ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ 3οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Α.Α (14/21)
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 3/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ.
ΘΔΜΑ : Αίηηζη κ. Κ..
ήκεξα ηελ 5ε Φεβξνπαξίνπ 2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη από ώξα 20:00 έσο 23:30 ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΣξνηδελίαοΜεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ
ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηωλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο
εκθάληζεο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», θαη
θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ.411/1-2-21 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ.
(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν
21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 20 ήηνη:
Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Παρόνηες
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) ΜάγεηξαΠάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.) Καξλέδεο
ππξίδσλ,8.) νύριαο σηήξηνο,9.)Αλδξένπ Υξπζνύια, 10.)νύρια ηπιηαλή ,11.) Λαδάξνπ
Κσλ/λνο,12 .) Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,13.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 14.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο, 15.)
Αζαλαζίνπ άββαο,16.)ακπάλεο Γεκήηξηνο,17.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,18.)Παηνπιηάο
Κσλζηαληίλνο.19.) Θενδσξνπνύινπ νθία,20.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια

Απόνηες
1.)Μέιινο Ησάλλεο
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών.
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ:
Παρόνηες
Οσδείς
[1]

Απόνηες
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,2.) .) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,3.) Μνύγηνπ
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,5.)Λαδάξνπ
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,6.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 7.)Λίιινο
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,8.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Γεξαζίκνπ
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 10.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο
Τπάιιεινο θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο
Αριθμός θέμαηος 8Ο /ΖΜ.Γ

Α.Α 14/21

ΘΔΜΑ : Αίηηζη κ. Κ..
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην όγδνν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ θ.
Μάγεηξα Αλ. ε νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηα εμήο:
Κύριε πρόεδρε ,
Κυρύεσ και κύριοι Σύμβουλοι ,
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ Αηηήζεσλ ζρεηηθά κε δηεπζεηήζεηο ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο , πνπ ζπζηάζεθε κε
ηελ αξηζ. 121/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζπλήιζε
ζε ζπλεδξίαζε ηελ 6 Ννεκβξίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:00 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα
Γαιαηά ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ ύζηεξα από πξόζθιεζε ηεο Αληηδεκάξρνπ θ. Μάγεηξα
Αλαζηαζίαο ε νπνία δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα
θαη ηα ηέζζεξα (4) κέιε θαη 2 πξόεδξνη θνηλνηήησλ.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ

ΑΠΟΝΣΔ

1.
2.
3.
4.

Μάγεηξα Αλαζηαζία
Θενδσξνπνύινπ νθία
Λίηζαο Κσλζηαληίλνο
Μηραειίδεο Παλαγηώηεο
5. Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο
6. Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο

Αζαλαζίνπ άββαο
Καξλέδεο ππξίδσλ

«Αξκνδηόηεηα ηεο επηηξνπήο Ειέγρνπ Αηηήζεωλ ζρεηηθά κε δηεπζεηήζεηο ινγαξηαζκώλ
ύδξεπζεο είλαη ε εμέηαζε ηωλ αηηήζεωλ ηωλ πδξνιεπηώλ . Απόζπαζκα ηεο απόθαζεο κε ηελ
νπνία εμεηάζηεθε ην αίηεκα πνπ αθνξά ζέκα ύδξεπζεο, ππνβάιιεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή
Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλωλ γηα έγθξηζε ζύκθωλα κε ην ππ΄ αξζ.72
Ν.3852/2010 ,αξζ. 54 Ν. 4447/2016, αξζ. 203 παξ.3 Ν. 4555/2018 , αξζ.3 παξ.1 Ν.4623/2019
όπωο αληηθαηαζηάζεθε νιόθιεξν κε ηελ παξ.9 ηνπ αξ.10 ηνπ Ν.4625/2019 «Απνθαζίδεη γηα ηε
δηαγξαθή ρξεώλ θαη ηελ απαιιαγή από πξνζαπμήζεηο θαηά ην αξ.174 ηνπ Κώδηθα Δήκωλ &
Κνηλνηήηωλ».
Γηα ηελ εμέηαζε ηέηνηωλ αηηεκάηωλ παξίζηαηαη ν/ε πξόεδξνο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο όπνπ βξίζθεηαη ην
πδξόκεηξν.
Ζ επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηηο πξνβιεπόκελεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ ύδξεπζεο ηνπ
Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ , ε Αληηδήκαξρνο , θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη πξνρώξεζε
ζε εηζήγεζε ζην παξαθάησ ζέκα :

1. Αίηηζη κ. Κ..: κε ηηο ππ΄αξηζκ. 2154/02-06-2020 θαη 1835/15-04-2019 αηηήζεηο ηνπ
[2]

Αλαθέξεηαη ζην 3ν ηξίκελν 2018 θαη δεηά λα δηεπζεηεζεί δηόηη νπδέπνηε είρε ηέηνηεο θαηαλαιώζεηο θαη
αδπλαηεί λα εμνθιήζεη.

Ζ επηηξνπή αθνύ εμέηαζε ηα αλσηέξσ θαη ελεκεξώζεθε γηα ηελ επηζηνιή πνπ είρε
απνζηείιεη ν θ. Καξάκπακπαο ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ ,λα αθαηξεζεί ην πνζό ησλ 81,63 επξώ από ην
ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο ππεξεζίαο λα εμεηάζεη ηελ αίηεζε
ηνπ θαη γηα ην 3ν ηξίκελν 2018 λα ρξεσζεί κε ηνλ κέζν όξν ησλ ηειεπηαίσλ (4) ηεζζάξσλ
ινγαξηαζκώλ πνπ ππνινγίδεηαη από ηα ηξίκελα :
2ν /2018
1ν /2018
4ν /2017
3ν /2017

( 107 θβ)
( 52 θβ)
( 57 θβ)
( 150 θβ)

366 θπβηθά : 4 = 92 θβ

Οπόηε πξέπεη λα αθαηξεζεί ην πνζό ησλ 81,63 επξώ από ην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ
ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο ππεξεζίαο λα εμεηάζεη ηελ αίηεζε ηνπ θαη γηα ην 3 ν ηξίκελν 2018 λα
ρξεσζεί κε ηνλ κέζν όξν ησλ ηειεπηαίσλ (4) ηεζζάξσλ ινγαξηαζκώλ δειαδή κε 92 θπβηθά
θαη λα αθαηξεζνύλ νη πξνζαπμήζεηο έσο ζήκεξα. Γειαδή λα πιεξώζεη 60,25 επξώ.

Το αύτημα υποβλόθηκε ςτην Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου η οπούα βϊςη του
ϊρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει παραπϋμπεται ςτο
Δημοτικό Συμβούλιο για λόψη απόφαςησ.
Κατόπιν των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ την λόψη ςχετικόσ απόφαςησ.

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ:
Καηά πιεηνςεθία απνξξίπηεη ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο.
Καηά ςήθηζαλ νη θ.θ.:Καξλέδεο ππξίδσλ, Αλδξένπ Υξπζνύια, Λαδάξνπ Κσλ/λνο,
Κεξακίδαο Γεώξγηνο, Παληειήο Βαζίιεηνο, Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο, Αζαλαζίνπ
άββαο,ακπάλεο Γεκήηξηνο, Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο, Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο. Γαινπληδή–
ακπάλε Υξπζνύια.
Παξώλ ςήθηζε ε θ. νύρια ηπιηαλή.
[3]

Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ςήθηζαλ νη θ.θ. Αλδξέαο Σδηληέξεο, Μέιινπ
Μαξία, Λεζηώηεο ππξίδσλ, Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία, Λίηζαο Κσλ/λνο, Αλαζηαζηάδεο
Γεώξγηνο, νύριαο σηήξηνο ,Θενδσξνπνύινπ νθία.

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 14/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ

[4]

