
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αριθ. Απόφ.:    10/2022

                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  «Επικύρωση 1ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων έτους 2022». 

Στη Σέριφο σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ. στο 

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

περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 0214-27/01/2022 

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. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

7. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος   

 

                    

 

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

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της επιτροπής την ανάγκη έγκρισης του 1ου πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων 

για το οικονομικό έτος 2022, όπως παρουσιάζεται κάτωθι: 
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ΑΡ. 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΝΑ 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ 

ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

10305 ΛΙΑ-ΑΓ.ΣΩΣΤΗΣ 7.260,73 € 1.191,27 € 6.069,46 € 

Τα έτη 2013-2019 χρεώνονται μόνο 
πάγια καθώς δεν είχε δηλωθεί από 
τον ενιστάμενο ο αριθμός 
υδρομέτρου ώστε να χρεώνεται και η 
κατανάλωση .Τα 50 κυβικά είχαν 
χρεωθεί στο λογαριασμό του 2012 
οπότε όπως φαίνεται από τα στοιχεία 
που προσκομίσθηκαν αγοράσθηκε το 
ακίνητο και έγινε η αίτηση στο δίκτυο 
ύδρευσης. Ουδέποτε τα έτη 2013-
2019 χρεώθηκε κατανάλωση 50 
κυβικών όπως αναφέρει ο 
ενιστάμενος  και αποδεικνύεται από 
το ηλεκτρονικό αρχείο των 
λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου. 
Συνεπώς η κατανάλωση των 4049 
κυβικών που έχουν χρεωθεί στο 
λογαριασμό ύδρευσης του 
ενιστάμενου αφού υποδείχθηκε στην 
υπηρεσία ύδρευσης πιο είναι το 
υδρόμετρο του αφορά καταναλώσεις 
για τα έτη 2013-2020.Προτείνεται ο 
επιμερισμός της κατανάλωσης στα 
αντίστοιχα έτη και υπολογισμός των 
χρεώσεων ανά έτος ξεχωριστά. Παρ' 
όλα αυτά επειδή πρόκειται για 
εξαιρετικά μεγάλη ετήσια 
κατανάλωση προτείνεται η 
διενέργεια αυτοψίας και σε 
περίπτωση παράβασης του 
κανονισμού ύδρευσης- αποχέτευσης 
του Δήμου, να προβεί ο Δήμος σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 

022304-09 ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ 1.142,34 € 0,00 € 1.142,34 € 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς το 
υδρόμετρο δεν ήταν δηλωμένο και 
καταχωρημένο στο μητρώο του 
Δήμου από το 2009 που 
τοποθετήθηκε . Η ενιστάμενη δήλωσε 
ότι το υδρόμετρο ανήκει σε 
ιδιοκτησία της προ της εκδόσεως των 
λογαριασμών του 2020 και αφού 
υπήρξε διαρροή στην παροχή της.  

038669-10 ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ 1.705,20 € 563,63 € 1.141,57 € 

Κατά τα έτη 2013&2014 δεν 
καταγράφεται κατανάλωση, ενώ το 
2015 & 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης στην 
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8ετία και τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. 

086957-09 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ 3.822,82 € 0,00 € 3.822,82 € 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς το 
υδρόμετρο δεν ήταν δηλωμένο και 
καταχωρημένο στο μητρώο του 
Δήμου από το 2011 που 
τοποθετήθηκε . Η ενιστάμενη δήλωσε 
ότι το υδρόμετρο ανήκει σε 
ιδιοκτησία της προ της εκδόσεως των 
λογαριασμών του 2020 και αφού το 
αντικατέστησε και το παρέδωσε στο 
Δήμο.  

1620208607 ΡΑΜΜΟΣ 137,68 € 85,56 € 52,12 € 

Το ακίνητο δεν είναι συνδεδεμένο 
στην αποχέτευση. Προτείνεται η 
διαγραφή του τέλους αποχέτευσης 
καθώς και η διόρθωση του 
τιμολογίου χρέωσης στο μητρώο του 
Δήμου. Εφ' όσον είναι εφικτό να 
προβεί ο ιδιοκτήτης στην άμεση 
σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης 
ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
του Δήμου Σερίφου. 

3548653 ΚΑΛΟ ΑΜΠΕΛΙ 63,28 € 38,28 € 25,00 € 
Έχουν προσκομισθεί αποδείξεις 
πληρωμής. 

blank ΑΓΝΩΣΤΗ 185,56 € 185,56 € 0,00 € 

Ανύπαρκτο υδρόμετρο άνευ αριθμού 
και σε άγνωστη διαδρομή. Να 
διαγραφούν οι οφειλές καθώς και το 
υδρόμετρο από το αρχείο του Δήμου 

00821803 ΡΑΜΜΟΣ 1.129,10 € 0,00 € 1.129,10 € 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς 
πρόκειται για χρεώσεις παγίων 
ύδρευσης και αποχέτευσης και 
καταναλώσεις 6-23 κυβικών ανά έτος 
από το 2013 έως και σήμερα. 

004339 ΛΙΒΑΔΙ 419,23 € 0,00 € 419,23 € 

Το αίτημα απορρίπτεται καθώς 
αφορά το προηγούμενο ανεξόφλητο 
υπόλοιπο του 2013 για το οποίο ο 
ενιστάμενος αναφέρει ότι είχε 
καταθέσει στο Δήμο τα 
δικαιολογητικά για την αλλαγή 
στοιχείων καταναλωτή στον 
ενοικιαστή του , όμως δεν βρέθηκαν 
στο αρχείο του Δήμου. Επίσης βάσει 
του κανονισμού ύδρευσης για τις 
κάθε είδους οφειλές προς το δήμο 
ευθύνονται από κοινού και εις 
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ολόκληρο έκαστος, ο 
εκάστοτε υδρολήπτης και ο 
ιδιοκτήτης του υδρευόμενου 
ακινήτου. 

025577-09 ΠΑΝΑΓΙΑ 63,28 € 38,28 € 25,00 € 

Πρόκειται για προηγούμενο 
ανεξόφλητο υπόλοιπο για το οποίο 
προσκομίσθηκε απόδειξη πληρωμής 
όμως εκ παραδρομής το ποσό 
πιστώθηκε στο παλιό υδρόμετρο του 
ενιστάμενου. 

3344625 ΠΑΝΑΓΙΑ 169,60 € 169,60 € 0,00 € 

Το υδρόμετρο 3344625 παραδόθηκε 
στον κύριο Ρεβίνθη Σταύρο το 2009 
σύμφωνα με τη βεβαίωση που 
επισυνάπτεται και αντικαταστάθηκε 
με το 3344625 υδρόμετρο. 
Προτείνεται να διαγραφούν οι 
οφειλές καθώς και το υδρόμετρο από 
το μητρώο καταναλωτών του Δήμου. 

322724-12 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 4.503,70 € 689,94 € 3.813,76 € 

Το υδρόμετρο 322724-12 
καταχωρήθηκε πριν την έκδοση των 
λογαριασμών του 2020, ενώ ήταν 
αυτό που αντικατέστησε το 026783 
τον 06/2014 καθώς είχε βλάβη. Η 
ένσταση που είχε κατατεθεί το 2015 
μαζί με την βεβαίωση του 
υδραυλικού εξετάστηκε σε 
προηγούμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής. Άρα οι καταναλώσεις του 
παρόντος υδρομέτρου αφορούν τα 
έτη 2015-2020.Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης στην 
6ετία και τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. 

726578 ΛΙΑ 100,00 € 100,00 € 0,00 € 

Ανύπαρκτο υδρόμετρο, δε βρέθηκε 
από τους καταμετρητές στις 
τελευταίες δύο καταμετρήσεις. Να 
διαγραφούν οι οφειλές καθώς και το 
υδρόμετρο από το αρχείο του Δήμου 

1011029823 ΛΙΑ 5.151,47 € 1.384,92 € 3.766,55 € 

Δεν ήταν καταχωρημένος ο αριθμός 
υδρομέτρου με αποτέλεσμα τα έτη 
2011-2019 να χρεώνονται στο παρόν 
υδρόμετρο μόνο τα πάγια. Συνεπώς 
να γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 10ετία και 
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τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά. 

011161 Ψ.ΑΜΜΟΣ 4.227,73 € 0,00 € 4.227,73 € 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς 
κατόπιν ελέγχου από το τμήμα 
ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι το 
υδρόμετρο λειτουργούσε κανονικά. 
Οπότε εμμένουμε στην αρχική 
εισήγηση προηγούμενης 
συνεδρίασης περί επιμερισμού της 
καταγραφείσας καταναλώσεως που 
έχει ήδη πραγματοποιηθεί με βάση 
προηγούμενη απόφαση της Ο.Ε. του 
Δήμου 

0286806 ΛΙΑ-ΑΓ.ΣΩΣΤΗΣ 18.352,58 € 1.446,48 € 
16.906,10 

€ 

Σύμφωνα με το αρχείο του Δήμου το 
έτος 2011 η κατανάλωση ήταν 530 
κυβικά (1116-586). Το 2012 η 
καταμέτρηση δεν κατέστη δυνατή 
όπως και όλα τα επόμενα χρόνια 
καθώς δεν ήταν εμφανής η ένδειξη 
του μετρητή. Έχουν χρεωθεί άλλα 49 
κυβικά συνολικά τα έτη 2015 και 
2016.Το υδρόμετρο αντικαταστάθηκε 
και παραδόθηκε στο Δήμο στις 
22/04/21 οπότε και καθαρίστηκε 
ώστε να αναγνωσθεί η ένδειξη η 
οποία ήταν 10.988 κυβικά. Συνεπώς 
προτείνεται ο επιμερισμός της 
κατανάλωσης για τα έτη 2012-2020 
και χρέωση κατ' έτος ξεχωριστά. Παρ' 
όλα αυτά επειδή πρόκειται για 
εξαιρετικά μεγάλη ετήσια 
κατανάλωση προτείνεται η 
διενέργεια αυτοψίας και σε 
περίπτωση παράβασης του 
κανονισμού ύδρευσης- αποχέτευσης 
του Δήμου, να προβεί ο Δήμος σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 

1030127538 ΛΙΒΑΔΙ 786,07 € 95,95 € 690,12 € 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. Λόγω 
ελλιπούς καταχώρησης του αριθμού 
υδρομέτρου δεν καταγράφεται η 
κατανάλωση κατά τα έτη 2017-2019. 
Συνεπώς να γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 6ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά. 
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74342 ΛΙΒΑΔΙ 136,78 € 85,56 € 51,22 € 

Το ακίνητο δεν είναι συνδεδεμένο 
στην αποχέτευση. Προτείνεται η 
διαγραφή του τέλους αποχέτευσης 
καθώς και η διόρθωση του 
τιμολογίου χρέωσης στο μητρώο του 
Δήμου. Εφ' όσον είναι εφικτό να 
προβεί ο ιδιοκτήτης στην άμεση 
σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης 
ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
του Δήμου Σερίφου. 

711096 ΜΕΓΑ ΧΩΡΙΟ 279,93 € 0,00 € 279,93 € 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς όπως 
φαίνεται από τη φωτογραφία που 
τραβήχτηκε από τον καταμετρητή 
κατά την διάρκεια της μέτρησης και 
αποθηκεύεται στο αρχείο του Δήμου 
κατά την καταχώρηση των 
καταναλώσεων η ένδειξη του 
υδρομέτρου είναι αυτή που 
καταγράφηκε. Προτείνεται να 
ενημερωθεί η ενιστάμενη ώστε να 
προβεί σε έλεγχο της εσωτερικής της 
εγκατάστασης. 

637203 ΛΙΒΑΔΙ 348,00 € 151,55 € 196,45 € 

Το ακίνητο δεν είναι συνδεδεμένο 
στην αποχέτευση. Προτείνεται η 
διαγραφή του τέλους αποχέτευσης 
καθώς και η διόρθωση του 
τιμολογίου χρέωσης στο μητρώο του 
Δήμου. Εφ' όσον είναι εφικτό να 
προβεί ο ιδιοκτήτης στην άμεση 
σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης 
ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
του Δήμου Σερίφου. Αναφορικά με 
τις χρεώσεις κατανάλωσης και 
κατόπιν της βεβαίωσης του 
υδραυλικού ότι το υδρόμετρο 
αντικαταστάθηκε λόγω βλάβης και 
λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι κατά τα 
έτη 2013και 2014 η κατανάλωση 
ήταν 43 κυβικά κατ' έτος, τα έτη 2015 
και 2016 ήταν 16,5 κυβικά κατ' έτος 
και το 2020 42 κυβικά , η χρέωση για 
τα έτη 2017-2019 120 κυβικών έναντι 
των 193 κυβικών που έχουν χρεωθεί .  
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008786-10 ΡΑΜΜΟΣ 193,73 € 0,00 € 193,73 € 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς όπως 
φαίνεται από τη φωτογραφία που 
τραβήχτηκε από τον καταμετρητή 
κατά την διάρκεια της μέτρησης και 
αποθηκεύεται στο αρχείο του Δήμου 
κατά την καταχώρηση των 
καταναλώσεων η ένδειξη του 
υδρομέτρου είναι αυτή που 
καταγράφηκε. 

008789-10 ΡΑΜΜΟΣ 144,91 € 0,00 € 144,91 € 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς όπως 
φαίνεται από τη φωτογραφία που 
τραβήχτηκε από τον καταμετρητή 
κατά την διάρκεια της μέτρησης και 
αποθηκεύεται στο αρχείο του Δήμου 
κατά την καταχώρηση των 
καταναλώσεων η ένδειξη του 
υδρομέτρου είναι αυτή που 
καταγράφηκε. 

ΑΝΕΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ 201,56 € 201,56 € 0,00 € 

Σύμφωνα με την από 29/8/1996 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
του Δήμου Σερίφου ο ενιστάμενος 
έχει παραχωρήσει στο Δήμο χώρο επί 
αγροτεμαχίου για την κατασκευή 
γεώτρησης και ο δήμος του έχει 
παραχωρήσει εφ' όρου ζωής μία 
δωρεάν παροχή ύδρευσης για 
οικιακή χρήση. Συνεπώς προτείνεται 
η διαγραφή της οφειλής όμως θα 
πρέπει ο ενιστάμενος να τοποθετήσει 
υδρόμετρο στην παροχή του καθώς 
επίσης και να διαχωρίσει 
οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην της 
οικιακής από τη συγκεκριμένη 
παροχή. 

702347-12 ΛΙΒΑΔΙ 731,55 € 0,00 € 731,55 € 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς 
κατόπιν ελέγχου από το τμήμα 
ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι το 
υδρόμετρο λειτουργούσε κανονικά. 
Συνεπώς να καταβληθεί ολόκληρο το 
ποσό του παρόντος λογαριασμού. 

545002-08 ΚΑΡΑΒΙ 2.366,02 € 615,99 € 1.750,03 € 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. Ενώ κατά 
τα έτη 2017-2019 δεν κατέστη 
δυνατή η ανάγνωση της ένδειξης. Το 
υδρόμετρο καθαρίστηκε ώστε να 
παρθεί η ένδειξη για τους 
λογαριασμούς του 2020.Συνεπώς να 
γίνει επιμερισμός της κατανάλωσης 
στην 6ετία και τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. 
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ΑΝΕΥ ΧΩΡΑ 79,84 € 79,84 € 0,00 € 

Έχει πληρωθεί τέλος σύνδεσης, η 
οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε 
ποτέ. Να διαγραφούν οι οφειλές και 
να γίνει ανενεργή η διαδρομή έως 
και τη σύνδεσή της. 

1030127541 ΧΩΡΑ 3.129,69 € 1.169,41 € 1.960,28 € 

Το υδρόμετρο 1030127541 
καταχωρήθηκε πριν την έκδοση των 
λογαριασμών του 2020, ενώ ήταν 
αυτό που αντικατέστησε το 3100629 
το 2010 καθώς είχε βλάβη. Σύμφωνα 
με τον ενιστάμενο το υδρόμετρο είχε 
παραδοθεί στο Δήμο , δεν βρέθηκαν 
όμως έγγραφα που να δηλώνεται η 
αντικατάσταση του μετρητή. Άρα οι 
καταναλώσεις του παρόντος 
υδρομέτρου αφορούν τα έτη 2011-
2020.Συνεπώς να γίνει επιμερισμός 
της κατανάλωσης στην 10ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά. 
Όσον αφορά το προηγούμενο 
ανεξόφλητο υπόλοιπο δεν 
προσκομίσθηκαν αποδείξεις 
πληρωμής οπότε θα πρέπει να 
καταβληθεί. 

28532 ΛΙΒΑΔΙ 1.590,97 € 478,43 € 1.112,54 € 

Κατά τα έτη 2013&2014 δεν 
καταγράφεται κατανάλωση, ενώ το 
2015 & 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης στην 
8ετία και τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. 

100548 ΛΙΒΑΔΙ 190,11 € 85,56 € 104,55 € 

Το ακίνητο δεν είναι συνδεδεμένο 
στην αποχέτευση. Προτείνεται η 
διαγραφή του τέλους αποχέτευσης 
καθώς και η διόρθωση του 
τιμολογίου χρέωσης στο μητρώο του 
Δήμου. Εφ' όσον είναι εφικτό να 
προβεί ο ιδιοκτήτης στην άμεση 
σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης 
ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
του Δήμου Σερίφου. 

ΑΝΕΥ ΑΓΝΩΣΤΗ 201,56 € 201,56 € 0,00 € 

Ανύπαρκτο υδρόμετρο σε άγνωστη 
περιοχή. Η κυρία Σάπκα έχει 
απεβιώσει και η ενιστάμενη έχει 
υδρόμετρο στην κατοικία τους στην 
Παναγιά στο όνομά της. 
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82481 ΚΑΛΟ ΑΜΠΕΛΙ 3.413,07 € 0,00 € 3.413,07 € 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς όπως 
φαίνεται από την φωτογραφία που 
προσκομίσθηκε  η ένδειξη του 
υδρομέτρου είναι 9069 κυβικά και 
όχι 6906 όπως αναφέρεται στην 
ένσταση. Επίσης φαίνεται ότι σε 
χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός 
έτους ο ενιστάμενος έχει ήδη 
καταναλώσει 865 κυβικά. 
Προτείνεται η αυτοψία στο χώρο και 
σε περίπτωση διαπίστωσης 
παράβασης του κανονισμού 
ύδρευσης να ακολουθηθούν οι 
προβλεπόμενες ενέργειες από το 
Δήμο. 

171799-06 ΛΙΒΑΔΙ 206,04 € 181,04 € 25,00 € 

Το ακίνητο δεν είναι συνδεδεμένο 
στην αποχέτευση. Προτείνεται η 
διαγραφή του τέλους αποχέτευσης 
καθώς και η διόρθωση του 
τιμολογίου χρέωσης στο μητρώο του 
Δήμου. Εφ' όσον είναι εφικτό να 
προβεί ο ιδιοκτήτης στην άμεση 
σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης 
ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
του Δήμου Σερίφου. 

000654 ΛΙΒΑΔΙ 586,61 € 0,00 € 586,61 € 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς όπως 
φαίνεται από τη φωτογραφία που 
τραβήχτηκε από τον καταμετρητή 
κατά την διάρκεια της μέτρησης και 
αποθηκεύεται στο αρχείο του Δήμου 
κατά την καταχώρηση των 
καταναλώσεων η ένδειξη του 
υδρομέτρου είναι αυτή που 
καταγράφηκε. Κατόπιν επανελέγχου 
διαπιστώθηκε μικρότερη ένδειξη απο 
την προηγούμενη, δείγμα 
παραβίασης του υδρομέτρου. 
Προτείνεται ο έλεγχος από τον 
ενιστάμενο της παροχής του καθώς 
και η τοποθέτηση του υδρομέτρου 
εντός φρεατίου ώστε να παραμένει 
ασφαλές. 

726192 ΛΙΒΑΔΙ-ΝΟΧΤΑ 1.045,32 € 779,88 € 265,44 € 

Το ακίνητο δεν είναι συνδεδεμένο 
στην αποχέτευση. Προτείνεται η 
διαγραφή του τέλους αποχέτευσης 
καθώς και η διόρθωση του 
τιμολογίου χρέωσης στο μητρώο του 
Δήμου. Εφ' όσον είναι εφικτό να 
προβεί ο ιδιοκτήτης στην άμεση 
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σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης 
ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
του Δήμου Σερίφου. 

029033-09 ΤΣΙΛΙΠΑΚΙ 7.192,35 € 723,97 € 6.468,38 € 

Το υδρόμετρο τοποθετήθηκε το 2016 
όμως αρχικά δεν είχε δηλωθεί ο 
αριθμός υδρομέτρου με αποτέλεσμα 
να χρεώνονται μόνο πάγια ενώ κατά 
την προηγούμενη καταμέτρηση δεν 
ήταν εμφανής η ένδειξη του 
υδρομέτρου. Προτείνεται ο 
επιμερισμός της κατανάλωσης στα 
έτη 2016-2020. 

594153-10 ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ 68,08 € 0,00 € 68,08 € 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς 
πρόκειται για χρεώσεις παγίων 
ύδρευσης και καταναλώσεις 6 
κυβικών ανά έτος . 

469584-09 ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ 3.160,33 € 361,60 € 2.798,73 € 

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

46808 
ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 2.452,47 € 918,83 € 1.533,64 € 

Κατά τα έτη 2011-2014 δεν 
καταγράφεται κατανάλωση, ενώ το 
2015 & 2016, παρατηρείται, 
υποεκτίμηση της πραγματικής 
κατανάλωσης. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης στην 
10ετία και τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. 

2003-09-040 ΚΑΜΑΛΑΥΚΑ 2.211,93 € 541,29 € 1.670,64 € 

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

3427596 ΧΩΡΑ 226,56 € 226,56 € 0,00 € 

Ανύπαρκτο υδρόμετρο δε βρέθηκε 
κατά τις τελευταίες δύο 
καταμετρήσεις. Να διαγραφούν οι 
οφειλές καθώς και το υδρόμετρο από 
το αρχείο του Δήμου 
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039689-04 ΧΩΡΑ 1.025,39 € 189,28 € 836,11 € 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης ενώ κατά 
τα έτη 2017-2019 δεν κατέστη 
δυνατή η ανάγνωση της ένδειξης. Το 
υδρόμετρο αντικαταστάθηκε και 
καθαρίστηκε ώστε να καταγραφεί η 
ένδειξη του. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης στην 
6ετία και τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. 

105808-02 ΧΩΡΑ 347,41 € 0,00 € 347,41 € 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης ενώ κατά 
τα έτη 2017-2019 δεν κατέστη 
δυνατή η ανάγνωση της ένδειξης. Το 
υδρόμετρο αντικαταστάθηκε και 
καθαρίστηκε ώστε να καταγραφεί η 
ένδειξη του.. Συνεπώς να γίνει 
επιμερισμός της κατανάλωσης στην 
6ετία και τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. 

29254 ΛΙΒΑΔΙ 1.043,86 € 779,88 € 263,98 € 

Το ακίνητο δεν είναι συνδεδεμένο 
στην αποχέτευση. Προτείνεται η 
διαγραφή του τέλους αποχέτευσης 
καθώς και η διόρθωση του 
τιμολογίου χρέωσης στο μητρώο του 
Δήμου. Εφ' όσον είναι εφικτό να 
προβεί ο ιδιοκτήτης στην άμεση 
σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης 
ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
του Δήμου Σερίφου. 

005603 ΧΩΡΑ 942,88 € 0,00 € 942,88 € 

Η ένσταση απορρίπτεται καθώς 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. 
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439242 ΛΙΒΑΔΙ 1.789,05 € 362,48 € 1.426,57 € 

Σύμφωνα με τη βεβαίωση διακοπής 
εργασιών που προσκομίσθηκε μαζί 
με την παρούσα ένσταση το 
κατάστημα έπαψε να λειτουργεί στις 
10/12/2018.Έπειτα το κατάστημα 
παραμένει κλειστό έως και σήμερα. 
Προτείνεται η χρέωση των παγίων 
για τα έτη 2019 και έπειτα εφόσον 
δεν υπάρχουν καταναλώσεις να 
χρεωθούν στον ιδιοκτήτη του 
ακινήτου. Όσον αφορά τις χρεώσεις 
για τα έτη 2015-2018 εφόσον δεν 
υπάρχει απόφαση απαλλαγής τελών 
από το Δημοτικό συμβούλιο θα 
πρέπει τα ποσά να καταβληθούν από 
τον ενιστάμενο. 

203-09 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 7.760,19 € 1.216,98 € 6.543,21 € 

Κατά τα έτη 2013-2019 δεν 
καταγράφεται κατανάλωση. Συνεπώς 
να γίνει επιμερισμός της 
κατανάλωσης στην 8ετία και 
τιμολόγηση ανά έτος ξεχωριστά. 

3801291 ΑΓΝΩΣΤΗ 216,02 € 216,02 € 0,00 € 

Ανύπαρκτο υδρόμετρο  σε άγνωστη 
διαδρομή. Να διαγραφούν οι οφειλές 
καθώς και το υδρόμετρο από το 
αρχείο του Δήμου 

1877 ΡΑΜΜΟΣ 584,35 € 57,63 € 526,72 € 

Κατά τα έτη 2015 & 2016, 
παρατηρείται, υποεκτίμηση της 
πραγματικής κατανάλωσης. Ενώ κατά 
τα έτη 2017-2019 δεν καταγράφεται 
καθόλου κατανάλωση. Συνεπώς να 
γίνει επιμερισμός της κατανάλωσης 
στην 6ετία και τιμολόγηση ανά έτος 
ξεχωριστά. 
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579776-10 ΛΙΒΑΔΙ 287,62 € 0,00 € 287,62 € 

Κατόπιν ενημέρωσης από τις 
υπηρεσίες του Δήμου ουδέποτε 
παραλήφθηκε εντός του έτους 2021 η 
ένσταση στην οποία αναφέρεται η 
ενιστάμενη. Ο λογαριασμός που 
εκδόθηκε 29/11/2020 αφορούσε τις 
καταναλώσεις των ετών 2017-2019 
ενώ ο λογαριασμός που εκδόθηκε 
στις 25/11/2021 αφορά τις 
καταναλώσεις για το έτος 2020. 
Ουδέποτε εκδόθηκε λογαριασμός 
στις 25/11/20 που να αφορά 
καταναλώσεις από 01/01/20 έως 
31/12/20 όπως αναφέρει η 
ενιστάμενη. Σύμφωνα με το αρχείο 
του Δήμου το υδρόμετρο 
τοποθετήθηκε το 2012 και 
αντικατέστησε το 3912336 . Έκτοτε τα 
έτη 2013 και 2014 παρατηρείτε 
μηδενική κατανάλωση και τα έτη 
2015-2016 συνολική κατανάλωση 27 
κυβικών. Προτείνεται τα 287 κυβικά 
που χρεώθηκαν βάσει της 
καταμετρήσεως στα έτη 2017-2019 
να επιμεριστούν στα έτη 2013-2019. 
Παρ' όλα αυτά όλα τα κυβικά στον 
προηγούμενο λογαριασμό έχουν 
χρεωθεί με την χαμηλότερη ανά 
κυβικό κλίμακα οπότε ο επιμερισμός 
δεν επιφέρει διόρθωση ποσού. 

114766 ΧΩΡΑ 287,43 € 0,00 € 287,43 € 

Κατόπιν ενημέρωσης από τις 
υπηρεσίες του Δήμου ουδέποτε 
παραλήφθηκε εντός του έτους 2021 η 
ένσταση στην οποία αναφέρεται η 
ενιστάμενη. Ο λογαριασμός που 
εκδόθηκε 29/11/2020 αφορούσε τις 
καταναλώσεις των ετών 2017-2019 
ενώ ο λογαριασμός που εκδόθηκε 
στις 25/11/2021 αφορά τις 
καταναλώσεις για το έτος 2020. 
Ουδέποτε εκδόθηκε λογαριασμός 
στις 25/11/20 που να αφορά 
καταναλώσεις από 01/01/20 έως 
31/12/20 όπως αναφέρει η 
ενιστάμενη. Η κατανάλωση Τα έτη 
2015 και 2016 παρατηρείτε 
υποεκτίμηση της  κατανάλωσης σε 
σχέση με τα προηγούμενα έτη. 
Προτείνεται ο επιμερισμός των 145 
κυβικών στα έτη 2015-
2019.Παρ'ολα'αυτά όλα τα κυβικά 
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στον προηγούμενο λογαριασμό 
έχουν χρεωθεί με την χαμηλότερη 
ανά κυβικό κλίμακα οπότε ο 
επιμερισμός δεν επιφέρει διόρθωση 
ποσού. 

3881443 ΑΓΝΩΣΤΗ 1.010,06 € 1.010,06 € 0,00 € 

Ανύπαρκτο υδρόμετρο  σε άγνωστη 
διαδρομή. Να διαγραφούν οι οφειλές 
καθώς και το υδρόμετρο από το 
αρχείο του Δήμου 

 

Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται πιθανά πρόστιμα και προσαυξήσεις. 

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 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. [...]», 

• Τις διατάξεις του «Κανονισμού δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου 

Σερίφου», ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν 87/2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ Α΄ 32), του άρθρου 17 

του Ν.3491/2006 και του άρθρου 18 του Ν.3731/2008. 

• Τη διάταξη του άρθρου 19 του Β.Δ. της 24.9/20.10.1958 (Α’ 171), του άρθρου 

17 του Ν.1080/1980 και του άρθρου 65 του 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 
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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». 

• 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». 

• Την παρ. 11 του άρθρου 10 του 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». 

• 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 
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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. 

• Τη 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. 

• Ότι δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής των τελών, λόγω μη παρελεύσεως 

πενταετίας (βλ. και άρθρο 32 Ν. 4304/2014 για την παραγραφή μετά την 

πάροδο 20ετίας). 

• 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. 07-24/01/2022 απόφαση του Δημάρχου Σερίφου] 

και συνεπώς γίνεται τυπικά παραδεκτή. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την επικύρωση του 1ου πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων του Δήμου Σερίφου για 

το οικονομικό έτος 2022. 

Ο κύριος Χρυσολωράς Θ., μειοψήφισε, διότι η παράταξή θεωρεί πως πρέπει να 

πηγαίνουν οι ενστάσεις ως θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω σπουδαιότητας. Ο 

κύριος Λιβάνιος Στυλιανός απείχε από την ψηφοφορία του θέματος, επειδή είναι 

μέλος της τριμελούς επιτροπής ενστάσεων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: Ψ180Ω1Η-5ΕΙ
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