
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ         

        Αριθ. Απόφ.:181/2021

       ΑΔΑ:6ΜΚΣΩ1Η-ΒΕΙ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 24ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Επικύρωση 3ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 

Στη Σέριφο σήμερα, 07 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε έκτακτη δια 

περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 3716-07/09/2021 

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 (6) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ            ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  1. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος                       

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος  

4. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

5. Μποφίλιος Πέτρος , μέλος   

6. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

 

 

 

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

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της επιτροπής την ανάγκη επικύρωσης του 3ου πρακτικού επιτροπής 

ενστάσεων για το έτος 2021 όπως παρουσιάζεται κάτωθι: 

 

 

ΑΡ 
ΥΔΡΟΜΕΤ

ΡΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΝΑ 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ  

ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΘΕ

Ι 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 



141009315
1 

ΛΙΒΑΔΙ 
1.897,94 

€ 
572,23 € 1.325,71 € 

Ο ενστάμενος 
απέκτησε το 
μαγάζι το 2018. 
Συνεπώς θα 
χρεωθεί τα δύο 
από τα τρία έτη 
της 
κατανάλωσης. 
Ωστόσο, 
απορρίπτουμε 
τον ισχυρισμό 
του περί μη 
ισομερούς 
κατανάλωσης 
διότι μέσα σε 
ένα χρόνο έχει 
κατανάλωσει 
376 κυβικά, όσο 
και ο μέσρος 
όρος των 3 ετών 
δηλαδή. 

35269 ΛΙΒΑΔΙ 
1.678,78 

€ 
504,87 € 1.173,91 € 

Έχει 
προσκομισθεί η 
παύση 
εργασιών της 
επιχείρησης τον 
12/2016. 
Συνεπώς 
διαγράφεται 
ποσό ύψους 
95,48Χ3=286,44
€ που 
προκύπτει από 
τη διαφορά της 
χρέωσης από 
επαγγελματική 
σε οικιακή 
αποχέτευση.Κατ
ά τα έτη 2015 & 
2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 



έτος ξεχωριστά, 
με βάση την 
ισχύουσα 
κλίμακα της 
κάθε χρονιάς. 
Να βγει από το 
σύστημα η 
επαγγελματική 
αποχέτευση. 

23300-08 ΡΑΜΜΟΣ 
7.166,60 

€ 
4.614,69 € 2.551,91 € 

Προσκομίσθηκε 
το τιμολόγιο 
αλλαγής 
υδρομέτρου με 
ημερομηνία 
20/09/2012. 
Δεν είχε γίνει 
αλλαγή του 
αριθμού στο 
αρχείο του 
Δήμου όμως 
είχαν χρεωθεί 
και πληρωθεί 
στο παλιό 
υδρόμετρο 
2214 κυβικά 
κατά τα έτη 
2013-2016, τα 
οποία και 
πρέπει να 
διαγραφούν 
αφού ήδη είχαν 
πληρωθεί σε 
λογαριασμό 
που 
εμφανιζόταν το 
παλιό 
υδρόμετρο. 
Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά  



με βάση την 
ισχύουσα 
κλίμακα της 
κάθε χρονιάς. 

121931 ΧΩΡΑ 914,32 € 914,32 € 0,00 € 

Έχει 
επανελλημένως 
ζητήσει την 
διακοπή 
υδροδότησης 
καθώς δεν 
κατοικείται 
πλέον το 
ακίνητο, οι 
χρεώσεις είναι 
μόνο τα πάγια 
που βγαινουν 
τα τελευταία 
χρόνια. Να 
αφαιρεθεί το 
υδρόμετρο. 

056577-05 ΛΙΒΑΔΙ 
1.378,06 

€ 
311,77 € 1.066,29 € 

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

469567-09 
(1106096) 

ΛΑΓΓΑΔΙ 
1.696,10 

€ 
0,00 € 1.696,10 € 

Ζητά 
επανεξέταση 
του ποσού που 
πρόεκυψε μετα 
το 1ο Πρακτικό 
της Επιτροπής 



ωστόσο η 
ένδειξη του 
υδρομετρητή 
είναι σωστή. 

829180 ΡΑΜΜΟΣ 
3.290,02 

€ 
361,60 € 2.928,42 € 

Κατά τα έτη 
2015-2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά, 
με βάση την 
ισχύρουσα 
κλίμακα του 
εκάστοτε έτους. 

23301-08 ΤΣΙΓΓΟΥΡΙ 371,38 € 0,00 € 371,38 € 

Δεν 
προσκομίσθηκα
ν αποδείξεις για 
το 
προηγούμενο 
ανεξόφλητο 
υπόλοιπο. Δεν 
υπάρχει 
αποχέτευση στη 
συσυγκεκριμένη 
ιδιοκτησία. Από 
λάθος 
χρεώθηκε αλλά 
από την άλλη 
δεν χρεώνεται 
στο υδρόμετρο 
οικίας στο 
042327. 
Συνεπώς να 
γίνει 
αποχρέωση από 
εδώ και χρέωση 
σε εκείνο το 
υδρόμετρο. Να 
γίνει και η 
αλλαγή στο 
σύστημα. 



190421907 
(04719953) 

ΠΑΝΑΓΙΑ 
3.274,65 

€ 
0,00 € 3.274,65 € 

Δεχόμαστε ότι 
παρατηρείται 
αυξημένη 
καταναλωση 
έναντι του 
μέσου 
κατανάλωσης 
των 
προηγούμενων 
ετών, ωστόσο 
δεν τεκμαίρεται 
η εισροή αέρα. 
Σημειώνεται ότι 
σε διάστημα 
πέντε μηνών 
έχει 
κατανάλωσει 
209 κυβικά ήτοι 
501 κυβικά το 
έτος, κατ' 
αναλογία. 

819064 ΧΩΡΑ 174,60 € 174,60 € 0,00 € 

ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ 
ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

658121-09 ΛΙΒΑΔΙ 803,77 € 0,00 € 803,77 € 

Δεν 
προσκομίσθηκα
ν αποδείξεις για 
το 
προηγούμενο 
ανεξόφλητο 
υπόλοιπο. Δεν 
υπάρχει 
αποχέτευση στη 
συσυγκεκριμένη 
ιδιοκτησία. Από 
λάθος 
χρεώθηκε αλλά 
από την άλλη 
δεν χρεώνεται 
στο υδρόμετρο 
οικίας στο 
071729. 
Συνεπώς να 
γίνει 
αποχρέωση από 
εδώ και χρέωση 



σε εκείνο το 
υδρόμετρο. Να 
γίνει και η 
αλλαγή στο 
σύστημα. 

15900 
(945338-

13) 
ΧΩΡΑ 532,76 € 412,28 € 120,48 € 

Έχει υποβληθεί 
ένσταση το 
2015 και 
καταβληθεί 
τότε ποσό 
216,92€ ,η 
οποία δεν 
εξετάσθηκε 
όπου ζητούσε 
επανέλεγχο. 
Τους είπαν να 
αλλάξουν 
υδρόμετρο το 
οποίο και 
έκαναν.  Καθ ότι 
έχει περάσει και 
η 5ετία, και ο 
Δήμος δεν είχε 
αποκριθεί, 
προτείνουμε να 
γίνει αποδεκτή 
η ένσταση της. 

407186 ΑΓΝΩΣΤΟ 181,98 € 181,98 € 0,00 € 

Το ίδιο 
υδρόμετρο όλα 
τα χρόνια 
εκδίδεται 
κανονικά και με 
κατανάλωση 
στο όνομα 
Ευγενίου 
Μαρία. 
Ουδέποτε η 
αποθανούσα 
Μαγουλά 
Φιλίππα είχε 
υδρόμετρο στο 
όνομα της. 

    51,17 € 51,17 € 0,00 € 

Αφορά 
υπόλοιπο σε 
παλιά καρτέλα 
από το 2010.   



165722 ΠΑΝΑΓΙΑ 423,89 € 0,00 € 423,89 € 

Να απορριφθεί 
η ένσταση διότι 
ναι μεν 
παρατηρείται 
αυξημένη 
κατανάλωση σε 
σχέση με τα 
προηγούμενα 
έτη ωστόσο δεν 
παρατηρείται 
κάποια διαρροή 
ή άλλος λόγος 
ότι είναι 
εσφαλμένη η 
ένδειξη. 

26396 ΚΑΡΑΒΙ 
2.851,46 

€ 
361,60 € 2.489,86 € 

Απορρίπτεται ο 
ισχυρισμός της 
ενστάμενης ότι 
η αυξημένη 
κατανάλωση 
οφείλεται στην 
κατασκευή του 
δρόμου και 
στην παροχή 
νερού διότι 
υπάρχει κάποιο 
έγγραφο που να 
το αποδεικνύει. 
Ωστόσο, επειδή 
κατά έτη 2015 & 
2016 υπήρξε 
υποεκτίμηση 
της 
κατανάλωσης, 
να γίνει 
επιμερισμός 
στα πέντε 
χρόνια και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά 
με βάση την 
εκάστοτε 
ισχύουσα 
κλίμακα. 

00 8116 ΛΙΒΑΔΙ 673,61 € 694,32 € -20,71 € 

Το 
συγκεκριμένο 
υδρόμετρο 
είναι σε οικία 
ενώ χρεώνεται 
επαγγελματικό. 
Να διαγραφεί η 



διαφορά των 
χρεώσεων 
αποχέτευσης 
από 
επαγγελατική 
σε οικιακή από 
το 2013 εώς το 
2019.  

151230-96 ΧΩΡΑ 200,94 € 71,42 € 129,52 € 

Έχει εκ 
παραδρομής 
περαστεί λάθος 
η προηγούμενη 
ένδειξη του 
υδρόμετρο. Η 
ένδειξη του 
2016 ήταν 98 
κυβικά και όχι 
19 που φαίνεται 
στον παρόν 
λογαριασμό. 
Συνεπώς η 
κατανάλωση 
είναι 10 κυβικά. 

352597 ΡΑΜΜΟΣ 397,90 € 20,34 € 377,56 € 

Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 
Να ελεγχθεί τι 
είδους ακίνητο 
υδρεύει το 
υδρόμετρο. 

352586 ΡΑΜΜΟΣ 
1.075,11 

€ 
226,34 € 848,77 € 

Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 



κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 
Να ελεγχθεί τι 
είδους ακίνητο 
υδρεύει το 
υδρόμετρο. 
Ταυτόχρονα36 
θα πρέπει να 
χρεωθεί κατά 
τελευταία πέντε 
έτη 
επαγγελματική 
αποχέτευση. Σε 
κανένα του 
υδρόμετρο δεν 
υπήρχε 
αποχέτευση. Το 
επιπλέον ποσό 
που πρέπει να 
χρεωθεί είναι 
336 ευρώ επί 3 
χρόνια (2017-
2018-2019) 
πλέον φπα, ήτοι 
ποσό 1249,92 
ευρώ.   

352585 ΡΑΜΜΟΣ 506,38 € 42,04 € 464,34 € 

Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 
Να ελεγχθεί τι 
είδους ακίνητο 
υδρεύει το 
υδρόμετρο. 



352583 ΡΑΜΜΟΣ 580,96 € 45,20 € 535,76 € 

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

0 44597 ΡΑΜΜΟΣ 
2.827,06 

€ 
361,60 € 3.715,38 € 

Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 
Να ελεγχθεί τι 
είδους ακίνητο 
υδρεύει το 
υδρόμετρο. 
  

923880-09 ΡΑΜΜΟΣ 391,12 € 18,98 € 372,14 € 

Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 
Να ελεγχθεί τι 
είδους ακίνητο 
υδρεύει το 
υδρόμετρο. 



923858 ΡΑΜΜΟΣ 327,84 € 6,33 € 321,51 € 

Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 
Να ελεγχθεί τι 
είδους ακίνητο 
υδρεύει το 
υδρόμετρο. 

Σύνολο δύο 
καρτελών 

  
4.677,67 

€ 
  4.677,67 € 

Βάσει 
κανονισμού 
ύδρευσης, ο 
ενστάμενος δεν 
μπορεί να κάνει 
πάνω από δύο 
ενστάσεις. 
Όπου 
αναφέρονταν 
τα ίδια 
δεδομένα. 

4644 ΛΙΒΑΔΙ 
2.305,13 

€ 
790,12 € 1.515,01 € 

Διαγραφή 
ποσού ύψους 
381,08 που 
προκύπτει από 
την διαφορά 
χρέωσης 
επαγγελματικής 
(καφενείο) σε 
οικιακή 
αποχέτευση για 
τα έτη 2013-
2018 καθώς το 
υδρόμετρο 
υδρεύει τις 
οικίες άνωθεν 
του 
καταστήματος. 
Συμψηφισμός 
ποσού ύψους 
203,14 € που 
εκκρεμεί από 
την 58/2018 



απόφαση Δ.Σ. 
στο όνομα 
Κόντες 
Στυλιανός του 
οποίου είναι 
μοναδική 
κληρονόμος. 
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. 

963938-08 ΛΙΒΑΔΙ 
4.622,63 

€ 
4.050,15 € 572,48 € 

Με βάση την 
ιστορικότητα, 
από τις μέσες 
καταναλώσεις 
όλο των 
προηγούμενων 
ετών από την 
ημερομηνία 
τοποθέτησης 
του 
υδρομέτρου, οι 
καταναλώσεις 
δεν ξεπέρασαν 
τα 100 κυβικά. 
Η τωρινή υψηλη 
κατανάλωση 
των 2626 
κυβικά για 
οικία, η οποία 
δεν κατοικείται 
όλο το χρόνο, 
είναι 
λανθασμένη. 
Να γίνει αλλαγή 
του 
υδρομέτρου και 
ταυτόχρονα να 
χρεωθεί 100 
κυβικά για τα 



έτη 2015 έως 
2019, με 
χρεώση ανά 
έτος ξεχωριστά 
με βάση την 
ισχύουσα 
κλίμακα του 
κάθε χρόνου 
συν το πάγιο 
του 2019. 

00 4337 ΛΙΒΑΔΙ 763,34 € 58,65 € 704,69 € 

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

3685319 ΧΩΡΑ 
1.178,01 

€ 
816,60 € 361,41 € 

Έχει υποβληθεί 
ένσταση το 
2015, η οποία 
δεν εξετάσθηκε 
όπου ζητούσε 
επανέλεγχο, 
καθώς έχει 
χρεωθεί 359 
κυβικά το 2013 
ενώ μετά 
μηδενίζει και 
έχει την ίδια 
ένδειξη έως 
σήμερα. Καθ ότι 
έχει περάσει και 
η 5ετία, και ο 
Δήμος δεν είχε 
αποκριθεί, 
προτείνουμε να 
γίνει αποδεκτή 
η ένσταση του. 
Να γίνει 
αντικατάσταση 



του 
υδρομέτρου και 
να 
προσκομιστεί 
στο Δήμο το 
παλιό 
υδρόμετρο. 

0 21594 ΛΙΒΑΔΙ 151,40 € 76,40 € 75,00 € 

Έχει 
προσκομισθεί 
απόδειξη 
πληρωμής για 
το εν λόγω 
ποσό. 

982587 
ΛΙΒΑΔΑΚΙ

Α 
1.428,57 

€ 
361,60 € 1.066,97 € 

Αρχικά 
απορρίπτεται ο 
ισχυρισμός του 
ενστάμενου 
περί λάθος 
μέτρησης διότι 
δεν τεκμαίρεται 
από κάποιο 
έγγραφο ή 
κάποιο άλλο 
απτό στοιχείο. 
Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά.  

291117 
ΛΙΒΑΔΑΚΙ

Α 
8.456,93 

€ 
723,14 € 7.733,79 € 

Κατά τα έτη 
2013-2016, 
παρατηρείται 
ελάχιστη-
ενδεικτική 
κατανάλωση. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 



στην 7ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 

8716001 ΛΙΒΑΔΙ 888,77 € 809,53 € 79,24 € 

H ενστάμενη 
αναφέρει τις 
κατανάλωσεις 
από το 2013 
έως το 2016, με 
την 
κατανάλωση να 
μην ξεπερνά τα 
20 κυβικά κατά 
έτος, σε σπίτι 
43,5 τ.μ. Ενώ 
για το διάστημα 
2017 έως 2019, 
φαίνεται 
κατανάλωση 
732 κυβικά. 
Κατόπιν και 
αυτοψίας του 
νέου έτους σε 
σχέση με την 
προηγούμενη 
μέτρηση, η 
κατανάλωση εκ 
νέου δεν 
ξεπερνά τα 20 
κυβικά. 
Συνεπώς να 
τιμολογηθεί για 
τα 20 κυβικά 
ανά έτος. 

008786-10 ΡΑΜΜΟΣ 687,74 € 59,20 € 628,54 € 

Κατά τα έτη 
2013-2016, 
παρατηρείται 
μηδενική 
κατανάλωση 
καθώς δεν ήταν 
καταχωρημένο 
το υδρόμετρο. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 7ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 



008789-10 ΡΑΜΜΟΣ 346,48 € 0,00 € 346,48 € 

Κατά τα έτη 
2013-2016, 
παρατηρείται 
μηδενική 
κατανάλωση 
καθώς δεν ήταν 
καταχωρημένο 
το υδρόμετρο. 
Όμως λόγω 
μικρής 
κατανάλωσης 
(250 κ.μ.) έχει 
ήδη χρεωθεί με 
την χαμηλότερη 
κλίμακα. 

42020536 ΛΑΓΓΑΔΕΣ 
1.319,08 

€ 
326,80 € 992,28 € 

Το υδρόμετρο 
δεν είχε 
καταχωρηθεί 
παρά τις 
αλλεπάληλες 
οχλήσεις του 
ενιστάμενου. 
Έχει 
τοποθετηθεί 
προ πενταετίας. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 

000 832 
ΛΙΒΑΔΑΚΙ

Α 
1.073,05 

€ 
42,26 € 1.030,79 € 

Aπορρίπτεται η 
αιτίαση του 
ενστάμενου 
περί του 
ληξιπρόθεσμου, 
καθώς οι 
μετρήσεις ήταν 
σωστές και 
ακόμα και 
σήμερα 
ακολουθούν τη 
μέση 
κατανάλωση. 
Κατά τα έτη 
2015 και 2016 
παρατηρείται 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 



κατανάλωσης, 
να γίνει 
επιμερισμός και 
χρέωση ανά 
έτος ξεχωριστά. 

    186,66 € 108,00 € 78,66 € 

Η ενιστάμενη 
έχει προβεί σε 
ρύθμιση 
παλαιών 
οφειλών πέρυσι 
για ποσό ύψους 
312,78€. Όμως 
προσκόμισε 
τώρα 
διπλότυπα για 
μέρος αυτών 
των οφειλών 
ποσού 108€. 

141005258
4 

ΛΙΒΑΔΙ 50,00 € 50,00 € 0,00 € 

Αφορά 
προηγούμενο 
υπόλοιπο για το 
οποίο 
προσκομίσθηκε 
απόδειξη 
πληρωμής. 

832071 ΛΙΒΑΔΙ 
2.325,95 

€ 
1.378,36 € 947,59 € 

Διαγραφή 
ποσού ύψους 
694,32€ καθώς 
το ακίνητο δεν 
είναι 
συνδεδεμένο 
στην 
αποχέτευση και 
αλλαγή 
τιμολογίου στο 
μητρώο του 
Δήμου. Κατά τα 
έτη 2013-2016, 
παρατηρείται 
μηδενική ή 
εικονική 
κατανάλωση. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 7ετία και 
τιμολόγηση ανά 



έτος ξεχωριστά. 

594162-10 ΛΙΒΑΔΙ 
2.526,82 

€ 
361,60 € 2.165,22 € 

Με βάση το 
άρθρο 39, του 
ψηφισθέντος 
από το 2012 
κανονισμού 
ύδρευσης, ότι 
οφειλές 
ακολουθούν 
πάντα το 
υδρόμετρο και 
όχι τον 
εκάστοτε 
χρήστη, που 
ούτως ή άλλως 
δεν υπήρχε 
γνωστοποίηση 
στο Δήμο, ότι το 
ακίνητο 
ενοικιάζεται.Κα
τά τα έτη 2015 
& 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 



0 43437 ΛΙΒΑΔΙ 
5.180,28 

€ 
3.601,80 € 1.578,48 € 

Aρχικά ο 
ενστάμενος έχει 
κάνει ένσταση 
και το 2015, 
όπου δεν είχε 
λάβει σχετική 
απάντηση. 
Σύμφωνα με το 
χειρόγραφο του 
καταμετρητή 
του 2012, η 
προηγούμενη 
ένδειξη του 
υδρομέτρου 
ήταν 2321 
κυβικά και όχι 
581 κυβικά 
όπως 
καταχωρήθηκε. 
Συνεπώς η 
κατανάλωση 
από το 2013 
έως και το 2019 
πρέπει να 
αποχρεωθεί η 
διαφορά της 
εσφαλμένης 
ένδειξης και να 
γίνει ο 
επιμερισμός 
στα 7 χρόνια, 
για 1237 κυβικά 
σωστής 
κατανάλωσης. 
Από το σύνολο 
του 
ανεξόφλητου να 
παραμείνουν τα 
πάγια ποσού 
895,88 ευρώ τα 
οποία έιναι 
απλήρωτα από 
το 2013. 



100548 ΝΕΝΙΤΗΣ 
2.138,24 

€ 
1.055,92 € 1.082,32 € 

Διαγραφή 
ποσού ύψους 
694,32€ καθώς 
το ακίνητο δεν 
είναι 
συνδεδεμένο 
στην 
αποχέτευση και 
αλλαγή 
τιμολογίου στο 
μητρώο του 
Δήμου.Κατά τα 
έτη 2015 & 
2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 

439242 ΛΙΒΑΔΙ 733,46 € 733,46 € 0,00 € 

Αφορά το 
υδρόμετρο στο 
ακίνητο του 
Λιμενικού 
ταμείου στο 
Λιμάνι. Ο 
ενιστάμενος 
είχε κάνει 
διακοπή 
εργασιών για τη 
συγκεκριμένη 
επιχείρηση . Οι 
λογαριασμοί 
αφορούν τα έτη 
2013 και 2014, 
που δεν είχε την 
επιχείρηση. 

0 49094 
ΛΙΒΑΔΑΚΙ

Α 
756,22 € 95,03 € 661,19 € 

Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 



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

356022 ΛΙΒΑΔΙ 
2.602,30 

€ 
361,60 € 2.240,70 € 

Απορρίπτεταί η 
βεβαίωση 
υδραυλικού για 
επισκευή 
αφανούς 
διαρροής στο 
ακίνητο μετά 
την παραλαβή 
του παρόντος 
λογαριασμού 
ως ασαφή. Το 
2015 - 2016, 
υπήρχε 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης, 
συνεπώς να 
γίνει ο 
επιμερισμός 
στα πέντε 
χρόνια και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 

000 19123 ΛΙΒΑΔΙ 
1.115,45 

€ 
288,14 € 827,31 € 

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



0 49103 ΛΙΒΑΔΙ 337,44 € 0,00 € 337,44 € 

Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης 
διότι το 2013 
και 2014 είχε 
μέση 
κατανάλωση 
100 κυβικά. 
Παρ' όλα αυτά 
όλη η 
κατανάλωση 
έχει ήδη 
χρεωθεί με την 
χαμηλότερη 
κλίμακα 
χρέωσης άρα το 
ποσό μένει 
αμετάβλητο. 

    
4.720,00 

€ 
4.720,00 € 0,00 € 

Υπάρχει μία 
χρέωση για 
αποχέτευση 
4.500 ευρώ, 165 
ευρώ για το 
2010 και μία 
ακόμα 55 ευρώ 
του 2011. Δεν 
υφίσταται 
τέτοιες 
χρεώσεις για 
αποχέτευση 
καθώς ακόμα το 
ακίνητο δεν είχε 
συνδεθεί στην 
αποχέτευση.   

00 9237 ΚΑΡΑΒΙ 621,25 € 0,00 € 621,25 € 

Δεν συντρέχουν 
λόγοι 
επιμερισμού 
της 
κατανάλωσης 
καθώς τα έτη 
2013-2016 η 
μέση 
κατανάλωση 
ήταν 70 κυβικά 
ανά έτος. 
Συνεπώς 
απορρίπτεται η 



ένσταση. 

2110306 ΛΙΒΑΔΙ 151,56 € 151,56 € 0,00 € 

Το υδρόμετρο 
δεν 
τοποθετήθηκε 
ποτέ παρ' όλο 
που είχε γίνει 
αίτημα 
σύνδεσης. Δεν 
βρέθηκε κατά 
την τελευταία 
καταμέτρηση.Ν
α διαγραφούν 
οι οφειλές του 
και να 
απέγγραφεί 
από το μητρώο 
του Δήμου. 

0 13286 ΧΩΡΑ 392,25 € 19,21 € 373,04 € 

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

0 43897 ΛΙΒΑΔΙ 
1.757,06 

€ 
552,37 € 1.204,69 € 

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



0 20668 ΠΑΝΑΓΙΑ 
1.279,77 

€ 
0,00 € 1.279,77 € 

Δεν 
προσκομίσθηκε 
βεβαίωση 
υδραυλικού για 
βλάβη. Οι 
καταναλώσεις 
δείχνουν ομαλό 
μέσο όρο όλα 
τα έτη. (Μ.Ο. 
160κυβικά 
/έτος). 

100629 ΛΙΒΑΔΙ 
1.176,35 

€ 
864,22 € 312,13 € 

Δεδομένου ότι 
από τους 
λογαριασμούς 
ετών 2012-2016 
προκύπτει ότι η 
μη αναγραφή 
κατανάλωσης 
τα έτη 2013 και 
2014 οδήγησε 
στον εκ 
παραδρομής 
μηδενισμό του 
υδρομέτρου 
από 620 κυβικά 
το 2012, 
προκύπτει ότι η 
πραγματική 
κατανάλωση 
είναι 843-
(620+11)=212 
κυβικά. 

823532 ΛΙΒΑΔΙ 475,30 € 475,30 € 0,00 € 

Αιτείται μείωση 
ποσού λόγω 
οικονομικών 
δυσχερειών. 

319113 ΛΙΒΑΔΙ 
4.225,33 

€ 
181,80 € 4.043,53 € 

Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Όμως το 2015 
το κατάστημα 
δεν 
λειτουργούσε. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 



στην 4ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 

608279-07 ΛΙΒΑΔΙ 256,70 € 37,06 € 219,64 € 

Το υδρόμετρο 
έχει αλλάξει 
ιδιοκτήτη όμως 
η αλλαγή 
στοιχείων δεν 
θηλώθηκε στο 
Δήμο. Επίσης 
από τους 
λογαριασμούς 
ετών 2012-2016 
προκύπτει ότι η 
μη αναγραφή 
κατανάλωσης 
τα έτη 2013 και 
2014 οδήγησε 
στον εκ 
παραδρομής 
μηδενισμό του 
υδρομέτρου 
από 41 κυβικά 
που είχε το 
2012. Συνεπώς 
προκύπτει ότι η 
πραγματική 
κατανάλωση 
είναι 61-
(41+17)=3 
κυβικά. 

0 62627-04 ΧΩΡΑ 
1.409,02 

€ 
1.270,46 € 138,56 € 

Οι 
καταναλώσεις 
του ενστάμενου 
απ την αρχή του 
υδρομέτρου, 
δεν ξεπερνούν 
τα 20 κυβικά 
κατά έτος, για 
την ακρίβεια η 
μεγαλύτερη 
κατανάλωση 
ήταν 18 κυβικά. 
Κατόπιν και 
αυτοψίας του 
νέου έτους σε 
σχέση με την 
προηγούμενη 



μέτρηση, η 
κατανάλωση εκ 
νέου δεν 
ξεπερνά τα 20 
κυβικά. 
Συνεπώς να 
τιμολογηθεί για 
τα 20 κυβικά 
ανά έτος. 

070124-08 
ΛΙΒΑΔΑΚΙ

Α 
631,24 € 45,20 € 586,04 € 

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

449731 
ΚΑΛΛΙΤΣΟ

Σ 
50,00 € 50,00 € 0,00 € 

ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ 
ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

792664-14 ΓΑΝΕΜΑ 
1.004,03 

€ 
197,07 € 806,96 € 

Η ένδειξη είναι 
σωστή, δεν 
προκύπτει 
κάποια 
διαρροή. 
Παρατηρείται 
μεν αυξημένη 
κατανάλωση 
αλλά δεν 
προκύπτει 
κάποιο στοιχείο 
για διαγραφή. 
Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 



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

401028 ΝΟΧΤΑ 604,69 € 45,20 € 559,49 € 

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

21982 ΧΩΡΑ 994,22 € 694,32 € 299,90 € 

Διαγραφή 
ποσού ύψους 
694,32€ καθώς 
το ακίνητο δεν 
είναι 
συνδεδεμένο 
στην 
αποχέτευση και 
αλλαγή 
τιμολογίου στο 
μητρώο του 
Δήμου. Να γίνει 
σύνδεση στην 
αποχέτευση. 

84394 ΧΩΡΑ 918,94 € 0,00 € 918,94 € 

Aππορίπτεται 
ενστάση, περί 
αναξιούπαθούν
τα όπως ρητώς 
αναφέρεται απ 
την ενστάμενη. 

00 822070 
ΠΛΑΤΥΣ 
ΓΥΑΛΟΣ 

50,00 € 50,00 € 0,00 € 

ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ 
ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 



1006478-
10 

ΚΑΡΑΒΙ 
2.210,85 

€ 
180,40 € 2.030,45 € 

Ζητά τον 
επαναπροσδιορ
ισμό του ποσού 
σε 8 και όχι 7 
έτη που έινε 
στο 1ο πρακτικό 
της επιτροπής. 

726182-08 ΛΙΒΑΔΙ 
1.127,28 

€ 
255,42 € 871,86 € 

Aπορρίπτεται η 
αίτιαση του 
ενστάμενου ότι 
ο λογαριασμός 
επιδόθηκε όχι 
με συστημένη 
επιστολή αλλά 
μέσω 
ταχυδρομείου. 
Τούτο δεν 
επηρέαζει την 
νομιμότητα του 
λογαριασμού. 
Απόρρίπτουμε 
την αιτίαση για 
την υποχρέωση 
καταβολής του 
40%, 
δεδομένου ότι 
είναι προς 
όφελος του 
καταναλωτή 
διότι ο 
λογαριασμός 
πρέπει να 
εξοφληθεί εξ 
ολοκλήρου. 
Απορρίπτονται 
οι αιτιάσεις ότι 
το 
προηγούμενο 
ανεξόφλητο 
υπόλοιπο δεν 
είχε ανάλυση 
διότι 
προέρχεται από 
προηγούμενους 
λογαριασμούς. 
Να γίνει 
επισήμανση ότι 
σε περίπτωση 
μη πληρωμής 
θα γίνει και 
διακοπή 



υδροδότησης. 
Διαγράφεται 
ποσό 255,42 
ευρώ καθώς 
προσκομίστηκα
ν οι αποδείξεις. 

165476 ΛΙΒΑΔΙ 
1.493,06 

€ 
321,16 € 1.171,90 € 

Να διαγραφεί 
ποσό ύψους 
321,16€ που 
είναι η διαφορά 
επαγγελματικής 
και οικιακής 
χρέωσης 
αποχέτευσης 
καθώς το 2017 
το ακίνητο είχε 
οικιακή χρήση. 
Δεν υπήρχε 
ενημέρωση στο 
Δήμο για την 
ενοικίαση. Με 
βάση τον 
κανονισμό 
Ύδρευσης του 
Δήμου Σερίφου, 
ψηφισμένο από 
το 2012, οι 
οφειλές 
ακολουθούν τον 
ιδιοκτήτη του 
υδρομέτρου. Η 
αλλαγή στα 
στοιχεία 
χρεώστη θα 
πραγματοποιηθ
εί άμα την 
αποπληρωμή 
του παρόντος 
υπολοίπου. 



041385-02 ΛΙΒΑΔΙ 
2.657,44 

€ 
0,00 € 2.657,44 € 

Aπορρίτπτεται 
καθ' ολοκλιρίαν 
η ένσταση 
δεδομένου ότι 
το υδρόμετρο, 
που κακώς 
αλλάχθηκε διότι 
μετρούσε 
κυβικά, βάσει 
και βεβαίωσης 
της ΕΥΔΑΠ, η 
οποία 
πιστοποιεί του 
λόγου το 
αληθές. 

734906 
ΜΕΓΑ 
ΛΙΒΑΔΙ 

215,12 € 215,12 € 0,00 € 

Το υδρόμετρο 
βρισκόταν σε 
ακίνητο που 
έχει 
καταστραφεί 
από την 
πυρκαγιά και 
είναι 
ακατοίκητο από 
το 2013. Το 
υδρόμετρο 
παραδόθηκε με 
τρέχουσα 
ένδειξη 339 
κυβικά στην 
υπηρεσία.Να 
διαγραφεί από 
το μητρώο του 
Δήμου. 

117043-08 
ΜΕΓΑ 
ΛΙΒΑΔΙ 

3.639,64 
€ 

361,60 € 3.278,04 € 

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



419261-08 ΛΙΒΑΔΙ 344,67 € 205,00 € 139,67 € 

Ο ενιστάμενος 
χρεωνόταν 
υδρόμετρα που 
δεν  έχει στην 
κατοχή του τα 
οποία εκ 
παραδρομής 
έχει πληρώσει. 
Συμψηφίζεται 
το ποσό των 
205€ που έχει 
καταβάλλει με 
τον παρόν 
λογαριασμό του 
υδρομέτρου 
του. 

356053 ΛΙΒΑΔΙ 
4.667,16 

€ 
361,60 € 4.305,56 € 

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

009522-04 ΛΙΒΑΔΙ 
1.493,89 

€ 
361,60 € 1.132,29 € 

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

9246 ΚΑΡΑΒΙ 
3.664,62 

€ 
0,00 € 3.664,62 € 

Η ενστάμενη 
αναφέρει 
απλώς ότι είναι 
συνεπής στις 
προηγούμενες 
πληρωμές. Που 
όντως 



επιβεβαιώνεται 
αλλά δεν 
επηρεάζει κάτι 
σε σχέση με το 
λογαριασμό. 
Δεν υπάρχει 
ανεξόφλητο 
υπόλοιπο.  

544640-08 ΡΑΜΜΟΣ 
4.719,25 

€ 
361,60 € 4.357,65 € 

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

04-202139 ΛΙΒΑΔΙ 
3.435,80 

€ 
361,60 € 3.074,20 € 

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

43497 
ΛΙΒΑΔΑΚΙ

Α 
1.833,33 

€ 
361,60 € 1.471,73 € 

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



99433 
ΛΙΒΑΔΑΚΙ

Α 
368,56 € 368,56 € 0,00 € 

Προσκομίσθηκα
ν αποδείξεις 
πληρωμής και 
ταυτοποίηση 
από αρχείο 
καταθέσεων 
στην τράπεζα 
του Δήμου. 

47451 
ΛΙΒΑΔΑΚΙ

Α 
250,38 € 250,38 € 0,00 € 

Προσκομίσθηκα
ν αποδείξεις 
πληρωμής και 
ταυτοποίηση 
από αρχείο 
καταθέσεων 
στην τράπεζα 
του Δήμου. 

698144 ΛΙΒΑΔΙ 671,92 € 45,20 € 626,72 € 

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

269263 ΑΓΝΩΣΤΗ 177,46 € 177,46 € 0,00 € 

Ανύπαρκτο 
υδρόμετρο σε 
άγνωστη 
διαδρομή. Να 
διαγραφούν οι 
οφειλές και να 
απεγγραφεί το 
υδρόμετρο από 
το μητρώο του 
Δήμου. 

00 5607 ΧΩΡΑ 105,79 € 105,79 € 0,00 € 

Υπάρχει 
βεβαίωση της 
υπηρεσίας για 
την εκ 
παραδρομής 
χρέωσης 
πραυξήσεων 
κατά την 
πραγματοποίησ
η από το ταμείο 
της ρύθμισης 



οφειλών του 
ενιστάμενου σε 
προηγούμενη 
χρήση. 

244768 ΧΩΡΑ 166,02 € 166,02 € 0,00 € 

Ανύπαρκτο 
υδρόμετρο σε 
άγνωστη 
διαδρομή. Να 
διαγραφούν οι 
οφειλές και να 
απεγγραφεί το 
υδρόμετρο από 
το μητρώο του 
Δήμου. 

906134 
ΜΕΓΑ 
ΛΙΒΑΔΙ 

153,30 € 153,30 € 0,00 € 

Το ακίνητο δεν 
ανήκει πλέον 
στον 
ενιστάμενο 
αιτείται 
διακοπή 
υδροδότησης, 
αφαίρεση 
υδρομετρητή 
και διαγραφή 
των οφειλών. 
Έχει 
προσκομισθεί 
δικαστική 
απόφαση του 
2012. 

027741-06 ΛΙΒΑΔΙ 
1.665,64 

€ 
361,60 € 1.304,04 € 

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



027748-06 ΛΙΒΑΔΙ 
1.619,53 

€ 
361,60 € -790,71 € 

Κατά τα έτη 
2015 & 2016, 
παρατηρείται, 
υποεκτίμηση 
της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. 
Συνεπώς να 
γίνει 
επιμερισμός της 
κατανάλωσης 
στην 5ετία και 
τιμολόγηση ανά 
έτος ξεχωριστά. 
Διαγράφεται 
ποσό 361,60 
ευρώ. Να 
διαγραφούν οι 
χρεώσεις τις 
αποχέτευσης 
από το 2010 
έως το 2019. 
Καθώς 
χρεώνεται 
επαγγελματική 
αποχέτευση. 
Ταυτόχρονα θα 
πρέπει να 
αφαιρεθεί το 
υδρόμετρο 
καθως η εταιρία 
είναι μία. 
(2048,64). Η 
διαφορά να 
αφαιρεθεί απ 
το υδρόμετρο 
027741-06. Οι 
διαγραφές θα 
ολοκληρωθούν 
όταν παραδοθεί 
το υδρόμετρο. 

4-873497 ΛΙΒΑΔΙ 
6.295,42 

€ 
  6.295,42 € 

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

341312 ΧΩΡΑ 95,74 € 95,74 € 0,00 € 

Eίχε επισυνάψει 
απόφαση 
διαγραφής του 
εν λόγω ποσού 



σε  
προηγούμενη 
ένσταση ( Α.Π. 
απάντησης 
1453/30-08-19), 
συνεπώς να 
γίνει διαγραφή 
της 
προηγούμενης 
οφειλής.. 

1007024-
10 

ΡΑΜΜΟΣ 
4.382,50 

€ 
723,14 € 3.659,36 € 

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

    
3.266,88 

€ 
597,18 € 2.669,70 € 

Προσκομίστηκα
ν αποδείξεις 
ποσού συνολικά 
ύψους 597,18 
ευρώ για τα έτη 
2010 και 2011. 

 

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 3ου πρακτικού της επιτροπής των ενστάσεων του Δήμου Σερίφου 

για το οικονομικό έτος 2021. 

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

Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της σπουδαιότητας καθώς επιχειρείται η επανόρθωση της 

προηγούμενης απόφασης που ακύρωσε ως παραμονή ο Συντονιστής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

Ο κ. Μποφίλιος Π. δήλωσε παρών. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 181/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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