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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 25οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 25/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: «Αίηηζη ηοσ κ. Ν.Π. ζτεηικά με λογαριαζμό ύδρεσζης» 
 
 
 
 
ήκεξα ηελ 28ε επηεκβξίνπ  2020 εκέξα Γεπηέξα θαη  από θαη 18:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε, δηα δώζεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά 
κατόπιν της υπ’αξηζκ.4283/24-9-20 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ 
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) & 67 ηνπ Ν.3852/2010 θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 19 , ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή,  
8.Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια,9.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 10.)Αλδξένπ Υξπζνύια,11.)  
Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,12.) Θενδσξνπνύινπ νθία,13.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,14.) 
Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,15.)  νύριαο σηήξηνο,16.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 17.)Μέιινο Ησάλλεο 
(απνρώξεζε κε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ), 18.) ακπάλεο Γεκήηξηνο (απνρώξεζε ζην 8ν 
ζέκα),19) Αζαλαζίνπ άββαο 
 
 

 
Απόνηες 
1)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,2) Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
1)Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ, 3.)  Παπιήο 
Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 4.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,5) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,6.) 
Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά. 
Απόνηες 
 
1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο, Κ.Γξπόπεο, 
3.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο , 4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο, Κ.Σξνηδήλνο  
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Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο 
Δπάγγεινο 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 17ou Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 164/2020 
 
ΘΔΜΑ: «Αίηηζη ηοσ κ. Ν.Π. ζτεηικά με λογαριαζμό ύδρεσζης» 
 
 
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 17ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ θ 
Μάγεηξα  ε νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηα θάησζη: 
 

Κύριε πρόεδρε ,  
Κυρύεσ και κύριοι Σύμβουλοι ,  
 
 
«Η Επιτροπό Ελϋγχου Αιτόςεων ςχετικϊ με διευθετόςεισ λογαριαςμών ύδρευςησ , που 
ςυςτϊθηκε με την αριθ. 121/2019 απόφαςη του Δημοτικού Συμβουλύου του Δόμου 
Τροιζηνύασ - Μεθϊνων  ςυνόλθε ςε ςυνεδρύαςη ςτισ  9  Μαρτύου 2020, ημϋρα Δευτϋρα και 
ώρα 14:30 ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα Γαλατϊ του Δόμου Τροιζηνύασ - Μεθϊνων  ύςτερα 
από πρόςκληςη τησ Αντιδημϊρχου Ύδρευςησ κ. Μϊγειρα Αναςταςύασ  η οπούα 
διαπύςτωςε νόμιμη απαρτύα, αφού ςε ςύνολο επτϊ (7) μελών βρϋθηκαν παρόντα και τα 
ϋξι  (6)  μϋλη. 
 
                    ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                                                                            ΑΠΟΝΣΔ 
 

1. Μάγεηξα Αλαζηαζία   Καξλέδεο ππξίδσλ 

2. νύρια ηπιηαλή  

3. Λίηζαο Κσλζηαληίλνο  

4. Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο  

5. Νηάλνο Αζαλάζηνο (πξόεδξνο θνηλόηεηαο)  

6. Μηραειίδεο Παλαγηώηεο  

  

  

 

«Αρμοδιότητα τησ επιτροπόσ Ελϋγχου Αιτόςεων ςχετικϊ με διευθετόςεισ 
λογαριαςμών ύδρευςησ εύναι η εξϋταςη των αιτόςεων των υδροληπτών . Το 
αύτημα  υποβλόθηκε  ςτην Οικονομικό Επιτροπό  του Δόμου η οπούα  ςύμφωνα με 
το αρθ.72 Ν.3852/2010 ,αρθ. 54 Ν. 4447/2016, αρθ. 203 παρ.3 Ν. 4555/2018 , 
αρθ.3 παρ.1 Ν.4623/2019  όπωσ αντικαταςτϊθηκε ολόκληρο με την παρ.9 του 
αρ.10 του Ν.4625/2019 και αναφϋρει ότι η οικονομικό επιτροπό «Αποφαςύζει για 
τη διαγραφό χρεών και την απαλλαγό από προςαυξόςεισ κατϊ το αρ.174 του 
Κώδικα Δόμων & Κοινοτότων» , αποφϊςιςε ςύμφωνα με την υπ ΄ αριθμ. 73/2020  
το οπούο επιςυνϊπτεται και παραπϋμπει το ανωτϋρω θϋμα προσ ϋγκριςη από το 
Δημοτικό Συμβούλιο . 
Η  επιτροπό Ελϋγχου Αιτόςεων ςχετικϊ με διευθετόςεισ λογαριαςμών ύδρευςησ 
αφού ϋλαβε υπόψη τισ προβλεπόμενεσ ςχετικϋσ διατϊξεισ του κανονιςμού 
ύδρευςησ του Δόμου Τροιζηνύασ – Μεθϊνων προχώρηςε ςε ςυζότηςη ςχετικϊ με 
την παρακϊτω αύτηςη : 
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1. Αίηηζη κ. Ν.Π.. 247/20-01-2020 δεηά λα δηεπζεηεζεί ν ινγαξηαζκόο ηνπ  γηα ην πδξόκεηξν FA 
145932-06  γηαηί όηαλ έγηλε ε δηάπιαζε ηνπ δξόκνπ ζηηο ζηξνθέο ηεο Καιινλήο ηνπ είραλ ζπάζεη 
ηελ ζσιήλα 2 θνξέο ηελ νπνία θαη επηζθεύαζαλ κελ αιιά δελ δηεπζεηήζεθε ν ινγαξηαζκόο.  

 
 
 

ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ  ε αίηεζε ιόγσ ειιηπώλ ζηνηρείσλ δελ ππάξρεη βεβαίσζε από ηνλ 
πδξαπιηθό όηη είρε δηαξξνή νύηε βεβαίσζε από  
ην ζπλεξγείν ηεο αλάπιαζεο ηνπ δξόκνπ ηεο Καιινλήο όηη πξνθάιεζαλ βιάβε ζηελ 
παξνρή.   
Πξνηείλεηαη λα εληαρζεί ζε ξύζκηζε δόζεσλ γηα δηεπθόιπλζε. 
 

 
 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ την λόψη ςχετικόσ απόφαςησ. 
 
 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι : 

 

Οκόθσλα ηελ απόξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Π.Ν. κε ην ζθεπηηθό ηεο εηζήγεζεο ηεο αξκόδηαο 

επηηξνπήο. 

 

. 

 
                             Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 164/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


