
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        ΑΔΑ: Ψ66ΣΩ1Η-5Χ6
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/17-12-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα, (17)  δέκα  επτά  του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα

της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου

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

αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19)   έκτακτη συνεδρίαση

ύστερα από  την υπ’ αριθμ. 3928/16-12-20 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 1  ο : Ενημέρωση και πρόταση για τη διόρθωση λαθών στα δημοτικά τέλη

λογαριασμών ύδρευσης.

 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.              

2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                            

3.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος                  

4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος

5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      

6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            

7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ

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.



13. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.                               

                                      

Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος.

Θέμα 7  ο : Ενημέρωση και πρόταση για τη διόρθωση λαθών στα δημοτικά τέλη

λογαριασμών ύδρευσης.

Αριθμός Απόφασης : 170 /2020

Ο  πρόεδρος  του  ΔΣ  Χρυσολωράς  Μιχαήλ,  έδωσε  το  λόγο  στο  Δημοτικό

Σύμβουλο,  κ.  Πελοποννήσιο Μιλτιάδη, ο  οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω

θέμα είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ:

Η  επιλογή  τρόπου  χρέωσης που  ακολουθήθηκε  είχε  ως  αποτέλεσμα  τη

σωρευτική  χρέωση  των  καταναλωτών  και  τη  μη  ορθή  κατανομή  της

κατανάλωσης νερού στη χρονική περίοδο των ετών που αυτή αντιστοιχούσε

οδηγώντας σε ογκώδεις χρεώσεις λόγω της εφαρμογής ανώτερων κλιμάκων

γεγονός που αποτελεί λανθασμένο υπολογισμό ως προς τη φορολογητέα ύλη

και πιο συγκεκριμένα ως προς την εφαρμογή των κλιμάκων χρέωσης, κάτι

που  θα  δικαιολογούσε  ακόμα  και  τη  διαγραφή  περιπτώσεων  ενιστάμενων

συμπολιτών μας.  Επιπροσθέτως,  τίθεται  θέμα με την αυτοτέλεια  χρήσεων,

καθώς λογαριασμοί συσσωρευμένοι το 2019 που περιέχουν και παλαιότερα

έτη τιμολογούνται με συντελεστές του 2020, κάτι που επιβάλλει την ανάκληση

και  αναμόρφωσή  τους,  καθώς  επίσης  αποτελούν  αιτίαση  διαγραφής.  H

ύπαρξη  απόφασης  στα  πλαίσια  του  8ου  ΔΣ  για  το  23ο  θέμα  έκδοση

λογαριασμών (16/4/2019) για χρέωση 1 ευρώ μέχρι τα 400 κυβικά κάτι που σε

μία σωστή κατάτμηση ανά έτος των λογαριασμών θα σήμαινε  ευνοϊκότερη

χρέωση  καθώς  θα  κάλυπτε  το  σύνολο  της  ετήσιας  κατανάλωσης  των

περισσοτέρων κατοίκων και η οποία δεν αναιρέθηκε αλλά δεν ελήφθη υπόψη

είναι μία ακόμα αιτία για ανάκληση και επανεξέταση των λογαριασμών. Οι δε

εκδοθέντες λογαριασμοί από μόνοι τους ως προς την εκδοθείσα μορφή τους κ

τον  τρόπο  απεικόνισης  των  χρεώσεων  αποτελούν  αιτία  δικαιολογημένων

ενστάσεων. Τέλος έχοντας κατά νου πως σύμφωνα με τη νομοθεσία τα πάγια

καλύπτουν τα πάγια έσοδα και οι καταναλώσεις τις επενδύσεις , πάγια έχουν

ήδη καταβληθεί ενώ οι επενδύσεις προηγούμενων χρόνων καλύφθηκαν από



ανείσπρακτα  υπόλοιπα  προηγούμενων  ετών  κάτι  που  σημαίνει  πως

μετατρέπεται  το  τέλος  σε  φόρο και  αποτελεί  ικανή  αιτίαση  να  δικαιωθεί  η

όποια  προσφυγή.  Σύμφωνα  με  όλα  τα  προαναφερθέντα  και  καθώς  η

επιβάρυνση  των  συμπολιτών  μας  και  η  δίκαιη  αντίδραση  τους  οφείλεται

αποκλειστικά  σε  Δημοτική  ολιγωρία  παλαιοτέρων  ετών  και  λανθασμένες

αποφάσεις ,με γνώμονα την χρηστή διοίκηση ,την αποφυγή χαμένων εσόδων

του  Δήμου  λόγω  ενστάσεων  και  προσφυγών  και  φυσικά  την  ελάφρυνση

βαρών  σε  μία  δύσκολη  περίοδο  υγειονομικής  και  οικονομικής  λόγω covid

κρίσης και την άμεση επίλυση ενός χρονίζοντος προβλήματος έτσι ώστε να

μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μία κανονική ροή μετρήσεων κ χρεώσεων

στη συνέχεια, προτείνεται για αυτή τη μέτρηση η διαμόρφωσης της χρέωσης

σε 0,50 το κυβικό για το σύνολο της κατανάλωσης ,η άμεση ανάκληση όλων

των εκδοθέντων λογαριασμών ή αποστολή νέων διορθωτικών με κατάτμηση

του συνολικού ποσού σε κάθε έτος (π.χ. 2017,2018 κοκ) και η αποστολή τους

με απόσταση εύλογου χρονικού διαστήματος τριών μηνών μεταξύ τους(π.χ.

13/12 ο πρώτος ,13/3 ο επόμενος κ.ο.κ), η ενημέρωση των συμπολιτών μας

για  τη  δυνατότητα  διακανονισμού  δόσεων  και  ενστάσεων  καθώς  και  η

αποδοχή  των  στοιχειοθετημένων  ενστάσεων  για  πλήρη  διαγραφή  και  η

επιστροφή  των  ήδη  πληρωμένων  λογαριασμών  στους  δικαιούχους  ως

αχρεωστήτως εισπραχθέντα και να διερευνηθεί σε συνεργασία με τα αρμόδια

όργανα  και  στο  συντομότερο  προβλεπόμενο  διάστημα  η  δυνατότητα

εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου συνολικά η επιμέρους αναφορικά με

το κάθε σκέλος των προτεινομένων.

Αναφορικά με τα πάγια να διευκρινιστεί όσα δεν έχουν εισπραχθεί καθώς εάν

δεν  κάνω  λάθος  ανείσπρακτο  είναι  μόνο  του  19  κ  αναφορικά  με  τους

λογαριασμούς έκδοση ξεχωριστών ανά έτος με κατάτμηση ισόποσης δόσης

κυβικών σε κάθε έτος (π.χ. 2017,2018 κοκ) και η αποστολή τους με απόσταση

εύλογου  χρονικού  διαστήματος  τριών  μηνών  μεταξύ  τους  (π.χ.  13/12  ο

πρώτος ,13/3 ο επόμενος κ.ο.κ)

Στην συνέχεια ο  πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ , έδωσε το λόγο στο

Δημοτικό Σύμβουλο , κ. Χρυσολωρά Θεόδωρο, ο οποίος εισηγούμενος το 

ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ:

Κύριε πρόεδρε,



Λάβαμε την πρόσκληση σύγκλησης του 18ου έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου

για  αύριο  Πέμπτη  17  Δεκεμβρίου  2020  και  ώρα  13:00.  (Αριθ.  Πρωτ.3928

16/12/2020).

Σας αποστέλλουμε την πρόταση μας, σχετικά με τους λογαριασμούς, για να

τεθεί στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου προς ψήφιση. 

Κύριε πρόεδρε,

     Όλοι μας γίναμε δέκτες παραπόνων με την έκδοση των νέων λογαριασμών

ύδρευσης από τις υπηρεσίες του Δήμου και δικαιολογημένα κατά τη γνώμη

μας.

Δικαιολογημένα διότι σε μια πολύ δύσκολη, οικονομική-υγειονομική  συγκυρία,

καταμετρήθηκαν οι μετρητές ύδρευσης που αφορούσαν παλαιότερα έτη και

έτσι σωρεύθηκαν πολλά κυβικά μέτρα κατανάλωσης σε ένα χρόνο.

Τα  συσσωρευμένα  κυβικά  με  την  κλιμακωτή  χρέωση  που  εφαρμόστηκε,

εκδόθηκαν  λογαριασμοί  με  υπέρογκα  ποσά  που  είναι  αδύνατον  να

πληρωθούν  από  τους  επαγγελματίες  και  το  λαό  του  νησιού,  μέσα  στην

υπάρχουσα συγκυρία. 

Επειδή, η μη καταμέτρηση των υδρομετρητών και η μη έκδοση λογαριασμών

κάθε  χρόνο,  είναι  αποκλειστική  υπαιτιότητα  του   Δήμου  και  όχι  των

καταναλωτών, για την υπάρχουσα συγκυρία και μόνο, αναγνωρίζοντας και την

ευθύνη μας ως Δήμος, προτείνουμε :

Τον επανυπολογισμό των καταναλώσεων και την επανέκδοση λογαριασμών,

εφαρμόζοντας  τον  κατώτερο(0,80€/Μ3)  και  τον  μεσαίο  συντελεστή (1€/Μ3)

που έχουν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής:

Για κατανάλωση μέχρι 1500κυβικά 0,80€ το κυβικό.

Για κατανάλωση πάνω από 1500 κυβικά 1€ το κυβικό. 

Τα πάγια που είναι ανείσπραχτα θα χρεωθούν κανονικά και όχι πέραν της

πενταετίας.

Ο νέος λογαριασμός που θα εκδοθεί θα πρέπει να είναι αναλυτικός, σαφής,

εξοφλητικός,  μέχρι  και  σήμερα  ούτως  ώστε  να  μπεί  μια  νέα  αρχή  στην

καταμέτρηση και την έκδοση των λογαριασμών από εδώ και στο εξής. Θα

διευκρινίζεται δηλαδή ποια έτη αφορά και όχι πέραν της πενταετίας.



Η  ρύθμιση  που  προτείνουμε,  με  τον  επανυπολογισμό,  θα  δώσει  τη

δυνατότητα στους καταναλωτές,  σε συνδυασμό με πληρωμή σε δόσεις,  να

εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να εισπράξει  χρήματα.

Δεν  θα  δημιουργηθεί  κανένα  ανυπέρβλητο  εμπόδιο  για  την  σύνταξη  των

μελλοντικών  προϋπολογισμών  αφού  τα  περισσότερα  χρήματα  που  θα

μπαίνουν στο ταμείο του Δήμου αφορούν χρήματα παρελθόντων ετών. Από

μια  άποψη τα  χρήματα  που εισρέουν  στο  ταμείο  του  Δήμου,  θα  είναι  και

ευεργετικά για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς.

Για  όσους συμπατριώτες μας μετά τον  επανυπολογισμό έχουν πληρώσει

περισσότερα να υπάρχει συμψηφισμός με μελλοντικές χρεώσεις η επιστροφή

των χρημάτων  τους.

Τέλος  η  οικονομική  υπηρεσία  να  προβεί  στον  αναγκαίο  έλεγχο  για  τυχόν

παραγραφές οφειλών. 

Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη τιμολόγηση, καταργεί αυτές που ίσχυαν 

κατά έτος την τελευταία πενταετία.

Έπειτα   ο  πρόεδρος  του  ΔΣ  Χρυσολωράς  Μιχαήλ  ,  έδωσε  το  λόγο  στο

Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα

είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:

Αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

με  αφορμή  τη  διεξαγωγή  του  έκτακτου  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σήμερα

17/12/2020,  με  θέμα  "Ενημέρωση  και  πρόταση  δράσης  για  τη  διόρθωση

λαθών στα  δημοτικά  τέλη  λογαριασμών ύδρευσης",  σας  ενημερώνω  ότι  η

πρότασή μου είναι ότι το σώμα δε νομιμοποιείται να λάβει καμία απολύτως

απόφαση, σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι δεν έχει την εκ του νόμου

αρμοδιότητα να αλλάξει τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης αναδρομικά, βάσει της

κείμενης  νομοθεσίας,  αλλά  και  της  εγκυκλίου  που  εκδίδεται  κάθε  χρόνο

σχετικά με την ψήφιση των τελών και την κατάρτιση του Προϋπολογισμού,

εφόσον αυτά ψηφίζονται άπαξ κατ' έτος. Οποιεσδήποτε ενστάσεις προκύψουν



και  αφορούν  πιθανά  λάθη  της  υπηρεσίας,  θα  εξεταστούν  βάσει  της

προβλεπόμενης  από το  νόμο  διαδικασίας,  ήτοι  η  επιτροπή ενστάσεων  θα

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και η Οικονομική Επιτροπή, αφού

εξετάζει κατά περίπτωση, θα λαμβάνει την τελική απόφαση.

Στη  συνέχεια  το  σώμα  προέβη  σε  ψηφοφορία  των  προτάσεων  των

παρατάξεων.

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπ’

όψιν του την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πελοποννήσιου Μ., του

Δημοτικού  Συμβούλου   κ.  Χρυσολωρά  Θ.  και  του  Δημάρχου  κ.  Ρεβίνθη

Κωνσταντίνου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την αποδοχή της πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης με τους κ. Χρυσολωρά

Θ., κ. Βαραγιάννη Β., κ Πελοποννήσιο Μ. κ. Λυμβαίο Ι., κ. Σγουρδαίου Αικ., κ.

Μποφίλιο Π., κ. Λιβάνιο Γ., κ. Κόντε Ι., να ψηφίζουν υπέρ, ενώ οι δημοτικοί

σύμβουλοι κ.  Χρυσολωράς Μιχ., κ. Λιβάνιος  Σ., κ. Ράμπιας Σ., κ. Ρεβίνθης

Ευαγ.,  κ. Μαγουλάς Δημήτριος μειοψήφισαν, επιλέγοντας την πρόταση του

Δημάρχου.

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  υπογράφεται  από  τους

παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


