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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου

ΘΕΜΑ 10ο : Επικύρωση ορθής επανάληψης 1ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021.

Στη Σέριφο σήμερα,  21 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και  ώρα 12:00 μμ.  στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο)  του Δήμου

Σερίφου, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 901-15/02/2021 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 (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 1 Λυμβαίος Ιωάννης        
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  

               2 Χρυσολωράς Θεόδωρος              

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 τεσσάρων   (4) έκτακτων θεμάτων

ως κάτωθι:

 Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης « Σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την

πράξη με τίτλο « Υποδομές Ύδρευσης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01».

 Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης « Σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την

πράξη με τίτλο « Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Σερίφου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ 12.

 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των πρόσθετων προσόντων της επικείμενης προκήρυξης των 2 μόνιμων θέσεων του Δήμου Σερίφου.

 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο Δήμο

Σερίφου» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ04: « Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης και σταθμοί Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων» του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών « Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας « Περιβάλλον».

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των μελών της επιτροπής την ανάγκη επικύρωσης της ορθής

επανάληψης 1ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021 ως εξής:

ΑΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

 ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ  ΝΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ



1110074542 ΛΙΒΑΔΙ            
1.477,95                   1.308,06           169,89

Το 2015 ξαφνικά η μέτρηση από 962 έγινε 0. Με 
αποτέλεσμα να εμφανίζεται τώρα κατανάλωση 
989 κυβικών. (1005-16). Συνεπώς τιμολογείται για
τα 27 κυβικά.

18939822 ΡΑΜΟΣ               589,43                        39,55           549,88

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

181456 ΧΩΡΑ               407,72                             -             407,72 Δεν προσκομίστηκαν οι αποδείξεις.

026006-07 ΠΑΝΑΓΙΑ               984,82                      189,16           795,66

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

306942-04 ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ               302,98                             -             302,98

Υπάρχει μεν αυξημένη κατανάλωση σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια αλλά χρειάζεται 
βεβαίωση υδραυλικού, όταν προσκομιστεί να 
γίνει εκ νέου έλεγχος.

14969006 ΧΩΡΑ               728,42                      557,32           171,10
Το 2013 η ένδειξη ήταν 549. Η ένδειξη από το 
2014 μηδενίστηκε. Τωρινή ένδειξη 605 κυβικά. 
Άρα θα τιμολογηθεί για (605-549=56).

041897-08 ΛΙΒΑΔΙ
           
2.379,14   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.



73325 ΠΑΝΑΓΙΑ
           
1.653,64                   1.319,54 334,104

Tο 2012 είχε ένδειξη 579, στα επόμενα έτη 
ξεπερνάει και τα 1122,5 κυβικά ωστόσο η 
μέτρηση του 2019 δείχνει μόλις 755 κυβικά. Ήτοι 
176 κυβικά σε 7 χρόνια. Τα οποία υπολογίζονται 
με τη χαμηλότερη κλίμακα.

023273-08 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ            
1.059,17                      660,11           399,06

Στις 31-12-2014 η ένδειξη ήταν 218 κυβικά. Η 
τωρινή ένδειξη 793 κυβικά. Άρα θα γίνει 
τιμολογήση 575 κυβικών για τα έτη 2015 έως 
2019 και χρέωση βάσει ισχύουσας κλίμακας.

039505 ΛΙΒΑΔΙ               722,77                        45,20           677,57

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

258162 ΧΩΡΑ            
1.574,57                      361,60        1.212,97

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

74538 ΜΥΛΟΙ ΧΩΡΑ
           
1.709,68                      491,10        1.218,58

Το ύδρομετρο δεν είχε μετρηθεί ποτέ από το 
2012 μέχρι και το 2019. Έγινε επιμερισμός, με 
βάση τη μέση κατανάλωση ανά έτος και χρέωση 
βάσει της τότε ισχύουσας κλίμακας έκαστου 
έτους.



1410012684 ΔΙΑΣΕΛΑ               569,66                      490,42             79,24

Στο υδρόμετρο εισρέι αέρας δεδομένου ότι 
υπάρχουν εκτενής διακοπές νερού στην περιοχή 
και το υδρόμετρο, τοποθετήθηκε το 2018. Να 
τοποθετηθούν 20 κυβικά ανά έτος.

82479 ΛΙΒΑΔΙ            
2.222,73                      727,61        1.495,12

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Δόθηκαν οι ακριβείς 
μετρήσεις από τον ιδιοκτήτη για να επιμεριστεί η 
συνολική κατανάλωση μέσα στα έτη.

469567-09 XΩΡΑ            
2.419,24                      723,14        1.696,10

Το ύδρομετρο δεν είχε μετρηθεί ποτέ από το 
2013 μέχρι και το 2019. Έγινε επιμερισμός, με 
βάση τη μέση κατανάλωση ανά έτος και χρέωση 
βάσει της τότε ισχύουσας κλίμακας έκαστου 
έτους. Υπήρχε μία ένδειξη 358 που ήταν σε άλλο 
υδρόμετρο η οποία έχει πληρωθεί άρα 
αφαιρείται.

4-871610 ΛΙΒΑΔΙ            
2.640,72                      916,18        1.724,54

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

3548633 ΚΑΛΟ ΑΜΠΕΛΙ                 38,28                        38,28                   -     προσκομίστηκαν οι απόδείξεις.



8291180 ΛΙΒΑΔΙ
           
3.290,02   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

5950669 ΧΩΡΑ               487,17                        38,19           448,98

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

10002630 ΛΙΒΑΔΙ               802,33                        80,12           722,21

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

64752 ΧΩΡΑ               689,12                             -   689,12
Δεν υπήρξε γνωστοποίηση στο Δήμο για αλλαγή 
ονόματος στον υδρομετρητή. Κατά συνέπεια η 
ένσταση απορρίπτεται.

013650 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ            
2.362,18 

                     361,60        2.000,58

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

013653 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ            
2.124,76 

                     361,60        1.763,16

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



1831040031 ΚΑΛΟ ΑΜΠΕΛΙ
         
11.446,59                 11.284,86           161,73

Yπήρχε ένδειξη κατανάλωσης 6228 κυβικά. 
Αποδεχόμαστε εν μέρει την ένσταση της ΓΑΙΑΣ 
ΣΕΡΙΦΙΑΚΗΣ λόγω της παράλογης αυξημένης 
κατανάλωσης και όχι της εισαγωγής του αέρα καθ
ότι υπάρχουν εξαεριστικά συστήματα στο δίκτυο 
που αποκλείουν την περίπτωση εισαγωγής αέρα. 
Να τιμολογηθεί με βάση την τρέχουσα 
κατανάλωση αναλογικά.

19530 ΛΙΒΑΔΙ               126,52   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

304486-12 ΛΙΒΑΔΙ            
7.496,80                      723,20 6773,6

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Μέχρι το 2018 
δεν πλήρωνε αποχέτευση. Το 2012 είχε άλλο 
υδρόμετρο. Δεν άλλαξε υδρόμετρο το 2010 όπως 
ισχυρίζεται.

4081580 ΛΙΒΑΔΙ            
2.104,20                      361,60        1.742,60

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



031647-05 ΛΙΒΑΔΙ            
1.269,91                      227,92        1.041,99

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

352598 ΡΑΜΟΣ                 91,28                        42,78               48,50

Η σωστή ένδειξη είναι 26 κυβικά. Είχε γίνει λάθος 
μέτρησης από το 2015. Όπου είχε χρεωθεί 46 
κυβικά. Συνεπώς να πληρωθεί το πάγιο 25 ευρώ 
και 26 κυβικά *0,80 *1,13=23,5

043467 ΡΑΜΟΣ               848,43                      133,00             715,43

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

090224 ΛΙΒΑΔΙ
           
3.667,47   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

331902-13 ΛΙΒΑΔΙ            
6.407,16                      723,16        5.684,00

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

1104985 ΧΩΡΑ            
1.359,42                      343,41        1.016,01

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



726005 ΧΩΡΑ            
1.061,09                      181,25           879,84

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

732901-08 ΧΩΡΑ            
1.796,27                      361,60        1.434,67

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

1110096324 ΧΩΡΑ            
1.186,53                      272,22 914,31

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

 ΛΙΒΑΔΙ
           
2.367,37   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

090228 ΛΙΒΑΔΙ
           
7.494,38   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

37593 ΛΙΒΑΔΙ               343,77   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

28744 ΛΙΒΑΔΙ               780,30                        95,48           684,82
Να διαγραφεί ποσό 95,48 που αφορά χρεώσεις 
αποχέτευσης την οποία δεν έχει. Να διαγραφει 
από το συστημα η αποχέτευση.

02731503 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ            
2.384,66                      361,60        2.023,06

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



389886 ΛΙΒΑΔΙ                       114,81                   -     
Να γίνει διαγραφή ποσού 114,81 διότι προκύπτει 
διαφορά 127 κυβικών από τις μετρήσεις 2015 και 
2016

6-379534 ΧΩΡΑ               208,80                             -             208,80
Είναι οι χρεώσεις των παγίων, όπου το υδρόμετρο
υφίσταται ακόμα και δεν έχει παραδοθεί στον 
Δήμο.

356022 ΛΙΒΑΔΙ            
2.602,30                             -          2.602,30 Να τα βρουν οι ιδιωτές μεταξύ τους. Στο Δήμο 

προσκομίστηκε το ενοικιαστήριο.

1106110-08 ΛΙΒΑΔΙ               430,10                          7,68           422,42

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014- 2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

57253109 ΛΙΒΑΔΙ            
2.421,73                      723,22        1.698,51

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014- 2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

1106105-08 ΛΙΒΑΔΙ               295,30                             -             295,30

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

177921 ΧΩΡΑ               187,30                      187,30                   -     Να διαγραφεί ποσό 187,30 από προηγούμενες 
οφειλές λόγω λάθους το 2012.



764884 ΛΙΒΑΔΙ               735,09                      735,09                     -   

Το υδρόμετρο δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, 
φέρει ίδια ένδειξη από το 2012. Για την ακριβεία 
ήταν ακουμπισμένο δίπλα από το δίκτυο. Να 
τοποθετητεί τάπα στην παροχή.

3918806 ΛΙΒΑΔΙ               783,12                      106,11             677,01

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

054871 ΛΙΒΑΔΙ               239,25                             -               239,25
Αναφέρεται ότι η κατανάλωση έγινε από την 
εταιρία που έκανε εργασίες στην εκεί περιοχή, 
χωρίς να προσκομιστούν στοιχεία.

312999 ΛΙΒΑΔΙ               294,39                             -             294,39

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Το ποσό όμως δεν 
αλλάζει διότι είναι ήδη τιμολογημένο με τη 
χαμηλότερη κλίμακα.

15126496 ΛΙΒΑΔΙ            
2.178,03                      828,10        1.349,93

Προσκομίστηκαν αποδείξεις για το προηγούμενο 
ανεξόφλητο υπόλοιπο (240,96 ευρώ). Το 
ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα έτη
2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη μέση 
κατανάλωση και χρέωση με βάση την ισχύουσα 
κλίμακα ανά έτος.



200068-11 ΛΙΒΑΔΙ
           
2.031,77                      567,50        1.464,27

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

322735-12 ΚΑΡΑΒΙ            
1.028,44                      212,98           815,46

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

252864-13 ΚΑΡΑΒΙ               602,57                        56,26           546,31

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

042879 ΛΙΒΑΔΙ            
2.458,23 

                  2.216,16           242,07

Tο υδόμετρο έφερε βλάβη, βεβαίωση 
υδραυλικού και αλλαγή υδρομέτρου. 
Τιμολογήθηκε με βάση τη μέση κατανάλωση 
προηγούμενων ετών.

3434179 ΧΩΡΑ               133,14                        12,66           120,48 Tο σπίτι είναι κλειστό. Η προηγ. Ένδειξη δεν είναι 
0 αλλά 14. 

034435 ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ                   4,84                          4,84                   -     Προσκομίστηκαν οι απόδείξεις.
1070291-11 ΛΙΒΑΔΙ                 50,00                        50,00                   -     Προσκομίστηκαν οι απόδείξεις.

97271 020                 89,78                        89,78                   -     
Δεν υφίσταται το υδρόμετρο. Είναι στη διαδορμή 
020. Να διαγραφεί και απ το σύστημα.



043494 ΛΙΒΑΔΙ            
1.206,52                      201,82        1.004,70

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

96050 ΣΥΚΑΜΙΑ               155,18                             -             155,18
Eίναι σωστή η μέτρηση, αφορά τα έτη 2015, 2016 
2017, 2018 και 2019, όπερ και σημαίνει μέση 
κατανάλωση 48 κυβικά κατά έτος

04-401029 ΛΙΒΑΔΙ
           
4.203,28                   1.593,98        2.609,30

Tο υδρόμετρο δεν έχει μετρηθεί ποτέ από το 
2008. Είχε γίνει αίτηση στη ΔΕΥΑ, δεν πέρασε 
ποτέ στο σύστημα. Η αποχέτευση πληρωνόταν σε 
άλλο υδρόμετρο, στο Ζαχαρίας Νικ. Αντώνιος.

668468 ΛΙΒΑΔΙ
           
2.157,97   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

022570-08 ΧΩΡΑ                 30,42                        30,42                   -     Δεν υφίσταται η προηγούμενη οφειλή. Το 
υδρομετρο τοποθετήθηκε το 2016.

102919 ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ
           
4.413,81                   4.050,71           363,10

Λάθος σε προηγούμενη ένδειξη καθώς είναι 1746
και λάθος στην τωρινή ένδειξη είναι 2120 και άρα
είναι 374 κυβικά η σωστή κατανάλωση η οποία 
θα επιμεριστεί στα χρόνια 2015-2016-2017-2018-
2019 και χρεώση με βάση την ισχύουσα κλίμακα 
ανά έτος.

00816 ΛΙΒΑΔΙ               718,81   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.



5725021 ΛΙΒΑΔΙ
           
1.909,60   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

041735 ΡΑΜΟΣ
           
2.615,75                   1.324,04 1291,71

Tελευταία ένδειξη του 2012 είναι 370 κυβικά +16 
έως 2016. Διαφορά 1647-386=1261 κυβικά τα 
οποία επιμερίζονται από 2013 έως 2019 και 
χρεώνονται βάσει κλίμακας του εκάστοτε έτους.

ΑΕ085500 ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ          
12.414,77                 12.381,63               33,14

Το υδρόμετρο είχε πάθει ζημιά από τη μεγάλη 
φωτιά στο Μέγα Λιβάδι. Το σπίτι είναι ακόμα 
ακατοίκητο. Επιβεβαιώνεται και από τους 
γείτονες και η τωρινή ένδειξη (15/01/2021) είναι 
ίδια με την προηγούμενη που είχε παρθεί το 
Μάρτιο του 2021.

025409 ΛΙΒΑΔΙ               708,08                        45,20           662,88

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

1020322677 ΛΙΒΑΔΙ            
1.899,22                      361,60        1.537,62

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

         10.313,08
Εξ αναβολής ένσταση, οι χρεώσεις είναι σωστές. 
Δεν υφίσταται παραγραφή, έχει λάβειε επιστολή 
31-07-2014.

 ΛΙΒΑΔΙ
           
3.360,48   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.



155704-97 ΛΙΒΑΔΙ
         
11.385,45   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

1048763-13 ΛΙΒΑΔΙ               564,52   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

017060 ΛΙΒΑΔΙ
           9.031,1

4   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

179902 ΛΙΒΑΔΙ               503,94   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

678885-10 ΛΙΒΑΔΙ            
4.445,62 

                  1.306,40        3.139,22

Να διαγραφεί ποσό προηγούμενης οφειλής 
487,66 ευρώ. Και 95,48 καθώς δεν έχει 
αποχέτευση. Κατά τα έτη 2013-2014-2015-2016, 
έγινε επιμερισμός με βάση τη μέση κατανάλωση 
και χρέωση με βάση την ισχύουσα κλίμακα ανά 
έτος.

041386-02 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ            
1.964,83 

                     565,52        1.399,31

Να διαγραφεί ποσό προηγούμενης οφειλής 
108,44 ευρώ. Και 95,48 καθώς δεν έχει 
αποχέτευση.Κατά τα έτη 2015-2016, έγινε 
επιμερισμός με βάση τη μέση κατανάλωση και 
χρέωση με βάση την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

 ΛΙΒΑΔΙ               397,90   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

 ΛΙΒΑΔΙ               580,96   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

 ΛΙΒΑΔΙ               506,38   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

 ΛΙΒΑΔΙ              Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 



1.075,11 δικηγόρο.

923880-09 ΛΙΒΑΔΙ               391,12   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

923858 ΛΙΒΑΔΙ               327,84   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

044597 ΛΙΒΑΔΙ
           
2.827,06   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

3999260 ΛΙΒΑΔΙ               615,90                      108,14           507,76

Τα 55,28 ευρώ έχουν πληρωθεί. Το ύδρομετρο 
έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα έτη 2013-
2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

041739-08 ΛΙΒΑΔΙ               632,27                        45,20           587,07

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

3106955 ΛΙΒΑΔΙ
           
1.624,52                      497,73        1.126,79

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Απόρριψη της 
ένστασης για αλλαγή ονόματος διότι δεν 
προσκομίστηκαν στοιχεία.



030246-04 ΡΑΜΟΣ
           
1.662,37                      361,60        1.300,77

Η προηγούμενη μέτρηση ήταν το 2014. Το 
ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα έτη
2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη μέση 
κατανάλωση και χρέωση με βάση την ισχύουσα 
κλίμακα ανά έτος. 

155708 ΛΙΒΑΔΙ               276,93                      276,93                   -     

Αφορά προηγούμενο υπόλοιπο. Eίχε γίνει 
ένσταση από το 2016, ουδέποτε απαντήθηκε από 
το Δήμο αφορούσε αυξημένη μέτρηση τα έτη 
2013 και 2014. 

726288-08 ΧΩΡΑ               440,27                      187,43           252,84

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Τα πάγια να 
πληρωθούν κανονικά.

755971 ΛΙΒΑΔΙ               883,89                      694,32           189,57 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ και να 
διαγραφεί από το σύστημα η αποχέτευση.

3954392 ΧΩΡΑ               592,82                        40,23           552,59

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

726039 ΛΙΒΑΔΙ               829,22                      125,09           704,13

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



629644 ΧΩΡΑ            
1.540,77                      339,45        1.201,32

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

087153-02 ΛΙΒΑΔΙ            
5.391,03                   4.547,97           843,06

Υπήρχε διαρροή, κατατέθηκε βεβαίωση από 
υδραυλικό. Να γίνει χρεώση βάσει μέσης 
κατανάλωσης προηγ. Ετων ήτοι 219,5 για τα έτη 
2017-2018-2019

802624 ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ
           
1.117,37                      288,95           828,42

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

00839-10 ΛΙΒΑΔΙ               943,91                      133,00           810,91

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

16975502 ΛΙΒΑΔΙ                 90,37                             -               90,37 Δεν προσκομίστηκαν οι αποδείξεις.

000840 ΛΙΒΑΔΙ            
1.215,74                             -          1.215,74 Δεν προσκομίστηκαν οι αποδείξεις. Αφορούν 

οφειλές 2013, 2015, 2016, 2017, 2018

04644197 020               167,80                      167,80                     -   

Δεν υπάρχει υδρόμετρο, είναι στη διαδρομή 020. 
Να διαγραφεί και η προηγ. οφειλή. Στην οικία του
υπάρχει άλλο υδρόμετρο και ο λογαριασμός 
βγαίνει κανονικά. Να διαγραφεί από το σύστημα.



668031 ΛΙΒΑΔΙ            
4.246,68                   3.926,07           320,61

Το 2012 είχε ένδειξη 2153 ενώ τωρινή ένδειξη 
είναι 2496. Στο μεσοδιάστημα είχε μηδενίσει η 
κατανάλωση. Άρα θα τιμολογηθεί για τη 
διαφορα.

205517 ΧΩΡΑ               240,96                    240,96  - Προσκομίστηκαν οι απόδείξεις.

021965 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ               662,88                        45,20           617,68

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

90-234311 ΓΑΛΑΝΗ               151,56                             -             151,56 Οι χρεώσεις αφορούν μόνο τα πάγια.Δεν έχουν 
υπολογιστεί προσαυξήσεις.

021948 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ            
2.111,88 

                     361,60        1.750,28

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

120202 ΚΑΜΑΛΑΥΚΑ
ΛΙΒΑΔΙ

           
1.126,98 

                     247,70           879,28

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

120204 ΚΑΜΑΛΑΥΚΑ
ΛΙΒΑΔΙ

           
1.794,91 

                     361,60        1.433,31

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



579848 ΛΙΒΑΔΙ            
2.239,02                      361,60        1.877,42

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

273912-10 ΛΙΒΑΔΙ               919,51                      162,27           757,24

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. 

1230079644 ΧΩΡΑ               492,63                      143,34 349,29

Aφορά παλαιότερο υπόλοιπο. Ο λογαριασμός του
2013 ήταν λάθος γιατί ενώ είχε αλλάξει 
υδρόμετρο του χρεώθηκαν στο παλιό υδρόμετρο 
151 κυβικά. Το ποσό που είναι να πληρωθεί είναι 
πάγιο και η διαφορά στην κατανάλωση.

744034 ΛΙΒΑΔΙ            
1.020,75                      164,64           856,11

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

490013 ΛΙΒΑΔΙ
           
2.008,72   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.



151278-96 ΓΑΝΕΜΑ               209,42                        75,94           133,48

Το ποσό της χρεώσης αφορα 3 έτη, το 2017, 2018 
και 2019. Από την ένσταση που είχε κάνει για τα 
έτη 2015 και 2016, ζητήθηκε να καταθέσει 86,16 
ευρώ όμως εκείνος κατέθεσε 94 ευρώ. Το 
πλεόνασμα αφαιρέθηκε από τα 87,55 ευρώ που 
όφειλε. Και έτσι προκύπτει η οφειλή 79,71 ευρώ. 
Επειδή στο υδρόμετρο, εισρέει αέρας, λόγω των 
πολλών διακοπών υδροδότησης στην περιοχή του
Κουταλά, προτείνεται η χρέωση 40 κυβικών κατά 
έτος.

433335-07 ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ            
1.351,73                      385,44           966,29

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

04202053 ΧΩΡΑ            
1.319,08 

                            -   1319,08 Το υδρόμετρο μετράει κυβικά. Συνεπώς 
απορρίπτεται.

1048787-13 ΛΙΒΑΔΙ               634,63                        48,60           586,03

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Τα πάγια να 
πληρωθούν κανονικά.



             
1.178,76                   1.178,76                     -   

Yπάρχει διπλοχρέωση, βγαίνει κανονικά 
λογαριασμός στο όνομα ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Αφορούν οφειλές 2009-2010 & 
2011.

600876 ΛΙΒΑΔΙ               659,49                        45,20           614,29

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

045150 ΚΟΥΤΑΛΑΣ                 50,00                        50,00                   -     Προσκομίστηκαν οι απόδείξεις.

847455 020                 89,46                        89,46                     -   

Δεν υπάρχει υδρόμετρο, είναι στη διαδρομή 020. 
Να διαγραφεί και η προηγ. οφειλή. Στην οικία του
υπάρχει άλλο υδρόμετρο και ο λογαριασμός 
βγαίνει κανονικά. Να διαγραφεί από το σύστημα.

815482 ΛΙΒΑΔΙ            
1.092,40                      233,46           858,94

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

7256405 ΛΙΒΑΔΙ
           
2.773,27                      723,26        2.050,01

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Είχε γίνει αλλαγή
υδρόμετρου.



23605055 ΛΙΒΑΔΙ               880,52                      106,90           773,62

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

166381 ΧΩΡΑ          
12.769,59                 11.462,61 1306,98

Yπήρχε διαρροή, υπάρχει βεβαίωση υδραυλικού. 
Θα χρεωθεί με βάση τη μέση κατανάλωση για τα 
έτη 2017-2018-2019, συν το πάγιο του 2019

097490 ΧΩΡΑ                         50,00 0 Έχει πληρωθεί, προσκομίστηκαν αποδείξεις.

1153354 ΛΙΒΑΔΙ               518,24                      397,76           120,48
Το υδρόμετρο δεν φαίνεται καλά, φέρει ίδια 
ένδειξη τα τελευταία χρόνια από το 2013. Να 
αλλάχτεί άμεσα το υδρόμετρο.

171258 ΡΑΜΟΣ               487,73                        19,21           468,52

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

764678 ΧΩΡΑ            
1.561,76                      361,60        1.200,16

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

3309307 ΧΩΡΑ                       120,48  Έχει πληρωθεί, προσκομίστηκαν αποδείξεις.



028532 ΛΙΒΑΔΙ                       120,48 1031,7

Έχει πληρωθεί, προσκομίστηκαν αποδείξεις.Η 
προηγούμενη ένδειξη ήταν 1536 κυβικά και όχι 0 
που το μηδενίσανε το 2013. Η τωρινή ένδειξη 
είναι 2589 κυβικά. Άρα κατανάλωση σε 7 χρόνια 
1053 κυβικά. Επιμερίζεται και γίνεται χρέωση 
βάση κλίμακας.

2369559 ΧΩΡΑ            
1.018,70                      898,22 120,48

Έχει γίνει αναγραμματισμός στην τωρινή ένδειξη. 
Η κατανάλωση είναι 0. Επίσης διαγράφεται ποσό 
178,52 καθώς έχει πληρωθεί. Προσκομίστηκαν οι 
αποδείξεις.

829369 ΧΩΡΑ               127,60                      127,60  Προσκομίστηκαν οι απόδείξεις.

85312 ΛΙΒΑΔΙ            
2.216,96                      361,60        1.855,36

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

341317-08 ΝΟΧΤΑ               461,85                      190,96           270,89

Δεν υφίσταται αποχέτευση, η οπροηγούμενη 
φειλή προέρχεται από εκεί. Διαγραφή και της νυν 
οφειλής. Να διαγραφεί από το σύστημα η 
αποχέτευσης.

041388-02 ΧΩΡΑ            
2.290,89                      361,60        1.929,29

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

726213-08 ΛΙΒΑΔΙ               435,75                      107,91           327,84 Διαγραφή παλαιότερης οφειλής 100 ευρώ διότι 
προσκομίστηκαν αποδείξεις. 



032077 ΧΩΡΑ            
1.346,61                      273,80        1.072,81

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

678867-10 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ            
1.017,48 

                     297,83           719,65

Το ύδρομετρο δεν είχε μέτρηση από το 2013 και 
μετά, έγινε επιμερισμός με βάση τη μέση 
κατανάλωση και χρέωση με βάση την ισχύουσα 
κλίμακα ανά έτος. Επίσης διαγράφεται ποσό 50 
ευρώ διότι έχει πληρωθεί.

126153-03 ΛΙΒΑΔΙ            
1.032,85                      208,94           823,91

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

000957-07 ΛΙΒΑΔΙ                    1.323,00                   -     
Έχουν διπλό εκδοθεί οι λογαριασμοί. Το 2013-
2014 δεν υπήρχε αυτό το υδρόμετρο είχε 
αντικατασταθεί από τον ενοικιαστή.

000957-07 ΛΙΒΑΔΙ                    1.023,12                   -     

Έχουν διπλό εκδοθεί οι λογαριασμοί. Το 2013-
2014 δεν υπήρχε αυτό το υδρόμετρο είχε 
αντικατασταθεί από τον ενοικιαστή. Είναι η 
δεύτερη καρτέλα.

020663 ΛΙΒΑΔΙ               291,34                             -             291,34
Ο λογαριασμός κατανάλωσης αφορά 2017-2018 
και 2019. Αυτό αναφέρεται και στην ένσταση. 
Συνεπώς απορρίπτεται.



013530 020                 25,00                        25,00                   -     

Aνύπαρκτο υδρόμετρο να διαγραφεί από το 
σύστημα. Ταυτόχρονα να διαγραφεί οφειλή 
200,96 ευρώ από το 009742 τα οποία είχε 
πληρώσει στο ανύπαρκτο υδρόμετρο.

119202-04 ΠΑΝΑΓΙΑ               224,43                      224,43                   -     

Yπάρχει ένα μόνο υδρόμετρο στην οικία του. 
Έβγαινε όμως και δεύτερος λογαριασμός χωρίς 
υδρόμετρο τον οποίο πλήρωνε, στη διαδρομή 
020, που είναι ανύπαρκτη ως διαδρομή.

082481 ΚΑΛΟ ΑΜΠΕΛΙ            
4.997,79                      361,60        4.636,19

Απόρριψη αιτήματος για συμψηφισμό με ποσό 
3000 ευρώ που κατά δήλωση του έχει πληρώσει 
σε ιδιώτη για να τον προμηθεύει νερό, όταν είχε 
ξεμείνει το 2018.Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική 
μέτρηση κατά τα έτη 2015-2016, έγινε 
επιμερισμός με βάση τη μέση κατανάλωση και 
χρέωση με βάση την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. 
Τα πάγια να πληρωθούν κανονικά.

160898833 ΛΙΒΑΔΙ               466,05                      321,16           144,89
Nα διαγραφεί η επαγγελματική αποχέτευση 
ποσού 416,64 ευρώ και να επιβαρυνθεί με την 
οικιακή.

125682 ΛΙΒΑΔΙ            
2.958,47                      361,60        2.596,87

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



125677 ΛΙΒΑΔΙ            
2.151,65                      361,60        1.790,05

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

013995 ΛΙΒΑΔΙ
           
2.034,47                      587,95        1.446,52

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

122337-07 ΨΙΛΟΣ ΟΧΘΟΣ            
3.708,23 

                  2.176,95 1531,28

Tο υδρόμετρο με βάση τη βεβαίωση του 
υδραυλικού είχε βλάβη. Υπολογίστηκε η μέση 
κατανάλωση που είχε τα έτη 2016-2017-2018-
2019 ύψους 241 κυβικά.

008113-02                815,20                        80,00           735,20

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

3945709 ΛΙΒΑΔΙ               195,18                      195,18                   -     προσκομίστηκαν οι απόδείξεις.

535887-14 ΛΙΒΑΔΙ
           
1.506,76                      409,95        1.096,81

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



166078 ΧΩΡΑ               484,34                        18,53             465,81

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

025575 ΛΙΒΑΔΙ
           
1.630,28                      500,17        1.130,11

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

229392 ΛΙΒΑΔΙ               256,42                             -   256,42 Η χρέωση έχει γίνει με την κατώτερη κλίμακα.

006116 ΧΩΡΑ               644,80                        45,20           599,60

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

792686-14 ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ               160,60                             -             160,60 Είναι σωστή η ένδειξη. Άφορα τα έτη 2017-2018-
2019.

702327-12 ΛΙΒΑΔΙ               993,86                      153,57           840,29

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

1070884-11 ΡΑΜΟΣ            
1.005,38                      203,54           801,84

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



842725-11 ΑΝΩ ΧΩΡΑ               982,33                      200,99           781,34

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2012-2013-2014-2015-2016, έγινε 
επιμερισμός με βάση τη μέση κατανάλωση και 
χρέωση με βάση την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

133830 ΛΙΒΑΔΙ               561,18                        33,90           527,28

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

010507 ΛΙΒΑΔΙ            
1.456,25                      304,65        1.151,60

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

1007025 ΧΩΡΑ            
1.351,16 

                     300,69        1.050,47

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

3949658 ΛΙΒΑΔΙ               200,94                             -             200,94 Η ένδειξη είναι σωστή

171799-06 ΛΙΒΑΔΙ               120,48                             -             120,48 Το πάγιο είναι υποχρεωτικό βάσει της απόφασης 
τελών Ύδρευσης 2019.

873499 ΡΑΜΟΣ               915,76                      694,32           221,44
Να διαγραφεί ποσό 694,32 που αφορά χρεώσεις 
αποχέτευσης την οποία δεν έχει. Να διαγραφει 
από το συστημα η αποχέτευση.



849705 ΛΙΒΑΔΙ               888,20                        87,46           800,74

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

1006478-10 ΚΑΡΑΒΙ
           
3.320,19                   1.109,34        2.210,85

Η τελευταία μέτρηση ήταν για το έτος 2012. Η 
συνολική κατανάλωση (1948-201=1747) έγινε 
επιμερισμός από το 2013 έως το 2019 και έγινε 
χρέωση βάσει ισχύουσας κλίμακας ανά έτος.

181933-07 ΡΑΜΟΣ            
1.316,59 

                     286,46        1.030,13

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

000957-07 ΛΙΒΑΔΙ          
11.140,93 

                  5.174,16        5.966,77

Το υδρόμετρο αντικαταστάθηκε γιατί ήταν 
χαλασμένο πριν το 2013. Στις μετρήσεις του 2012 
η τελευταία ένδειξη ήταν 2317 τα οποία έχουν 
εξοφληθεί . Όμως ο αριθμός υδρομέτρου 
διορθώθηκε το 2015 με αρχική ένδειξη πάλι 
μηδέν και χρεώνεται μια εικονική κατανάλωση τα
έτη 2015 και 2016 συνολικά 87 κυβικών τα οποία 
επίσης έχουν  επίσης πληρωθεί.  Άρα η 
προηγούμενη ένδειξη ήταν 2317 κυβικά. Συνεπώς
η πραγματική κατανάλωση για τα τελευταία επτά 
έτη είναι 3535 κυβικά.



043464 ΡΑΜΟΣ            
2.127,25                   1.916,37 210,88

Yπηρχε διαρροή, υπάρχει βεβαίωση υδραυλικού. 
Θα χρεωθεί με βάση τη μέση κατανάλωση για τα 
έτη 2017-2018-2019, συν το πάγιο του 2019

032399 ΧΩΡΑ                 18,98                        18,98                   -     

Δεν υφίσταται ανεξόφλητο υπόλοιπο. Έγινε λάθος
μέτρηση το 2015-2016 όπου χρεώθηκαν 21 
κυβικά. Η σημερινή ένδειξη είναι 1 κυβικό. Από 0 
σε 1.

032401-04 ΛΙΒΑΔΙ               993,48                      651,08           342,40

Έχει γίνει ένσταση από το 2014, Αρ. Πρωτ.2626, 
είχε προηγούμενη ένδειξη 0. Να πληρωθεί ποσό 
56,04 ευρώ που αντιστοιχει σε κατανάλωση 626-
564 για έτη 2013 και 2014 καθώς και τα πάγια 
των 2 χρόνων

012031 ΛΙΒΑΔΙ            
1.549,38                      751,79           797,59

Υπήρχε λάθος προηγούμενη ένδειξη. 
Προσκομίστηκε φωτογραφία του υδρομετρητή με
την ένδειξη του 2017. Έγινε επιμερισμός της 
καταναλώσης για τα έτη 2017-2018-2019.

765505 ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ            
1.058,78                   1.058,78                   -     

Δεν του ανήκει το υδρόμετρο. Έχει κάνει ένσταση 
από το 2015. Να γίνει διακοπή της υδροδότησης, 
να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης.

726210-08 ΤΣΙΓΚΟΥΡΙ            
2.434,78 

                     361,60        2.073,18

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



3548632 ΚΑΛΟ ΑΜΠΕΛΙ            
3.024,92                      361,60        2.663,32

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

184157 ΧΩΡΑ            
1.114,88                      203,40           911,48

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

829169 ΡΑΜΟΣ               725,49                        82,38           643,11

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

054980 020               870,88                      870,88  - 

Δεν υπάρχει υδρόμετρο, είναι στη διαδρομή 020. 
Να διαγραφεί και η προηγ. οφειλή. Στην οικία του
υπάρχει άλλο υδρόμετρο και ο λογαριασμός 
βγαίνει κανονικά. Να διαγραφεί από το σύστημα.

829582 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ            
1.516,34 

                     361,60        1.154,74

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

1920231403 ΛΙΒΑΔΙ               145,79                      145,79                   -     Tο υδρόμετρο τοποθετήθηκε το 2020

021750322 ΧΩΡΑ               240,96                      240,96  Να διαγραφεί καθ' ότι έχει πληρωθεί. 
Προσκομίστηκαν οι αποδείξεις

469564 ΜΕΓΑ ΧΩΡΙΟ                 50,00                        50,00  Να διαγραφεί καθ' ότι έχει πληρωθεί. 
Προσκομίστηκαν οι αποδείξεις



600923                253,30                      253,30                   -     

Δεν υπάρχει υδρόμετρο, είναι στη διαδρομή 020. 
Στην οικία του υπάρχει άλλο υδρόμετρο και ο 
λογαριασμός βγαίνει κανονικά. Να διαγραφεί το 
υδρόμετρο από το σύστημα.

ΑΕ 019872 ΡΑΜΟΣ            
1.222,45                   1.141,99             80,46

Tο 2019 είχε ένδειξη 941 ενώ το 2013 852 κυβικά 
και μετά μηδενίζει. Έχουν πληρωθεί τα πάγια και 
89 κυβικά κατανάλωσης που θα επιμεριστούν το 
2013 έως το 2019.

155689 ΛΙΒΑΔΙ            
1.781,47                      361,60        1.419,87

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

579789-10 ΛΙΒΑΔΙ
           
1.277,60   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

100045 ΛΙΒΑΔΙ
           
7.853,67   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

510387 ΛΙΒΑΔΙ               699,04   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

155683-05 ΛΙΒΑΔΙ            
2.602,30                      361,60        2.240,70

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



122339-07 ΛΙΒΑΔΙ               668,53                        45,20             623,33

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Τα πάγια να 
πληρωθούν κανονικά.

165530 ΛΙΒΑΔΙ               219,32                      194,32             25,00 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1070282-11 ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ            
1.221,11                      286,46           934,65

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

026772 ΛΙΒΑΔΙ               386,26                      386,26 0
Δεν του ανήκει το υδρόμετρο. Έχει πουληθεί το 
ακίνητο, να γίνει η διακοπή όπως αναφέρεται 
στην ένσταση.

155685-05 ΛΙΒΑΔΙ               635,20                        45,20           590,00

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

155688-05 ΛΙΒΑΔΙ               176,87  176,87 H χρέωση έχει γίνει με βάση τη χαμηλότερη 
κλίμακα

020666 ΛΙΒΑΔΙ            
1.771,86                      361,60        1.410,26

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

044588 MΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ            
1.155,79                      862,30           293,49

H σωστή κατανάλωση είναι 297 κυβικά και όχι 
871 διότι λανθασμένα το 2013 είχε μηδενίσει η 
κατανάλωση.



1006454-10 ΧΩΡΑ               730,11                        45,20           684,91

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

175945 ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ               241,86                      241,86                   -     Nα διαγραφεί η προηγούμενη οφειλή, δεν 
υπάρχει αποχέτευση στο ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ.

069456-07 ΧΩΡΑ               644,81                        49,16           595,66

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

923869-09 ΛΙΒΑΔΙ            
1.446,64                      300,69        1.145,95

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

04-401030 ΛΙΒΑΔΙ            
3.950,85                      361,60        3.589,25

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

102970 ΧΩΡΑ               221,69                      221,69                   -     
Να διαγραφεί η πρπηγούμενη οφειλή καθ' ότι 
είχε διπλοπληρωθεί και είχε γίνει ένσταση εκ 
νέου το 2009.

027108 ΛΙΒΑΔΙ            
3.800,44                      361,60        3.438,84

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση 
τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Τα πάγια να 
πληρωθούν κανονικά.



341313 ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ               646,77                      608,49             38,28

ΑΦΟΡΑ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΟ 2013 ΟΠΟΥ 
ΔΕΝ ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΕ. Η ΤΩΡΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΊΝΑΙ 178 
ΕΝΏ Η ΤΟΤΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΉΤΑΝ 648,5. ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΗΔΕΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Η ΟΦΕΙΛΗ

4023575 ΧΩΡΑ               573,61                        36,39           537,22

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

10064-10 ΛΙΒΑΔΙ               840,75                      129,84 710,91

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

102540 ΛΙΒΑΔΙ            
1.731,52                      361,60        1.369,92

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Τα πάγια να 
πληρωθούν κανονικά.

594276-10 ΧΩΡΑ            
1.151,38 

                     218,43           932,95

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



002942 ΛΙΒΑΔΙ            
3.190,91                      361,60        2.829,31

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

668433 ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ               731,25                        84,75           646,50

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

3859874 ΧΩΡΑ            
1.126,41                      208,15           918,26

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

001346 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ               664,02                        57,06           606,96

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

023268-08 ΛΙΒΑΔΙ            
1.962,61                      361,60        1.601,01

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

027741-06 ΛΙΒΑΔΙ
           
1.665,64   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.



352599 ΡΑΜΟΣ            
1.118,72                      250,19           868,53

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

115047 ΚΑΡΑΒΙ               600,17                        45,20

554,97

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

462955 ΚΑΡΑΒΙ            
1.974,14                      361,60

1612,54

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

9652753 ΛΙΒΑΔΙ               597,34                        41,13           556,21

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

10003708 ΛΙΒΑΔΙ          
11.086,75                 10.226,79           859,96

Το υδρόμετρο έφερε βλάβη, δείχνοντας 
κατανάλωση 5889 κυβικά(!) Παράλληλα, μέσα σε 
5 μήνες με το σπίτι να είναι κλειστό είχε 
κατανάλωση 1723 κυβικά. Επίσης να διαγραφεί 
και η προηγούμενη οφειλή 306,75



389875 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ            
1.324,84                      329,17           995,67

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

171862 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ            
3.085,26                      361,60        2.723,66

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

036840 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ            
8.846,34 

                  6.124,60        2.721,74 Eίχε γίνει λάθος στη μέτρηση δεν ήταν 8235 αλλά 
5235. Άρα η κατανάλωση είναι 1775.

156096-05 ΛΙΒΑΔΙ               179,58                      163,00             16,58

Διαγράφεται ποσό 50 ευρώ που πληρώθηκε 
πέρσι και αφορούσε τα πάγια 2017 και 2018 διοτι
ενοικιαστής ήταν ο Δήμος Σερίφου. Η ένδειξη στις
31-12-2018 ήταν 194 κυβικά. Συνεπώς η 
κατανάλωση που του αναλογεί είναι 46 κυβικά.

051057 ΛΙΒΑΔΙ               122,80                      122,80                   -     Προσκομίστηκαν αποδείξεις για το προηγούμενο 
ανεξόφλητο υπόλοιπο.

051064 ΛΙΒΑΔΙ               119,17                      171,04 -           51,87

Διαγράφεται ποσό 94,17 ευρώ γιατί έχει 
πληρωθεί. Επίσης διαγράφεται ποσό 
85*0,8*1,13=76,84 ευρώ διότι έχει πληρωθεί 
αλλά η τρωινή ένδειξη ήταν χαμηλότερη από την 
τότε ένδειξη, που ήταν λάθος.

156093-5 ΛΙΒΑΔΙ                 43,56                        43,56                   -     Προσκομίστηκαν αποδείξεις για το προηγούμενο 
ανεξόφλητο υπόλοιπο.



203-09 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ               201,56                      201,56                   -     

Έβγαινε και δεύτερος λογαριασμός με αριθμό 
3075 που ουσιαστικά όμως ήταν ένα το 
υδρόμετρο με αριθμό 203-09-3075. Και ο 
ενστάμενος πλήρωνε μόνο πάγια στο 3075. Να 
βγει βεβαιωτικό για τα κυβικά του στο σωστό 
υδρόμετρο.

505457-12 ΛΙΒΑΔΙ            
1.218,61                      291,31           927,30

H κατανάλωση αφορά από το 2013 και μετά. 
Διότι υπήρξε αλλαγή κατανάλωσης από 1809 
κυβικά σε 16 λόγω αλλαγής υδρομετρητή.

             
2.188,47                             -          2.188,47

Είχε απορριφθεί η ένσταση για την οφειλή, δεν 
υφίσταται παραγραφή. Είχε παραλάβει επιστολή 
στις 31-07-2014.

006094-7 ΛΙΒΑΔΙ
           
3.019,84   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

4871596 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ            
1.071,27                      811,23           260,04

Το ύδρομετρο έφερε προηγούμενη ένδειξη το 
2013 567 κυβικά ενώ το 2015 ήταν 0 χωρίς να έχει
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση υδρομέτρου. Η 
πραγματική κατανάλωση των 260 κυβικών 
χρεώνεται και επιμεριζέται στα ανάλογα έτη.



544357 ΛΙΒΑΔΙ               527,85                        45,20           482,65

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Η διαγραφή του 
προηγούμενου υπολοίπου έχει γίνει.

01170 ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ               141,62                             -             141,62 Η ένδειξη είναι σωστή.
11168 ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ               235,63                             -             235,63 Η ένδειξη είναι σωστή.

258163-09 ΛΙΒΑΔΙ               257,33                             -             257,33 Η ένδειξη είναι σωστή. Η κατανάλωση αφορά τα 
έτη 2017-2018-2019.

668159-07 ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ               877,25                      329,15           548,10

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

732894-08 ΛΙΒΑΔΙ            
1.372,29 

                     309,39          1.062,9
0 

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

1047041-13 ΚΑΡΑΒΙ          
16.930,47                             -   

       16.930,4
7 

Είναι δικός της το υδρόμετρο. Ελέγχθηκε με τον 
υπάλληλο που "ελέγχει" το σπίτι, καθ' υπόδειξη 
της.

165477 ΛΙΒΑΔΙ               794,07                        71,30           722,77

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



268336-12 ΛΙΒΑΔΙ
           
4.598,01                      732,18 3865,83

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

011161 ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ            
4.452,23                      361,60        4.090,63

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Τα πάγια να 
πληρωθούν κανονικά.

0466855-04 ΜΕΓΑ ΧΩΡΙΟ               302,84                        93,42 209,416

Διαγραφή ποσού 38,28 ευρώ διότι έχει πληρωθεί 
ποσό 76,56 ευρώ που αντί να περαστεί όλο στο 
υδρόμετρο 0466855-04, περάστηκε το ένα εξ 
αυτών σε υδρόμετρο που έχει παραδώσει. Τα 204
κυβικά επιμερίζονται στα 7 χρόνια.

100550 ΧΩΡΑ            
2.261,72                      361,60        1.900,12

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

504544-12 XΩΡΑ               861,88                      138,54           723,34

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

7711774 ΧΩΡΑ               179,28                      179,28                   -     Το υδρόμετρο είναι ανύπακρτο. Να διαγραφει 
από το σύστημα.



3776758 ΧΩΡΑ               206,98                      206,98                   -     Το υδρόμετρο είναι ανύπακρτο. Να διαγραφει 
από το σύστημα.

121402-07 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ
           
1.072,62                      231,22           841,40

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

0960 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ               713,96                        77,63           636,33

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

061103 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ               615,42                        44,75           570,67

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

04719918 ΧΩΡΑ            
1.133,38                      231,22           902,16

Το ύδρομετρο έφερε μηδενική μέτρηση από το 
2013 έως το 2019, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

726195-08 ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ               548,19 45,2           502,99

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.



438068 ΧΩΡΑ            
1.568,24                      361,60        1.206,64

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

579788-10 ΧΩΡΑ               188,62                        98,82             89,80
Είχε γίνει λάθος μέτρηση, είναι 93 κυβικά η 
ένδειξη και όχι 193. Οπότε το συνολικό ποσό για 
πληρωμή είναι 89,80.

034440 ΠΛ. ΓΙΑΛΟΣ               472,11                      464,91               7,20

Κατά τις μετρήσεις για τα έτη 2015 και 2016 
περάστηκε ως προηγούμενη μέτρηση 0 ενώ η 
προηγούμενη ήταν 319. Άρα χρεώνεται μόνο 8 
κυβικά (327-319).

321604 ΧΩΡΑ               519,37                        25,54           493,83

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2013-2014-2015-2016, έγινε επιμερισμός με 
βάση τη μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση 
την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

006892-05 ΛΙΒΑΔΙ               587,17   
Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.

038664-10 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ            
4.440,70                      892,40        3.548,30

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2012-2013-2014-2015-2016, έγινε 
επιμερισμός με βάση τη μέση κατανάλωση και 
χρέωση με βάση την ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. 
Τα πάγια να πληρωθούν κανονικά.

319113 ΛΙΒΑΔΙ
           
4.225,33   

Nα υπάρξει γνωμοδότηση/απάντηση από 
δικηγόρο.



1231019993 ΛΙΒΑΔΙ
ΚΑΜΑΛΑΥΚΑ

           
1.839,10                      361,60        1.477,50

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος.

049102 ΛΙΒΑΔΙ               501,29                        21,92           479,37

Το ύδρομετρο έφερε ενδεικτική μέτρηση κατά τα 
έτη 2015-2016, έγινε επιμερισμός με βάση τη 
μέση κατανάλωση και χρέωση με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα ανά έτος. Τα πάγια να 
πληρωθούν κανονικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ
Τετάρτη 27-01-

2021

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ



Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις:

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)»,

 Του άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση

της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [...]»,

 Του άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «1.Η Οικονομική Επιτροπή

είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες,

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του

δήμου  ή  δημόσιους  υπαλλήλους.  ιδ)  Ασκεί  καθήκοντα  αναθέτουσας  αρχής  για  τις  συμβάσεις  έργου,  μελετών,  υπηρεσιών  και

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας

ανάθεση. [...]»,

 Τις διατάξεις του «Κανονισμού δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Σερίφου», ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 87/2012

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ Α΄ 32), άρθρου 17 Ν. 3491/2006 και 18 Ν. 3731/2008.

 3. Τη διάταξη του άρθρου 19 του Β.Δ. της 24.9/20.10.1958 (Α’ 171), του άρθρου 17 Ν. 1080/1980, του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ

Α΄ 87), στο οποίο ορίζεται ότι:  «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που

ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε



επιτροπή του Δήμου 2. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές», και τη διάταξη του άρθρου 72 του ιδίου ως άνω

νόμου, κατά την οποία: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου». 

 4. Το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), στο οποίο ορίζεται: «1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και

τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους

αποποιήθηκαν την κληρονομιά.  β) Όταν οι  οφειλέτες  δεν έχουν καθόλου περιουσία και  η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε  κανένα

αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι

αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και δ)

Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά

τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη  φορολογητέα ύλη ή  το πρόσωπο του φορολογουμένου  ή  όταν έγινε  λανθασμένη πολλαπλή

εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου Από 9/8/2019, σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν. 4623/19 αρμόδιο όργανο ορίζεται η Οικονομική Επιτροπή. 3. Στους Δήμους και

στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του, μπορεί να

απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση

της ατομικής ειδοποίησης, β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Η

απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α' και γ' απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής

υπηρεσίας».

 5.  Την παρ. 11 του άρθρου 10 Ν. 4071/2012 στην οποία ορίζεται:  «Για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του

δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να χρεώνεται από τις Δ.Ε.Υ.Α. και τους δήμους που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, μηνιαίο πάγιο

τέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο»  και το συναφές άρθρο 29 του

«Κανονισμού δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Σερίφου».



 6. Τις  υπ’  αριθ.  14/2013,  204/2013,  186/2015,  161/2016,  11/2018,  143/2018 Κανονιστικές  Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου

Σερίφου,  με  τις  οποίες  καθορίστηκαν  συντελεστές  τελών  ύδρευσης  για  τα  έτη  2013  -  2019  αντιστοίχως,  ως  εξής:  25  €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για πάγιο τέλος χρήσης νερού (για οικιακούς χρήστες), από 0-100 κυβικά: 0,80 €/m3(πλέον ΦΠΑ), από

101-200 κυβικά: 1,00 €/m3 (πλέον ΦΠΑ), άνω των 201 κυβικών: 1,70 €/m3 (πλέον ΦΠΑ). Οι εν λόγω συντελεστές τελών ύδρευσης

παραμένουν σταθεροί από το έτος 2013 μέχρι σήμερα και αναφέρονται σε ένα μόνο οικονομικό έτος. Οι αποφάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου  Σερίφου  συνιστούν  κανονιστικές  διοικητικές  πράξεις  και  δεν  επιτρέπεται  η  αναδρομική  ανάκλησή  τους  χωρίς  ρητή

νομοθετική  εξουσιοδότηση  (βλ.  ΣτΕ  3176/2012,  1752/1997,  1465/1995,  4914/1987,  312/1979,  κ.ά.).  Σημειώνεται  ότι  οι  εν  λόγω

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε προσβλήθηκαν ενώπιον των Δικαστηρίων.

 7. Την με αριθ. πρωτ. 2937/21.1.2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία ακυρώθηκε η υπ’

αριθ. 170/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία τροποποιήθηκε απόφαση επιβολής τελών ύδρευσης προηγουμένων

ετών.

 8. Δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής των τελών, λόγω μη παρελεύσεως πενταετίας (βλ. και άρθρο 32 Ν. 4304/2014 για την παραγραφή

μετά την πάροδο 20ετίας).

 9. Ότι  η  Ένσταση  ασκήθηκε  εμπροθέσμως,  ήτοι  πριν  την  ημερομηνία  λήξεως  του  Λογαριασμού  και  καταβλήθηκε  το  40%  του

αμφισβητούμενου ποσού σύμφωνα με την διάταξη της § 1 του άρθρου 3 Ν. 505/76 (βλ. ΔΕφΠειρ 18/2014 [Συμβ.], ΔΕφΑθ 46/2014

[Συμβ.], ΔΕφΑθ 82/2013, ΔΠρΠειρ 1338/2000,  ΔΕφΑθ 3361/1998) [ή αναστάλθηκε ολικώς ή μερικώς η είσπραξη του ποσού με την

υπ’ αριθ 09/27-01-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερίφου] και συνεπώς γίνεται τυπικά παραδεκτή.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επικύρωση της ορθής επανάληψης του 1ου πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων για το οικονομικό έτος 2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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