
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ5Ι1Ω1Η-ΨΤΨ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:    58/2021

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου

ΘΕΜΑ 15ο :  Επικύρωση 2ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021.

Στη  Σέριφο  σήμερα,  07  Μαρτίου  2021,  ημέρα  Κυριακή  και  ώρα  14:30  μμ.  στο

Δημοτικό  Κατάστημα  (Δημαρχείο)  του  Δήμου  Σερίφου,  συνήλθε σε  τακτική

συνεδρίαση,  με  τηλεδιάσκεψη,  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  1171-

03/03/2021 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 (7) μέλη:

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

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

6. Χρυσολώρας Θεόδωρος, μέλος

7. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη .

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των

μελών για τη συζήτηση δυο  (2) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι:



 Έγκριση ή μη, της θεωρημένης μελέτης για το έργο με τίτλο « Αναβάθμιση

Αθλητικών  Εγκαταστάσεων  Δήμου  Σερίφου»,  έγκριση  τεχνικών  όρων,

έγκριση όρων δημοπράτησης, έγκριση των μελών της επιτροπής διαγωνισμού

και δέσμευση της πίστωσης για πληρωμή των εφημερίδων στην περίπτωση

άγονης διαδικασίας.

 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ανύπαρκτων υγρομέτρων και των οφειλών

που εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες σ’ αυτά.

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των

μελών  της  επιτροπής  την  ανάγκη  επικύρωσης  του  2ου πρακτικού  επιτροπής

ενστάσεων για το έτος 2021 όπως παρουσιάζεται κάτωθι:

ΑΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΗΣ  ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ  ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

772742 Λιβάδι        7.769,58          7.407,98             361,60 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

33854205 Ράμμος           709,21             664,01               45,20 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

047763 Λιβάδι        1.627,79          1.168,00             459,79 

Κατά τα έτη 2013 & 2014 & 2015 
& 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης 
στην 7ετία και τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά.

276053 Χώρα        5.435,21             610,45          4.824,76 

Yπήρχε διαρροή. Ενώ η μέση 
κατανάλωση ήταν στα 150-164 
κυβικά, ξεπέρασε τα 1000 
κυβικά. Προσκομίστηκε η 
βεβαίωση από τον υδραυλικό. 
Να τιμολογηθεί με βάση τη μέση 
κατανάλωση.

905989 Λιβάδι           106,36               25,00               81,36 

H ένδειξη είναι ίδια από το 2012. 
Η προηγούμενη ένδειξη είναι 111
όσο η τωρινή και όχι 21. Να γίνει 
αλλαγή του υδρομέτρου

165294 Παναγιά           922,67             151,56             771,11 

H ένδειξη ενώ είναι 22 κυβικά, εν
τούτοις ξαφνικά το 2013 
φαίνεται κατανάλωση 496,5 
κυβικά. Μετά το 2015 και το 
2016 ξανά 22 κυβικά η ένδειξη. 
Και το 2015 & 2016 χρεώθηκε 
από 3,5 κυβικά. Συνεπώς να 
διαγραφούν όλες οι 
καταναλώσεις και να πληρωθούν 
τα πάγια.



3679026 Λιβάδι           931,03             764,02             167,01 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

47756 Xώρα        2.576,76             900,18          1.676,58 

Πρόκειται για το τελευταίο σπίτι 
στο λαγκάδι, υπάρχει 
τεκμηριωμένη εισροή αέρα, έχει 
παρουσιαστεί και βίντεο από την 
εισροή του αέρα. Κατά τα έτη 
2015 & 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης 
στην 5ετία και τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. Οπότε να γίνει 
τιμολόγηση με βάση τη μέση 
κατανάλωση.

2788703 Λιβάδι           623,06             145,66             477,40 

Στο κτίριο που βρίσκεται, 
χρεώνεται ήδη αποχέτευση και 
μάλιστα επαγγελματική, σε 
διπλανό μαγαζί.

000950-07 Ψιλή Άμμος        6.964,90          2.761,30          4.203,60 

Έχει γίνει λάθος στην 
καταμέτρηση, η σωστή ένδειξη 
είναι 3588 αντί 5588. Κατά τα έτη
2015 & 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης 
στην 5ετία και τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά.

119192 Λιβάδι        2.286,69          1.925,09             361,60 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

001451-04 Λιβάδι        2.391,78          2.030,18             361,60 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

080003 Χώρα        2.212,34          1.850,74             361,60 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

023857 Λιβάδι        1.317,16             991,15             326,01 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

024638 Λιβάδι           501,28             310,32             190,96 

Nα διαγραφεί το παλαιότερο 
υπόλοιπο, κατάτεθηκαν οι 
αποδείξεις. Η τιμολόγηση για τον 
τωρινό λογαριασμό έχει γίνει με 
τη χαμηλότερη κλίμακα.

165692 Λιβάδι           577,00             539,94               37,06 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.



036838 Λιβάδι        2.050,41          1.688,81             361,60 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

021936 Ράμμος           119,30                     -               119,30 

Tο ακίνητο ήρθε στην κατοχή της 
το 2017, έχει καταβάλει 240,96 
εκ παραδρομής . Συνεπώς να 
διαγραφεί το σύνολο του ποσού 
και μένει υπόλοιπι ύψους 165,96 
για συμψηφισμό σε επόμενο 
λογαριασμό. Να καθαριστεί το 
υδρόμετρο διότι δεν κατέστη 
δυνατή η ανάγνωση της ένδειξης.

119191 Λιβάδι        1.491,40          1.132,96             358,44 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

035221 Λιβάδι        2.131,09          1.464,07             667,02 

Κατά τα έτη 2013 & 2014 & 2015 
& 2016, δεν είχε γίνει μέτρηση 
της πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 7ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

338646 Χώρα           100,00                     -               100,00 

Eίχε πληρώσει 100 ευρώ 
παραπάνω σε προηγούμενη 
ένσταση, συνεπώς να γίνει 
συμψηφισμός.

3152140 Xώρα           722,77             156,64             566,13 

Eνώ η ένδειξη ήταν 546 κυβικά 
ξαφνικά η ένδειξη πήγε 7. 
Συνεπώς η προηγ. Ένδειξη είναι 
553, δηλαδή κατανάλωση 40 
κυβικά.

001329 Λιβάδι        4.699,07          3.127,07  
361,6+1210,40

Να διαγραφεί προηγ υπόλοιπο 
ποσού 1210,40 ευρώ, έχουν 
προσκομιστεί αποδείξεις για όλα 
τα χρόνια. Κατά τα έτη 2015 & 
2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης 
στην 5ετία και τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά.

5250475 20           154,28                     -               154,28 
Aνύπαρκτο υδρόμετρο στη 
γραμμή 020, να διαγραφεί από 
το σύστημα.

156009 Λιβάδι           926,62             800,74             125,88 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

407186 Λιβάδι        2.611,91          2.250,31             361,60 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.



036837 Λιβάδι        1.000,43             586,62             413,81 

Λάθος προηγούμενη μέτρηση, 
από 388 κυβικά το 2014 έγιναν 
12. Συνεπώς η προηγούμενη 
μέτρηση είναι 400. Και η 
κατανάλωση είναι 191 κυβικά, τα
οποία και θα τιμολογηθούν με τη
χαμηλότερη κλίμακα.

009822 Λιβάδι           882,44             774,75             107,69 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

165219 ΛΙβάδι           897,24  -  - 

Nα υπάρξει 
γνωμοδότηση/απάντηση από τον
νομικό σύμβουλο του Δήμου 
Σερίφου.

026396 Kαράβι        2.851,46             880,40          1.971,06 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΩΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

008116 Λιβάδι           718,81             673,61               45,20 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

5725021 Λιβάδι        1.909,60          1.548,00             361,60 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

668459 Λιβάδι        2.204,09          1.842,49             361,60 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

829523 Λιβάδι           133,14                     -               133,14 Έχει πληρωθεί, προσκομίστηκαν 
οι αποδείξεις.

213661 Xώρα           398,46             155,74             242,72 

Eνώ η ένδειξη ήταν 207 κυβικά το
2014 ξαφνικά η ένδειξη πήγε 0. 
Συνεπώς η προηγ. Ένδειξη είναι 
267, δηλαδή κατανάλωση 39 
κυβικά, τα οποία και πρέπει να 
πληρωθούν συν τα πάγια.

011704 Xώρα           251,90             251,90                     -   Έχει γίνει χρέωση με τη 
χαμηλότερη κλίμακα

1310094578 Λιβάδι        3.996,38             328,40          3.667,98 

Έχει γίνει λάθος στην 
καταμέτρηση η σωστή ένδειξη 
είναι 230 και όχι 2300 κυβικά, 
συνεπώς, να τιμολογηθεί για τα 
230 κυβικά συν το πάγιο.

         6.055,00                     -            6.055,00 

Υπάρχει μία χρέωση για 
αποχέτευση 6000 ευρώ και μία 
ακόμα 55 ευρώ του 2010. Δεν 
υφίσταται τέτοιες χρεώσεις για 
αποχέτευση. Δεν υπάρχει στην 
καρτέλα ΑΦΜ ή λοιπά στοιχεία.

128431 Λιβάδι           406,64             384,49               22,15 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.



009521-04 Λιβάδι        1.087,62          1.001,29               86,33 

Tο προηγούμενο υπόλοιπο 
υφίσταται κανονικά από τους 
λογαριασμούς του 2013 και του 
2014. Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

103560 Λιβάδι        1.938,47          1.938,47                     -   
Δεν προσκομίστηκαν οι 
αποδείξεις

026402 Λιβάδι        1.954,64          1.954,64                     -   
Δεν προσκομίστηκαν οι 
αποδείξεις

100185 Λιβάδι        1.456,88             590,06             866,82 

Yπήρχε διαρροή, μάλιστα 
πλημμύρισε κατάστημα 
οπωροκηπευτικών, το κατάστημα
του Βασίλειου Ρώτα. Συνεπώς να 
υπάρξει τιμολόγηση με βάση τη 
μέση κατανάλωση των 158,5 
κυβικών

51974 Λιβάδι        1.383,25          1.108,66             274,59 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

02110106 Λιβάδι           480,95             216,96             263,99 

Υπάρχει λάθος στην 
προηγούμενη ένδειξη, όπου από 
127 στις 31-12-2013, μηδένισε. 
Συνεπώς η σωστή προηγούμενη 
ένδειξη, θα πρέπει να είναι 138. 
Και η κατανάλωση είναι 240 
κυβικά. Δεν υπάρχει αποχέτευση 
στο αγροτεμάχιο λάθος 
χρεώθηκε αλλά από την άλλη δεν
χρεώνεται στο υδρόμετρο οικίας 
στο 057748-08. Συνεπώς να γίνει 
αποχρέωση από εδώ και χρέωση 
σε εκείνο το υδρόμετρο.

096493 Χώρα           624,46             577,93               46,53 

Κατά τα έτη 2013 & 2014 & 2015 
& 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης 
στην 5ετία και τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά.

155708 Λιβάδι           276,93                     -               276,93 

Aφορά προηγούμενο υπόλοιπο 
και πιο συγκεκριμένα του 2013. 
Το οποίο η ενστάμενη είχε 
κατάθέσει ένσταση το 2014. 
Έκτοτε ο Δήμος, επί 6 συναπτά 
έτη δεν της είχε απαντήσει. 
Μάλιστα η ενστάμενη είχε 
πληρώσει το λογαριασμό του 
2014. Η μέτρηση είχε γίνει το 
2015 αφορούσε τα έτη 2013 και 
2014, επιμερισμένη την 
κατανάλωση η οποία ήταν 
διπλάσια από τη σύνηθη. Καθ ότι
έχει περάσει και η 5ετία, και ο 
Δήμος δεν είχε αποκριθεί, 
προτείνουμε να γίνει αποδεκτή η 
ένσταση της.



080004 Χώρα           730,78             730,78                     -   

Γίνεται αναφορά από τον 
ενστάμενο ότι έδινε λεφτά σε 
κάποιον τρίτο στο συγκρότημα 
για του πληρώνει τους 
λογαριασμούς. Προφανώς δεν 
αφορά το Δήμο αυτό, δεν 
προσκομίστηκαν οι αποδείξεις. 
Και φυσικά ο λογαριασμός 
αφορά τα έτη 2017-2018-2019. 
Συνεπώς απορρίπτεται.

027316-03 Λιβάδι           630,89             630,89                     -   

Mε βάση τον κανονισμό 
Ύδρευσης του Δήμου Σερίφου, οι 
οφειλές βαραίνουν τον κάτοχο 
του υδρομέτρου (δηλαδή της 
οικίας). Προφανέστατα ο Δήμος 
δεν δύναται να γνωρίζει ποια 
ακίνητα είναι μισθωμένα, αν δεν 
έχουν κατατεθεί τα ανάλογα 
έγγραφα για να γίνει αλλαγή 
στον υπόχρεο. Αναγνωρίζουμε 
ωστόσο την καθυστερημένη 
έκδοση των λογαριασμών. 

3848920 Kένταρχος           293,08             293,08  - 

H ενστάμενη αιτείται τη 
διαγραφή λόγω ότι είναι 
χαμηλοσυνταξιούχος, ωστόσο 
δεν τεκμαίρεται λόγος 
διαγραφής. Να γίνει επικοινωνία 
για να ενημερωθεί και να προβεί 
σε δόσεις.

1070277-11 Χώρα        1.140,42             819,39             321,03 

Τελευταία ένδειξη το 2011, 
έκτοτε από το 2012 δεν είχε γίνει 
μέτρηση. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης 
στην 8ετία και τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά.

169755-02 Λιβάδι           492,79             492,79                     -   

Να απορριφθούν οι γενικότητες 
που αναφέρει η ενστάμενη. Δεν 
παρέχεται κάποιος λόγος για να 
μην πληρωθεί ο λογαριασμός.

000840 Λιβάδι        1.466,96          1.466,96  - 

Να απορριφθούν οι γενικότητες 
που αναφέρει η ενστάμενη. Δεν 
παρέχεται κάποιος λόγος για να 
μην πληρωθεί ο λογαριασμός. Τα
125,74 αφορούν παλαιότερες 
οφειλές.

05936903 Λιβάδι           148,85             148,85  - 

Το 2015 και το 2016 είχε 
κατανάλωση, μόνο το 2017 και 
2018 δεν υπήρχε κατανάλωση. Ο 
λογαριασμός που ενίσταται ο 
ενστάμενος αφορά τα έτη 2017-
2018-2019 άρα να απορριφθεί. 
Ούτως ή αλλως η χρέωση έχει 
γίνει με τη χαμηλότερη κλίμακα.

877353 Λιβάδι           779,09                     -               779,08 
Δεν υπάρχει ο υδρομετρητής, 
μόνο πάγια εκδίδονται. Να 
διαγραφεί απ το σύστημα.

009236 Kαράβι           495,08             455,30               39,78 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.



5925833 Λιβάδι        4.060,34          3.698,74             361,60 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

043445 Λιβάδι           696,67             510,59             186,08 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

91241000 Λιβάδι           868,42             671,61             196,81 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

702715-99 Καράβι        5.791,16          5.067,92             723,24 

Το 2013 είχε γίνει αλλαγή του 
υδρομετρητή λόγω βλάβης. Το 
υδρόμετρο δεν είχε δηλωθεί στο 
Δήμο και ούτε είχε μετρηθει. 
Συνεπώς η κατανάλωση αφορά 
από περίοδο 2013 έως και 2019. 
Να γίνει επιμερισμός και χρέωση 
ανά έτος.

036619 Χώρα        1.142,98             953,03             189,95 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

44297 Λιβάδι           220,54                     -               220,54 
Δεν υπάρχει το υδρόμετρο, να 
διαγραφεί απ το σύστημα.

113409-06 Λιβάδι           603,56             558,36               45,20 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.



8642877 Λιβάδι           545,63             451,56               94,07 

Ο απλήρωτος λογαριασμός είναι 
του 2014, ο οποίος ήταν 
συνολικού ύψους 130,22 ευρώ 
απ τα οποία όμως πρέπει να 
διαγραφούν 89,32 ευρώ διότι δεν
υπήρχε σύνδεση στην 
αποχέτευση. Η κατανάλωση 
αφορά για πέντε χρόνια. Κατά τα 
έτη 2015 & 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης 
στην 5ετία και τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. Συνεπώς όλη η 
κατανάλωση των 32 κυβικών να 
πάει με την μικρότερη κλίμακα. 

13-391544 Λιβάδι        1.413,21          1.002,44             410,77 

Κατά τα έτη 2013 & 2014 & 2015 
& 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης 
στην 5ετία και τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά.

901441-08 Xώρα           240,96                     -               240,96 Προσκομίστηκαν οι αποδείξεις.

713078 Λιβάδι           193,10                     -               193,10 Προσκομίστηκαν οι αποδείξεις.

---            176,56                     -               176,56 
Aνύπαρκτο υδρόμετρο στη 
γραμμή 020, να διαγραφεί από 
το σύστημα.

blank Λιβάδι             25,00                     -                 25,00 Ανύπαρκτο υδρόμετρο, να 
διαγραφεί απ το σύστημα

600812 ΛΙβάδι        2.409,63  -  - 

Nα υπάρξει 
γνωμοδότηση/απάντηση από τον
νομικό σύμβουλο του Δήμου 
Σερίφου.

51841 ΛΙβάδι           752,71  -  - 

Nα υπάρξει 
γνωμοδότηση/απάντηση από τον
νομικό σύμβουλο του Δήμου 
Σερίφου.

036846 Λιβάδι        1.516,03  -  - 

Nα υπάρξει 
γνωμοδότηση/απάντηση από τον
νομικό σύμβουλο του Δήμου 
Σερίφου.

594153 Λιβαδάκια             41,27  -  - 

Nα υπάρξει 
γνωμοδότηση/απάντηση από τον
νομικό σύμβουλο του Δήμου 
Σερίφου.

469584 Λιβαδάκια        2.996,11  -  - 

Nα υπάρξει 
γνωμοδότηση/απάντηση από τον
νομικό σύμβουλο του Δήμου 
Σερίφου.

466704 Χώρα           459,98             459,98                     -   

Γενικές αναφορές περί των 
ποσών χρεώσεων και το πόσα 
σπίτια πληρώνουν πάγια. 
Αππορίπτεται.



blank Λιβάδι           602,40                     -               602,40 Ανύπαρκτο υδρόμετρο, να 
διαγραφεί απ το σύστημα

698686 Λιβάδι        3.312,86          2.951,26             361,60 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της
κατανάλωσης στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά.

196580-06 Λιβάδι        1.448,56  -  - 

Nα υπάρξει 
γνωμοδότηση/απάντηση από τον
νομικό σύμβουλο του Δήμου 
Σερίφου.

38675 Βαγιά           276,31             276,31                     -   
Δεν τεκμαίρεται από κάπου 
υπερβολική κατανάλωση για 
εισροή αέρα. Απορρίπτεται.

1010126745 Βαγιά           362,87             362,87                     -   
Δεν τεκμαίρεται από κάπου 
υπερβολική κατανάλωση για 
εισροή αέρα. Απορρίπτεται.

1010126748 Βαγιά           392,25             392,25                     -   
Δεν τεκμαίρεται από κάπου 
υπερβολική κατανάλωση για 
εισροή αέρα. Απορρίπτεται.

1010126749 Βαγιά           642,88             642,88                     -   
Δεν τεκμαίρεται από κάπου 
υπερβολική κατανάλωση για 
εισροή αέρα. Απορρίπτεται.

1010126751 Βαγιά           290,78             290,78                     -   
Δεν τεκμαίρεται από κάπου 
υπερβολική κατανάλωση για 
εισροή αέρα. Απορρίπτεται.

1010126753 Βαγιά        2.892,38          2.892,38                     -   
Δεν τεκμαίρεται από κάπου 
υπερβολική κατανάλωση για 
εισροή αέρα. Απορρίπτεται.

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την επικύρωση του 2ου πρακτικού της επιτροπής των ενστάσεων του Δήμου Σερίφου.

Ο κ. Χρυσολωράς Θ. μειοψήφισε και πρότεινε να πάει το θέμα προς συζήτηση στο

Δημοτικό  Συμβούλιο.  Ο κ.  Λυμβαίος  Ι.,  έκανε  χρήση  του  άρθρου  99 του  νόμου

3463/06 για το υδρόμετρο υπ’ αριθ. 47756.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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