
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                            

Αριθ. Απόφ.:    128/2022

    

                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  «Επικύρωση 4ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων έτους 2022». 

Στη Σέριφο σήμερα, 08 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στο 

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

περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 2536/05-08/2022 

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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των μελών 

της επιτροπής την ανάγκη έγκρισης του 4ου 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 

190421907 ΠΑΝΑΓΙΑ 3.274,65€ 1.656,35 € 1.618,30 € 

Κατά τα έτη 2015-2016 
παρατηρείτε 
υποεκτίμηση της 
πραγματικής 
κατανάλωσης. Επίσης με 
βάση τους εκδοθέντες 
λογαριασμούς για το 
2020 και το 2021, την 
βεβαίωση του 
υδραυλικού και τις 
φωτογραφίες που 
προσκομίσθηκαν 
διαπιστώνεται ότι μετά 
την τοποθέτηση 
εξαεριστικού 
συστήματος στην παροχή 
η κατανάλωση μειώνεται 
τουλάχιστον κατά το 
ήμισυ. Για όλους τους 
ανωτέρω λόγους 
προτείνεται η χρέωση 
260 κυβικών κατ'έτος την 
πενταετία 2015-2019 η 
οποία αντιστοιχεί στη 
μέση κατανάλωση του 
έτους πριν και μετά την 
τοποθέτηση του 
εξαεριστικού 
συστήματος. 

 

 

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 της 

Αποκεντρωμένης Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

• 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. 
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• 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 

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 
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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. 

• 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 ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την επικύρωση του 4ου πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων του Δήμου Σερίφου για 

το οικονομικό έτος 2022. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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