοι 

συμφώνησαν με την άποψη του κ. Γιώργου Κ. Γεωργούλη και της κας Ευγενίας Φραντζή 

ότι σε αυτή την κατηγορία έχουν γίνει μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα τέλη 

του οικονομικού έτους 2014 .     

 

 

Διαφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ιωάννης Γεροντής, κ. Νικόλαος Χρυσίνης, κ. 

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης και κ. Νικόλαος Κουκής, 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-

 

-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΟΣ  

ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 20,00 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ 35,00 

ΑΓΟΡΑ ΤΑΦΟΥ 260,00 
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Η απόφαση λαμβάνει α/α 139/2014, αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

υποβάλλεται για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Τμήμα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, μαζί με τους πίνακες μισθοδοσίας του μόνιμου και εποχικού 

προσωπικού στις Υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Καθαριότητας.  
 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     Τα μέλη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΟΥΛΗΣ       ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

        ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

        ΠΟΔΕΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

        ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

       ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

       ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

       ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

       ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

        ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

       ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ   

Για την ακρίβεια 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

              

 

 

    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΣΟΥΛΗΣ 
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