
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΔΑ: Ψ3ΚΜΩ1Η-ΟΑΩ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:    154/2021

                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου

ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση 4ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021.

Στη Σέριφο σήμερα,  02 Ιουλίου 2021,  ημέρα Παρασκευή και  ώρα 14:00 μμ.  στο

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

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 2989-29/06/2021 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 .  Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος            
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

5. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  

2.   Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

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

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των

μελών  της  επιτροπής  την  ανάγκη  έγκρισης  του  4ου  πρακτικού  της  επιτροπής

ενστάσεων για το έτος 2021 όπως παρουσιάζεται κάτωθι:

ΑΡ.
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟ

ΧΡΕΩΣΗΣ
ΝΑ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΝΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ



105822 ΛΙΒΑΔΙ 562,88 € 45,20 € 517,68 €

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

1867444 ΛΙΒΑΔΙ 365,06 € 286,44 € 78,62 €

Από το 2017 ο ενισταμένος 
έχει ενοικιάσει το εν λόγω 
ακίνητο το οποίο 
χρησιμοποιεί ως αποθήκη. 
Προτείνεται  να του 
αποχρεωθεί το ποσό της 
αποχέτευσης για τα έτη 
2017-2019 καθώς και να μην
χρεώνεται στο εξής το τέλος 
αποχέτευσης.

23397 ΛΙΒΑΔΙ 1.387,88
€ 230,41 € 1.157,47 €

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

175543 ΡΑΜΜΟΣ 2.367,37
€

839,00 € 1.528,37 €

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση 
της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να 
γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. Διαγραφή 
αποχέτευσης για τα 
τελευταία πέντε έτη καθώς 
χρεώνεται αποχέτευση στο 
λογαριασμό που εκδίδεται 
στο όνομα Γαλανού Αμαλία 
ήτοι 95,48*5=477,40

37593 ΡΑΜΜΟΣ 860,95 € 0,00 € 860,95 €

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση 
της πραγματικής 
κατανάλωσης. Παρ΄όλα 
αυτά όλα τα κυβικά έχουν 
ήδη χρεωθεί με τη 
χαμηλότερη κλίμακα 0,80 
ευρώ + ΦΠΑ. 



1006471-10 ΛΙΒΑΔΙ 444,11 € 0,00 € 444,11 €

Ο λογαριασμός παρουσιάζει 
προηγούμενο ανεξόφλητο 
υπόλοιπο που αφορα τους 
λογαριασμούς των ετών 
2013-2014 για το οποίο δεν 
προσκομίσθηκαν 
αποδείξεις. Μέχρι και τον 
τελευταίο λογαριασμό δεν 
αναγραφόταν κάθε φορά η 
τυχόν προηγούμενες 
οφειλές για το λόγο αυτό 
δεν είχε ενημερωθεί 
νωρίτερα. Τα 28 κυβικά 
αφορούν κατανάλωση από 
την τοποθέτηση του 
υδρομέτρου εώς σήμερα και
έχουν χρεωθεί με τη 
χαμηλότερη κλίμακα. Τα 
προηγούμενα χρόνια 
χρεωνόταν μόνο πάγιο 
καθώς δεν ήταν 
καταχωρημένος  στο 
πρόγραμμα ο αριθμός 
υδρομέτρου με αποτέλεσμα 
να μην γνωρίζει η υπηρεσία 
ποια κατανάλωση αφορά 
την συγκεκριμένη 
καταναλώτρια.

813667 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 2.293,69
€ 414,68 € 1.879,01 €

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

5706035 ΤΣΙΛΙΠΑΚΙ 7.157,66
€

361,60 € 6.796,06 € Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση 
της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να 
γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. Απορρίπτεται η 
αιτίαση της υπερβολικής 
κατανάλωσης λόγω 
διαρροής με υπαιτιότητα 
του Δήμου καθώς δεν 
προσκομίσθηκε καμία 
βεβαίωση από την τότε 
Δημοτική αρχή ή αποδειξη 



επισκευής βλάβης από 
υδραυλικό. Απορρίπτεται ο 
ισχυρισμός περί οφειλών 
του Δήμου προς τον 
ενιστάμενο για εργασία του 
προς το Δήμο για 2 έτη προ 
δεκαετίας τουλάχιστον 
καθώς δεν προσκομίσθηκαν 
έγγραφα που να το 
πιστοποιούν.

252864-13 ΚΑΡΑΒΙ 545,91 € 25,00 € 520,91 €

Προσκομίσθηκε η απόδειξη 
πληρωμής για το 
προηγούμενο ανεξόφλητο 
ποσό.

026783 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 6.881,26
€

5.656,06 € 1.225,20 €

Έχει κατατεθεί ένσταση το 
2015 μαζί με βεβαίωση 
υδραυλικού ότι το εν λόγω 
υδρόμετρο αντικαταστάθηκε
λόγω βλάβης με το 322724-
12. Παρ΄'όλα αυτά 
εξακολουθεί και χρεώνεται 
πάγιο σε αυτό το 
υδρόμετρο.  Η ένσταση του 
2015, έχει πρώτοκολλο 
2382/01-09-2015. Με βάση 
την κατανάλωση του 
υδρόμετρου που 
αντικαταστάθηκε και άρα 
προκύπτει η μέση 
κατανάλωση, προτείνεται να
καταβληθεί το πάγιο για τα 
έτη 2013 και 2014 και 400 
κυβικά κατανάλωσης και να 
διορθωθεί ο αριθμός 
υδρομέτρου στο 
πρόγραμμα.

726022-09 ΛΙΒΑΔΙ 1.315,23
€ 325,21 € 990,02 €

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



0 30203 ΛΙΒΑΔΙ 3.262,48
€ 951,84 € 2.310,64 €

Όσον αφορά τη χρέωση της 
αποχέτευσης ήταν χρεωμένη
ως ξενοδοχείου στην 
προηγούμενη χρήση του 
κτιρίου και η υπηρεσία δεν 
ενημερώθηκε για αλλαγή 
στη χρήση του υδρευόμενου
ακινήτου. Προτένεται η 
διαγραφή ποσού ύψους 
590,24€ που αντιστοιχεί στη 
διαφορά των χρώσεων της 
αποχέτευσης. Κατά τα έτη 
2015-2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

35116 ΑΓΝΩΣΤΗ 220,54 € 220,54 € 0,00 €

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 
ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΝΑ 
ΑΠΕΓΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΠΌ ΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

608297 ΛΙΒΑΔΙ 901,30 € 901,30 € 0,00 €

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 
ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΝΑ 
ΑΠΕΓΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΠΌ ΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

52891 ΛΙΒΑΔΙ 2.910,45
€ 361,60 € 2.548,85 €

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

668444-07 ΧΩΡΑ 470,69 € 0,00 € 470,69 €

Απορρίπτεται η ένσταση η 
οποία αφορά τις χρεώσεις 
των παγίων αποχέτευσης 
της οποίες θεωρεί 
υπερβολικές. Οι αποφασείς 
τέλων είναι ψηφισμένες από
το Δ.Σ. και αναρτημένες 
τόσο στη Διαύγεια όσο και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου.



0 17060 ΛΙΒΑΔΙ 9.031,14
€ 361,60 € 8.669,54 €

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

2003-09-038 ΛΙΒΑΔΙ 1.474,94
€ 297,66 € 1.177,28 €

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

0 22112 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 473,61 € 362,73 € 110,88 €

Το υδρόμετρο είχε 
τελευταία ένδειξη το 2012 
362 κυβικά. Δεν 
καταχωρήθηκαν έκτοτε 
ενδίξεις με απότελεσμα το 
σύστημα να μηδενίσει το 
υδρόμετρο . Συνεπώς 
χρεώθηκε  η συνολική 
κατανάλωση από την 
τοποθέτηση του 
υδρομέτρου. Η πραγματική 
κατανάλωση είναι 457-
362=95κυβικά για τα τρία 
έτη.

1106098-08 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 844,02 € 127,80 € 716,22 €

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

9364089  431,92 € 0,00 € 431,92 €

Απορρίπτεται η ένσταση 
αφορά το προηγούμενο 
ανεξόφλητο υπόλοιπο 
καθώς δεν προσκομίσθηκαν 
αποδείξεις πληρωμής για το 
ποσό που αναφέρεται ως 
ανεξόφλητο αλλά για ποσά 
που αφορούν άλλους 
λογαριασμούς. Η ένσταση 
είναι εκπρόθεσμη.



019656  45,79 € 0,00 € 45,79 €

Απορρίπτεται η ένσταση 
αφορά το προηγούμενο 
ανεξόφλητο υπόλοιπο 
καθώς δεν προσκομίσθηκαν 
αποδείξεις πληρωμής για το 
ποσό που αναφέρεται ως 
ανεξόφλητο αλλά για ποσά 
που αφορούν άλλους

539654 ΧΩΡΑ 25,00 € 25,00 € 0,00 €

Το υδρόμετρο έχει 
τοποθετηθεί το 2018, έχει 
όμως χρεωθεί και το πάγιο 
του 2017 καθώς τα πάγια 
2017 και 2018 εκδόθηκαν 
ταυτόχρονα.

009236 ΚΑΡΑΒΙ 255,30 € 110,56 € 144,74 €

Διαγραφή ποσού 110,56 
ευρώ, τα οποία ο 
ενστάμενος είχε καταβάλει 
συνολικά για τα έτη 2015 
και 2016 στους αντίστοιχους
λογαριασμούς και δεν 
λήφθησαν υπόψη κατά τον 
επιμερισμό που έγινε σε 
προηγούμενη ένσταση του.

0 36846 ΛΙΒΑΔΙ 1.516,03
€

434,29 € 1.081,74 €

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση 
της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να 
γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. Επίσης να 
συμψηφιστεί ποσό 80,60€ 
που κατατέθηκε για την 
εκκένωση βόθρου που δεν 
πραγματοποιήθηκε.

291117 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ
8.761,47

€ 1.084,94 € 7.676,53 €

Το υδρόμετρο παρουσιάζει 
μηδενικές καταναλώσεις 
από το έτος 2011 σύμφωνα 
με τα αρχεία των 
καταμετρήσεων. 
Προτείνεται επιμερισμός της
κατανάλωσης στα έτη 2011-
2019 και τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά.



69914 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ 2.602,30
€ 1.194,16 € 1.408,14 €

Η προηγούμενη ένδειξη 
στον λογαριαμό του 2013 
ήταν 1264 κυβικά ενώ δεν 
καταχωρήθηκε τα έτη 2013 
και 2014 καθόλου 
κατανάλωση. Το 2014 
εμφανίζεται η προηγούμενη 
ένδειξη μηδέν με χρεωμένη 
ελάχιστη σε σχέση με 
προηγούμενα χόνια 
κατανάλωση (12 κυβικά για 
δύο έτη ).Συνεπώς η ορθή 
προηγούμενη ένδειξη με 
βάση τα κυβικά που έχουν 
χρεωθεί έως την 
καταμέτρηση του παρόντος 
λογαριασμού θα έπρεπε να 
είναι 1276 κυβικά και η 
συνολική κατανάλωση των 
1364 κυβικών αφορά 7 
έτη.Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

490013 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ 2.008,72
€

655,94 € 1.352,78 €

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

669607 ΛΙΒΑΔΙ 3.449,47
€

361,60 € 3.087,87 € Απορρίπτεται ο ισχυρισμός 
του ενστάμενου ότι η 
τελευταία μέτρηση 
αφορούσε το έτος 2013 
δεδομένου ότι είχε 
πραγματοποιηθεί η μέτρηση
στις άρχες του έτους 2015 
και ακολούθως 
επιμερίστηκε ισόποσα με 
βάση τη μέση κατανάλωση 
στα έτη 2013 και 2014. 
Στους επόμενους 
λογαριασμούς που 
εκδόθηκαν, κατά τα έτη 
2015 & 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει 



επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

00 2088-07 ΛΙΒΑΔΙ 4.385,77
€

361,60 € 4.024,17 €

Απορρίπτεται ο ισχυρισμός 
του ενστάμενου ότι η 
τελευταία μέτρηση 
αφορούσε το έτος 2013 
δεδομένου ότι είχε 
πραγματοποιηθεί η μέτρηση
στις άρχες του έτους 2015 
και ακολούθως 
επιμερίστηκε ισόποσα με 
βάση τη μέση κατανάλωση 
στα έτη 2013 και 2014. 
Στους επόμενους 
λογαριασμούς που 
εκδόθηκαν, κατά τα έτη 
2015 & 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

273462-03 ΛΙΒΑΔΙ 2.787,36
€

361,60 € 2.425,76 € Απορρίπτεται ο ισχυρισμός 
του ενστάμενου ότι η 
τελευταία μέτρηση 
αφορούσε το έτος 2013 
δεδομένου ότι είχε 
πραγματοποιηθεί η μέτρηση
στις άρχες του έτους 2015 
και ακολούθως 
επιμερίστηκε ισόποσα με 
βάση τη μέση κατανάλωση 
στα έτη 2013 και 2014. 
Στους επόμενους 
λογαριασμούς που 
εκδόθηκαν, κατά τα έτη 
2015 & 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει 



επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. Το συγκεκριμένο 
υδρόμετρο υδροδοτεί 
επιχείρηση για την οποία 
έγινε αλλαγή στα στοιχεία 
χρεώστη, παραμένει όμως 
ανεξόφλητο το 
προηγούμενο υπόλοιπο για 
τα έτη 2013-2018 ύψους 
3.424,74€.

702347-12 ΛΙΒΑΔΙ 3.471,38
€ 361,60 € 3.109,78 €

Απορρίπτεται ο ισχυρισμός 
του ενστάμενου ότι η 
τελευταία μέτρηση 
αφορούσε το έτος 2013 
δεδομένου ότι είχε 
πραγματοποιηθεί η μέτρηση
στις άρχες του έτους 2015 
και ακολούθως 
επιμερίστηκε ισόποσα με 
βάση τη μέση κατανάλωση 
στα έτη 2013 και 2014. 
Στους επόμενους 
λογαριασμούς που 
εκδόθηκαν, κατά τα έτη 
2015 & 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.  Το συγκεκριμένο
υδρόμετρο υδροδοτεί 
επιχείρηση και 
καταχωρήθηκε μετά την 
τελευταία καταμέτρηση 
καθώς δεν υπήρχε στο 
πρόγραμμα.

82407 ΑΓΝΩΣΤΗ 181,98 € 181,98 € 0,00 € Ανύπαρκτο υδρόμετρο σε 
άγνωστη διαδρομή. Να 
διαγραφούν όλες οι 
χρεώσεις από το 2013 και να
διαγραφεί η εγγραφή από 
το πρόγραμμα του Δήμου. Η 
διαφορά (76,56)που εκ 
παραδρομής αποχρεώθηκε 



από το συγκεκριμένο 
υδρόμετρο να συμψηφιστεί 
με τυχόν οφειλές του 
ενιστάμενου στο υδρόμετρο 
78767.

1006489 ΛΙΒΑΔΙ 854,19 € 180,57 € 673,62 €

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

100554 ΧΩΡΑ 1.418,40
€ 1.107,18 € 311,22 €

Η προηγούμενη ένδειξη 
στον λογαριαμό του 2013 
ήταν 747 κυβικά ενώ δεν 
καταχωρήθηκε τα έτη 2013 
και 2014 καθόλου 
κατανάλωση. Το 2014 
εμφανίζεται η προηγούμενη 
ένδειξη μηδέν με χρεωμένη 
κατανάλωση (94 κυβικά για 
δύο έτη ).Συνεπώς η ορθή 
προηγούμενη ένδειξη με 
βάση τα κυβικά που έχουν 
χρεωθεί έως την 
καταμέτρηση του παρόντος 
λογαριασμού θα έπρεπε να 
είναι 841 κυβικά και η 
συνολική κατανάλωση 211 
κυβικών αφορά 3 
έτη.Συνεπώς να διορθωθεί η
χρέωση στα πραγματικά 
κτβικά.

102550 ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ 82,86 € 82,86 € 0,00 €

Ζητά μείωση του ποσού 
λόγω αδυναμίας εξόφλησης 
λόγω οικονομικών 
δυσχερειών.



989959 ΛΙΒΑΔΙ 1.584,44
€ 342,70 € 1.241,74 €

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ (Δεν 
προσκομίσθηκε βεβαίωση 
υδραυλικού).  Στις 15/06/20 
με Α.Π. 1451 ο ενστάμενος 
είχε ενημερώσει το Δήμο ότι
ειδοποιήθηκε για διαρροή 
στο ακίνητο του από 
περίοικους την οποία και 
αποκατέστησε. 
Επιπροσθέτως κατά τα έτη 
2013-2014 παρατηρείτε 
μηδενική κατανάλωση ενώ 
το 2015-2016 υποεκτίμηση 
της πραγματικής 
κατανάλωσης καθώς το εώς 
το 2012 η μέση κατανάλωση
ήταν 85 κυβικά.Προτείνεται 
να γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 7ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

0 49089 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 1.367,23
€

344,32 € 1.022,91 €

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

0 49092 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 1.280,78
€

346,68 € 934,10 €

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

0 49093 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 2.139,39
€

692,34 € 1.447,05 €

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

0 49094 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 1.052,72
€

95,03 € 957,69 € Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση 
της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να 
γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και



τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

0 26774 ΛΙΒΑΔΙ 6.254,04
€ 361,60 € 5.892,44 €

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

668452-07 ΛΙΒΑΔΙ 1.093,26
€ 0,00 € 1.093,26 €

Πρόκειται για 
επαγγελματική παροχή και η
κατανάλωση δεν 
παρουσιάζει διαφορά σε 
σχέση με την κατανάλωση 
των προηγούμενων ετών 
,συνεπώς η ένσταση 
απορρίπτεται.

00 4324 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 935,96 € 0,00 € 935,96 €

Μετά την πώληση του 
ακινήτου το 2020 από την 
τράπεζα η οποία είχε 
κατάσχει το ακίνητο ,ο νέος 
ιδιοκτήτης τοποθέτησε νέο 
υδρόμετρο,οι οφειλές που 
υπάρχουν αφορούν τα έτη 
προ της πώλησης του 
ακινήτου και βαραίνουν τον 
ενιστάμενο.

842725-11 ΧΩΡΑ
1.374,24

€ 190,96 € 1.183,28 €

Το προηγούμενο υπόλοιπο 
αφορά και τα πάγια 2017-
2018 στα οποία έχει χρεωθεί
τέλη επαγγελματικής 
αποχέτευσης ενώ σύμφωνα 
με τη διακοπή εργασιών που
προσκομίσθηκε η 
επιχείρηση έπαψε να 
λειτουργεί το 
2017.Προτείνεται 
ηδιαγραφή ποσού 190,96€ 
που προκύπτει από τη 
διαφορά οικιακής και 
επαγγελματικής 
αποχέτευσης.

44596 ΧΩΡΑ 1.520,78
€

455,06 € 1.065,72 € Κατά τα έτη 2013-2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση 
της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να 
γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 7ετία και



τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

81102801 ΧΩΡΑ 1.404,95
€ 368,02 € 1.036,93 €

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

ΑΝΕΥ ΛΙΒΑΔΙ 361,44 361,44 € 0,00 €

Ανύπαρκτο υδρόμετρο δεν 
βρέθηκε στις τελευταίες δύο
καταμετρήσεις .Προτείνεται 
η διαγραφή των οφειλών και
η απεγγραφή του από το 
μητρώο του Δήμου.

765608 ΛΙΒΑΔΙ 2.489,75
€ 361,60 € 2.128,15 €

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

3447207 ΧΩΡΑ 293,48 € 0,00 € 293,48 €

Απορρίπτεται η ένσταση για 
μείωση στο 50% του 
προηγούμενου ανεξόφλητου
ποσού καθώς δεν 
προσκομίσθηκε κανένα 
δικαιολογητικό για την 
αιτίαση του αιτήματός της.

658120-09 ΛΙΒΑΔΙ 773,51 € 102,15 € 671,36 €

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

0 59019 ΛΙΒΑΔΙ 2.607,79
€

893,67 € 1.714,12 €

Κατά τα έτη 2012-2016, 
παρατηρείται, μηδενική ή 
ενδεικτική χρέωση  
κατανάλωσης. Συνεπώς να 
γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 8ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.



4-885249 ΛΙΒΑΔΙ 2.058,01
€ 309,39 € 1.748,62 €

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

0 2339703 ΛΙΒΑΔΙ 2.434,17
€ 671,01 € 1.763,16 €

Κατά τα έτη 2013-2016, 
παρατηρείται, μηδενική ή 
ενδεικτική χρέωση  
κατανάλωσης. Συνεπώς να 
γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 7ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

322727-12 ΛΙΒΑΔΙ 981,80 € 190,96 € 790,84 € Απορρίπτεται η ένσταση 
περί διαγραφής της οφειλής 
διότι όσον αφορά τον 
αριθμό υδρομέτρου 
πρόκειται περί 
τυπογραφικού λάθους αφού
αντί για 322727-12 
καταχωρήθηκε 332727-
12.Το προηγούμενο 
ανεξόφλητο υπόλοιπο 
αφορά τα ΄πάγια των ετών 
2017-2018 τα οποία 
εκδόθηκαν μετά την 
κατάθεση ποσού 980,28€ 
που κατέβαλλε ο 
ενιστάμενος για οφειλές προ
του 2017 που 
περιελαμβανόταν στην 
ατομική ειδοποίηση που 
παρέλαβε. Όσον αφορά το 
λάθος κατά την 
καταμέτρηση σε αυτοψία 
που διενεργήθηκε παρόντος 
του ενιστάμενου στις 
12/03/21 διαπιστώθηκε ότι 
ο υδρομετρτής ήταν 
τοποθετημένος με ανάποδη 
φορά με αποτέσμα την 
μείωση αντί της αύξησης 
στα καταγεγραμμένα 
καταναλωθέντα κυβικά. 
Παρ' όλα αυτά προτείνεται η
διαγραφή ποσού ύψους 
190,96€ που προκύπτει από 
τη διαφορά οικιακής και 



επαγγελματικής 
αποχέτευσης που έχει 
χρεωθεί στα πάγια του 
2017-2018.

00 5603 ΧΩΡΑ 928,82 € 0,00 € 928,82 €

Ο ενιστάμενος όλα τα έτη 
πληρώνει μέρος του ποσού 
της οφειλής του καθώς 
θεωρεί υπερβολικά τα πάγια
τέλη χρήσης αποχέτευσης. 
Παρ' όλα αυτά δεν 
προβλέπονται μειώσεις 
τελών ,οπότε θα πρέπει να 
καταβληθεί ολόκληρο το 
οφειλόμενο ποσό.

00 4345 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 2.051,83
€ 588,76 € 1.463,07 €

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

171796 ΛΙΒΑΔΙ 845,94 € 92,66 € 753,28 €

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

032397-04 ΛΙΒΑΔΙ 917,02 € 121,93 € 795,09 € Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση 
της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να 



γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

050358-04 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 1.184,04
€ 231,88 € 952,16 €

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

1010126752 ΚΑΡΑΒΙ 2.771,35
€ 361,60 € 2.409,75 €

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

963948-08 ΛΙΒΑΔΙ
1.112,49

€ 0,00 € 1.112,49 €

Η ένσταση κατά κύριο λόγο 
αφορά το ανεξόφλητο 
προηγούμενο υπόλοιπο που
αντιστοιχεί στο 60% των 
λογαριασμών του 2013 και 
2014 καθώς και τα πάγια 
2017-2018.

022569-08 ΛΙΒΑΔΙ 3.965,93
€

361,60 € 3.604,33 €

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

0 18679 ΛΙΒΑΔΙ 4.021,92
€

361,60 € 3.660,32 €

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

122343-07 ΛΙΒΑΔΙ 794,07 € 71,30 € 722,77 €

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



109670 ΛΙΒΑΔΙ 6.460,95
€ 361,60 € 6.099,35 €

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

123869 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 986,35 € 0,00 € 986,35 €

Παρόλο που η ενιστάμενη 
δεν κατοικεί πλέον στη 
Σέριφο το υδρόμετρο έχει 
καταγράψει τα 
αναφερόμενα κυβικά. Το 
προηγούμενο ανεξόφλητο 
υπόλοιπο αφορά τους 
λογαριασμούς του 2013 και 
2014 όπου η κατανάλωση 
ήταν 229,5 κυβικά κατ΄έτος. 
Η αναφορά στην εισροή 
αέρα δεν τεκμέρεται καθώς 
δεν υπάρχει βεβαίωση 
υδραυλικού.

668109-07 ΠΑΝΑΓΙΑ
1.524,06

€ 1.323,40 € 200,66 €

Η ένσταση κατά κύριο λόγο 
αφορά το ανεξόφλητο 
προηγούμενο υπόλοιπο που
αντιστοιχεί στους  
λογαριασμούς του 2013 και 
2014 που όντως υπάρχει 
πολύ μεγάλη αύξηση της 
κατανάλωσης σε σχέση με 
όλους τους προηγούμενους 
λογαριασμούς. Ο 
ενιστάμενος είχε υποβαλει 
ένσταση και το 2015 η οποία
δεν εξετάσθηκε. Καθ ότι έχει
παρέλθει και η 5 ετία και ο 
Δημος δεν έχει αποκριθεί, 
προτείνουμε να γίνει δεκτή 
η ένσταση και να πληρωθεί 
για τα δύο αυτά έτη το 
πάγιο και η μέση 
κατανάλωση (45 κυβικά).  Η 
ένσταση του 2015, έχει 
πρώτοκολλο 2425/04-09-
2015.

113758-05 ΛΙΒΑΔΙ 2.061,93
€

361,60 € 1.700,33 € Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση 
της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να 
γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και



τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

668004 ΛΙΒΑΔΙ 2.307,16 361,60 € 1.945,56 €

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

0 72282 ΧΩΡΑ 120,48 € 95,48 € 25,00 €
Έχει κάνει αίτηση διότι 
καταργήθηκε η αποχέτευση 
από τις 11-05-2018

102956 ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ 3.747,22
€

361,60 € 3.385,62 €

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

59694 ΛΙΒΑΔΙ 1.941,48
€

361,60 € 1.579,88 €

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

023272-08 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 1.316,59
€

286,46 € 1.030,13 €

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

027238-05 ΛΙΒΑΔΙ 646,43 € 694,32 € -47,89 €

Διαγραφή ποσού ύψους 
694,32€ καθώς το ακίνητο 
δεν είναι συνδεδεμένο στην 
αποχέτευση και αλλαγή 
τιμολογίου στο μητρώο του 
Δήμου.Έχει κατατεθεί ήδη 
ποσό ύψους 258,57€ άρα το 
τελικό ποσό για 
συμψηφισμό σε επόμενο 
λογαριασμό έιναι 306,46€.



29270706 ΛΙΒΑΔΙ 12.564,61
€

12.268,41
€ 296,20 €

Το 2015 μία πτώση δέντρου 
προκάλεσε διαροή η οποία  
επισκευάστηκε από τον 
ενιστάμενο. Υπάρχει 
αναπάντηση ένσταση από 
τις 30/06/2015 με αρ. 
πρωτοκώλλου 1728, που 
καλούσε ο ενστάμενος το 
Δήμο σε αυτοψία, ουδέποτε 
έγινε. Προσκομίσθηκαν 
φωτογραφίες απ το συμβάν 
και βεβαίωση του 
υδρυαλικού. Προτείνεται η 
χρέωση 100 κυβικών κατ' 
έτος για τα έτη 2017-2018-
2019.

ΠΑΛΙΑ
ΚΑΡΤΕΛΛΑ  482,32 € 482,32 € 0,00 €

ΧΡΕΩΣΕΙΣ 2009-2011 Ζητά 
παραγραφή. Συντρέχουν οι 
λόγοι παραγραφής καθ' ότι 
έχει παρέλθει η 
αποσβεστική προθεσμία.

658113-09 ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ 387,73 € 81,58 € 306,15 €

Δεν καταγράφηκε ένδειξη το
2013-2016 με αποτέλεσμα 
να μηδενιστεί το υδρόμετρο 
στο πρόγραμμα του Δήμου 
και κατόπιν να 
ξαναχρεωθούν τα ήδη 
εξοφλημένα από τον 
καταναλωτή κυβικά. 
Προτείνεται η διόρθωση των
κυβικών κατανάλωσης ώστε 
να ανταποκρίνεται η 
προηγούμενη ένδειξη στην 
πραγματική.Η πραγματική 
κατανάλωση είναι 381-
70=311κυβικά .Συνεπώς να 
γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 7ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

029254-04 ΛΙΒΑΔΙ 252,53 € 252,53 € 0,00 €

Να γίνει διακοπή 
υδροδότησης για να βρεθεί 
ο ιδιοκτήτης του 
υδρομέτρου καθώς φαίνεται
να έχει κατανάλωση.



81740 ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ 15.248,25
€

14.952,05
€ 296,20 €

Το υδρόμετρο ήταν 
χαλασμένο και 
αντικαταστάθηκε. Απόδειξη 
αυτού το γεγονός ότι είχε 
καταγράψει στις 22/01/21 , 
δηλαδή 8 μήνες μετά την 
καταμέτρηση για την έκδοση
του λογαριασμού επιπλέον 
1556 κυβικά. Προτείνεται να
χρεωθεί η μέση κατανάλωση
για τα τελευταία τρία χρόνια
ήτοι 100 κυβικά ανά έτος. 
Διεξήχθη ογκομέτρηση απ 
τον υπάλληλο ύδρευσης του
Δήμου, όπου διαπιστώθηκε 
όντως η βλάβη.

306953-04 ΛΙΒΑΔΙ 419,37 € 24,63 € 394,74 €

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

00 4919 ΝΟΧΤΑ 3.029,04
€ 1.417,50 € 1.611,54 €

Διαγραφή ποσού ύψους 
694,32€ καθώς το ακίνητο 
δεν είναι συνδεδεμένο στην 
αποχέτευση και αλλαγή 
τιμολογίου στο μητρώο του 
Δήμου. Από τις 
προηγούμενες 
καταναλώσεις τεκμαίρεται η
ενδειτική κατανάλωση κατά 
τα έτη 2013-2016, συνεπώς 
να γίνει επιμερισμός της 
χρέωσης στην 7ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. Δεν τεκμαίρεται 
από κανένα έγγραφο η 
άσκοπη διαρροή νερού στο 
λάστιχο μεταφοράς νερού 
όπως αναφέρει ο 
ενστάμενος. Το 2012 είχε 
338 κυβικά. 

0 20920 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 374,17 € 360,92 € 13,25 € Δεν καταγράφηκε ένδειξη το
2014 με αποτέλεσμα να 
μηδενιστεί το υδρόμετρο 
στο πρόγραμμα του Δήμου 
και κατόπιν να 
ξαναχρεωθούν τα ήδη 
εξοφλημένα από τον 



καταναλωτή κυβικά. 
Προτείνεται η αποχρέωση 
όλης της κατανάλωσης 
καθώς έχει ήδη χρεωθεί 13 
κυβικά επιπλέον της 
παρούσας ένδειξης.

122342-07 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 127,31 € 13,56 € 113,75 €

Στο υδρόμετρο είχαν 
καταγραφεί ενδείξεις κατά 
την προηγούμενη 
καταμέτρηση που δεν 
ανταποκρίνονταν 
στηνπραγματικότητα καθώς 
στην τελευταία 
καταμέτρηση τα κυβικά 
ήταν λιγότερα από την 
προηγούμενη 
καταγεγραμμένη ένδειξη. Το
ακίνητο δεν 
χρησιμοποιείται.Προτέινεται
η διαγραφή του ποσού που 
προκύπτει από τα επιπλέον 
κυβικά.

122344-07 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 253,36 € 27,12 € 226,24 €

Στο υδρόμετρο είχαν 
καταγραφεί ενδείξεις κατά 
την προηγούμενη 
καταμέτρηση που δεν 
ανταποκρίνονταν 
στηνπραγματικότητα καθώς 
στην τελευταία 
καταμέτρηση τα κυβικά 
ήταν λιγότερα από την 
προηγούμενη 
καταγεγραμμένη ένδειξη. Το
ακίνητο δεν 
χρησιμοποιείται.Προτέινεται
η διαγραφή του ποσού που 
προκύπτει από τα επιπλέον 
κυβικά.

43424 ΡΑΜΜΟΣ 76,56 € 76,56 € 0,00 €

Είχαν χρεωθεί δύο πάγια το 
2013 και 2014 στο 
συγκεκριμένο υδρόμετρο 
,ενώ πρόκειται για δωρεάν 
παροχή όμως δεν έχει 
εξεταστεί η ένσταση του 
2015 ώστε να διαγραφεί το 
ποσό 76,56€. Έκτοτε δεν έχει
ξαναχρεωθεί.



572556-09 ΛΙΒΑΔΙ 888,20 € 229,84 € 658,36 €

Δεν καταγράφηκε ένδειξη το
2013 και 2014 με 
αποτέλεσμα να μηδενιστεί 
το υδρόμετρο στο 
πρόγραμμα του Δήμου και 
κατόπιν να ξαναχρεωθούν 
τα ήδη εξοφλημένα από τον 
καταναλωτή κυβικά. 
Προτείνεται η διόρθωση των
κυβικών κατανάλωσης ώστε 
να ανταποκρίνεται η 
προηγούμενη ένδειξη στην 
πραγματική.Κατά τα έτη 
2013-2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. 
Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 7ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

4680800 ΑΓΝΩΣΤΗ 1.260,72
€ 1.260,72 € 0,00 €

Ανύπαρκτο υδρόμετρο σε 
άγνωστη διαδρομή που 
χρεώνεται από το 2009. Να 
διαγραφούν οι οφειλές και 
να απεγγραφεί από το 
μητρώο του δήμου.

0 44809 ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ 1.465,38
€

1.218,66 € 246,72 € Δεν καταγράφηκε ένδειξη το
2013 και 2014 με 
αποτέλεσμα να μηδενιστεί 
το υδρόμετρο στο 
πρόγραμμα του Δήμου και 
κατόπιν να ξαναχρεωθούν 
τα ήδη εξοφλημένα από τον 
καταναλωτή κυβικά. 
Προτείνεται η διόρθωση των
κυβικών κατανάλωσης ώστε 
να ανταποκρίνεται η 
προηγούμενη ένδειξη στην 
πραγματική.Η πραγματική 
κατανάλωση είναι 166 
κυβικά .Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 7ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. Επίσης να 
συμψηφιστούν τα 76,56€ 
που έχουν καταβληθεί 
αλλα΄αποχρεώθηκαν από το
ανύπαρκτο υδρόμετρο 
(4680800) που επί σειρά 



ετών χρεωνόταν στην 
ενιστάμενη.

00 9239 ΚΑΡΑΒΙ 1.931,31
€ 584,78 € 1.346,53 €

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

658127-09 ΛΙΒΑΔΙ 256,42 € 0,00 € 256,42 €

Δεν υπάρχει για τα τέλη του 
2019 πρόβλεψη για 
απομείωση ποσού λόγω 
ανεργίας.Συνεπώς η 
ένσταση απορρίπτεται και 
να ενημερωθεί ο 
καταναλωτής για το 
ενδεχόμενο υπαγωγής σε 
ρύθμιση.

012489-06 ΛΙΒΑΔΙ 1.082,42
€

0,00 € 1.082,42 €

Δεν υπάρχει για τα τέλη του 
2019 πρόβλεψη για 
απομείωση ποσού λόγω 
χαμηλού 
εισοδήματος.Επίσης 
υπάρχουν ανεξόφλητα ποσά
από το 2013. Συνεπώς η 
ένσταση απορρίπτεται και 
να ενημερωθεί ο 
καταναλωτής για το 
ενδεχόμενο υπαγωγής σε 
ρύθμιση.

306941 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ 50,00 € 50,00 € 0,00 €

Έχει προσκομισθεί η 
απόδειξη πληρωμης για το 
προηγούμενο ανεξόφλητο 
υπόλοιπο.



0 6107228 ΧΩΡΑ 1.364,01
€

0,00 € 1.364,01 €

Η ένσταση είναι 
εκπρόθεσμη, το ποσό 
αφορά κατανάλωση 365 
κυβικών για 3 έτη συνολικής
αξίας πλέον των παγίων, 
σύνολο παρόντος 
λογαριασμού 465,13 αλλά 
υπάρχει ανεξόφλητο 
προηγούμενο υπόλοιπο, 
898,88. 

64454 ΛΙΒΑΔΙ 485,01 € 0,00 € 485,01 €

Δεν υπάρχει για τα τέλη του 
2019 πρόβλεψη για 
απομείωση ποσού λόγω 
χαμηλού 
εισοδήματος.Επίσης 
υπάρχουν ανεξόφλητα ποσά
από το 2015.Συνεπώς η 
ένσταση απορρίπτεται και 
να ενημερωθεί ο 
καταναλωτής για το 
ενδεχόμενο υπαγωγής σε 
ρύθμιση.

51792 ΛΙΒΑΔΙ 962,41 € 0,00 € 962,41 €

Δεν υπάρχει για τα τέλη του 
2019 πρόβλεψη για 
απομείωση ποσού λόγω 
χαμηλού 
εισοδήματος.Επίσης 
υπάρχουν ανεξόφλητα ποσά
από το 2015.Συνεπώς η 
ένσταση απορρίπτεται και 
να ενημερωθεί ο 
καταναλωτής για το 
ενδεχόμενο υπαγωγής σε 
ρύθμιση.

829183 ΡΑΜΜΟΣ 88,28 € 94,92 € -6,64 €

Συμψηφισμός ποσού 63,28€
που αποχρε'ωθηκαν από 
ανύπαρκτο υδρόμετρο και 
διαγραφή ποσού 31,64€ από
χρέωση επιπλέον κυβικών 
που χρεώθηκαν το 2015 και 
2016 καθώς το σπίτι είναι 
ακατοίκητο και η τωρινή 
ένδειξη είναι μικρότερη από 
εκείνη του 2016.

blank ΑΓΝΩΣΤΗ 838,02 € 901,30 € -63,28 € Ανύπαρκτο υδρόμετρο σε 
άγνωστη διαδρομή. Να 
διαγραφούν όλες οι 
χρεώσεις από το 2013 και να
διαγραφεί η εγγραφή από 
το πρόγραμμα του Δήμου. 
Ηδιαφορά που εκ 



παραδρομής αποχρεώθηκε 
από το συγκεκριμένο 
υδρόμετρο να συμψηφιστεί 
με τυχόν οφειλές της 
ενιστάμενης στο υδρόμετρο 
829183

104741-13 ΚΑΡΑΒΙ 16.930,47
€ 723,18 € 16.207,29

€

Κατά τα έτη 2013-2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση 
της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να 
γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 7ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. Να γίνουν 
αυστηρές συστάσεις στον 
υδρολήπτη εκ νέου για την 
υπερβολική κατανάλωση 
που προκύπτει από 
άρδρευση η οποία 
απαγορεύεται από τον 
κανονισμό ύδρευσης του 
Δημου.

145640 ΛΙΒΑΔΙ 240,96 € 240,96 € 0,00 €

Διαγραφή προγούμενου 
ανεξόφλητου ποσού ύψους 
240,96€ καθώς 
προσκομίσθηκαν οι σχετικές 
αποδείξεις.

16236807 ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ 3.966,24
€

361,60 € 3.604,64 €

Το υδρόμετρο παραδόθηκε 
στο Δήμο μαζί με υπεύθυνη 
δήλωση του ιδιοκτήτη στην 
οποία αναφέρεται 
ότι :"Ειδικός τεχνίτης 
διαπίστωσε ότι το 
υδρόμετρο έχανε εμφανίζον 
απώλειες και συνεπώς 
αντικαταστάθηκε". Ωστόσο 
δεν υπάρχει σχετική 
βεβαίωση από υδραυλικό ή 
κάποιας αυτοψίας από το 
Δήμο που να τεκμαίρει το 
ως άνω γεγονός. Σύμφωνα 
με ογκομέτρηση που έγινε η 
το υδρόμετρο δούλευε 
κανονικά. Κατά τα έτη 2015-
2016, παρατηρείται, 
μηδενική κατανάλωση. 
Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 5ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. 



0 11796 ΡΑΜΜΟΣ 1.614,34
€ 989,46 € 624,88 €

Η προηγούμενη ένδειξη 
στον λογαριαμό του 2013 
ήταν 502 κυβικά ενώ δεν 
καταχωρήθηκε τα έτη 2013 
και 2014 καθόλου 
κατανάλωση. Το 2015 
εμφανίζεται η προηγούμενη 
ένδειξη μηδέν με χρεωμένη 
ελάχιστη σε σχέση με 
προηγούμενα χόνια 
κατανάλωση (19 κυβικά για 
δύο έτη ).Συνεπώς η ορθή 
προηγούμενη ένδειξη με 
βάση τα κυβικά που έχουν 
χρεωθεί έως την 
καταμέτρηση του παρόντος 
λογαριασμού θα έπρεπε να 
είναι 521 κυβικά και η 
συνολική κατανάλωση των 
558 κυβικών αφορά 7 
έτη.Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 7ετία και
τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά.

196580-06 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 1.448,56
€

301,48 € 1.147,08 €

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

44655 ΛΙΒΑΔΙ 3.373,90
€

361,60 € 3.012,30 €

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

44656 ΛΙΒΑΔΙ 1.032,90
€

188,37 € 844,53 €

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

99431 ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ 695,81 € 209,28 € 486,53 € Προσκομίσθηκε η απόδειξη 
πληρωμής για το 



προηγούμενο ανεξόφλητο 
ποσό.

00 9238 ΚΑΡΑΒΙ 2.163,75
€ 361,60 € 1.802,15 €

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

000 839 ΛΙΒΑΔΙ 851,70 € 95,03 € 756,67 €

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

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  άρθρου  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 άρθρου 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 του 4ου πρακτικού της επιτροπής των ενστάσεων του Δήμου Σερίφου.

Ο κ. Λυμβαίος Ι. δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 154/2021.



Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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