ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ 17ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Α.Α (117/21)
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 17/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ.
ΘΔΜΑ : Ένζηαζη καηά ηηρ ςπ απιθ. 21/21 απόθαζηρ ζσεηικά με διεςθέηηζη
λογαπιαζμού ύδπεςζηρ καηόπιν αίηηζηρ ηηρ κ. .Μ
ήκεξα ηελ 27ε Απγνύζηνπ 2021 εκέξα Σεηάξηε θαη από ώξα 21:00 έσο 23:59 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 «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης
εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», θαη
καηόπιν ηης σπ’ αξηζκ.4464/20-8-21 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 13, ήηνη:
Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Παπόνηερ
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.)
Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.)
νύριαο σηήξηνο,8.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,9.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,10.) Παληειήο
Βαζίιεηνο,11.) Θενδσξνπνύινπ νθία,12.) Αζαλαζίνπ άββαο,13.) νύρια ηπιηαλή
Απόνηερ
1.)Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο,2.) Μέιινο Ησάλλεο,3.) Αλδξένπ Υξπζνύια,4.) Γαινπληδή–
ακπάλε Υξπζνύια 5.),Κεξακίδαο Γεώξγηνο,6 .)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,7.) ακπάλεο
Γεκήηξηνο,8.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο.

Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών.
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ:
Παπόνηερ
Οςδείρ
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Απόνηερ
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 ηήξεζε ν ηαθηηθόο Τπάιιεινο θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο
Απιθμόρ θέμαηορ 6Ο ΖΜ.Γ

Α.Α 117/21

ΘΔΜΑ : Ένζηαζη καηά ηηρ ςπ απιθ. 21/21 απόθαζηρ ζσεηικά με διεςθέηηζη
λογαπιαζμού ύδπεςζηρ καηόπιν αίηηζηρ ηηρ κ. .Μ
Ειζηγούμενος ο Πρόεδρος ην 6Ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ην ιόγν ζηελ θ. Μάγεηξα , ε
νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηα εμήο:
«ηελ ππ΄αξηζκ. 121/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
ΣξνηδελίαοΜεζάλσλ, ζπζηήζεθε ε Δπηηξνπή Διέγρνπ Αηηήζεσλ δηεπζέηεζεο ινγαξηαζκώλ
ύδξεπζεο, έξγν ηεο νπνίαο είλαη λα εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο δηαγξαθήο ή δηεπζέηεζεο νθεηιώλ
ύδξεπζεο θαη λα εηζεγείηαη ζρεηηθά πξνο ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ.
Ζ ΟΔ, κε ηελ ππ’αξ. 12/2021 απόθαζή ηεο (18-01-2021) , παξέπεκςε ην ζέκα θαηά ηε
δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα εθ ηεο δηάηαμεο αξ. 72§2 Ν.3852/10 ιόγσ ζνβαξόηεηαο ζην Γ, ην
νπνίν αλαιακβάλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε αξκνδηόηεηα, εμέηαζε ην ζέκα θαη έιαβε ηελ ππ’ αξ.
21/05.02.2021 ΑΓ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία απεξξίθζε ηόζν ε αίηεζε ηεο .Μ., όζν θαη ε
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο πεξί δηεπζέηεζεο ηεο νθεηιήο.
Ζ θ. .Μ., κε ηελ από 21.04.2021 ππ’ αξ. πξση. 2051 αίηεζή ηεο, ππέβαιε ‘έλζηαζε’ θαηά ηεο
αλσηέξσ ΑΓ πνπ απέξξηςε ηελ αίηεζή ηεο, ηζρπξηδόκελε όηη ε ΑΓ έζθαιε ζηελ παξαπάλσ
θξίζε ηεο, δεηώληαο ηελ επαλεμέηαζε ηνπ αηηήκαηόο ηεο ζύκθσλα κε ην πόξηζκα ηεο
επηηξνπήο πνπ εμεηάζηεθε. Καηά ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, θαη ιακβαλνκέλνπ ππ’ όςηλ όηη :
α) ην Γ. αλέιαβε ηε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα θαηά παξαπνκπή απ’ ηελ ΟΔ θαη’ άξ. 72§2
Ν.3852/10, ζπλεπώο δηαηεξεί απηήλ (θαη κεηά ηελ παξαπάλσ ΑΓ θαηά παξαπνκπή, δελ είλαη
πιένλ αξκόδηα ε ΟΔ, αιιά ην Γ.),
β) δελ πξνβιέπεηαη αλάινγε ‘έλζηαζε’ θαηά ΑΓ, αιιά κόλν δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαη’ άξζξν
227 Ν.3852/10 πξνο ηνλ Δπόπηε ΟΣΑ δειαδή πξνο ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε,
γ) ε Δπηηξνπή Διέγρνπ Αηηήζεσλ δηεπζέηεζεο ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο ΠΡΟΣΔΙΝΔΙ ιόγω
ηεο δηαξξνήο ηνπ πδξνκέηξνπ 089962 από βλάβη ηος εζωηεπικού δικηύος να γίνει
διεςθέηηζη ηος λογαπιαζμού ύμθωνα με ηο άπθπο 14 παπ. 3 διόηι η ένδειξη ηος
ςδπομεηπηηή ξεπεπνά ηο 5πλάζιο ηηρ μεγαλύηεπηρ ππαγμαηικήρ καηανάλωζηρ ηων
ηεζζάπων ( 4 ) ηελεςηαίων λογαπιαζμών δηλαδή λα ρξεωζεί γηα ην 3ν ηξίκελν 2018
κε ηνλ κέζν όξν ηωλ ηειεπηαίωλ (4) ηεζζάξωλ ινγαξηαζκώλ πνπ ππνινγίδεηαη
από ηα ηξίκελα :

[2]

2ν /2018 ( 97 θβ)
1 ν /2018 ( 38 θβ)
4 ν /2017 ( 54 θβ)
3 ν /2017 ( 99 θβ)

288 θπβηθά : 4 = 72 θβ

Δειαδή λα ρξεωζεί κε ηνλ κέζν όξν ηωλ ηεζζάξωλ (4) ηειεπηαίωλ ινγαξηαζκώλ
ην νπνίν βάζεη ηεο παξαπάλω αλάιπζεο γηα ην 3ν ηξίκελν 2018 είλαη 72 θπβηθά
δειαδή λα πιεξώζεη 46,69 επξώ θαη αθαίξεζε ηωλ πξνζαπμήζεωλ έωο ζήκεξα.

ΔΙΖΓΟΤΜΔΘΑ
Παξαθαιείζζε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο θαη ηελ παξαπνκπή ηεο 2051/21.04.2021
‘έλζηαζε’ ηεο θ. .Μ. σο αίηεζε ζεξαπείαο θαη’ άξζξν 24 Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο
(Ν.2690/1999) λα επαλεηζαρζεί πξνο θξίζε ζην Γ. ζην όξγαλν δειαδή πνπ εμέδσζε ηελ
πξάμε ηεο νπνίαο δεηείηαη ε ζεξαπεία (επαλόξζσζε)».

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε εο θ.
Μάγεηξα,

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Καηά πιεηνςεθία να σπεωθεί ηο πδξνκέηξν 089962 με ηον μέζο όπο ηων ηεζζάπων (4)
ηελεςηαίων λογαπιαζμών ηο οποίο βάζει ηηρ παπαπάνω ανάλςζηρ για ηο 3ο ηπίμηνο
2018 είναι 72 κςβικά δηλαδή να πληπώζει ηο ποζό ηων 46,69 εςπώ και αθαίπεζη ηων
πποζαςξήζεων έωρ ζήμεπα.
Οη θ.θ. Παληειήο, Λαδάξνπ θαη νύρια ςήθηζαλ «παξώλ».
Ο θ. Αζαλαζίνπ ςήθηζε θαηά.

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 117/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ
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