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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 1/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 
    ΘΔΜΑ : Αίηηζη κ. ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ 

 
ην Γαιαηά θαη ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 27ε ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ  
ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε  θαη ώξα 17:30 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζ. 6576/27--11-
2019 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα 19, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο, 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  ,8.)Μέιινο 
Ησάλλεο,9.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια, 10.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 11.) Παληειήο 
Βαζίιεηνο, 12.)Αλδξένπ Υξπζνύια,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο. 14.)  Αλαζηαζηάδεο 
Γεώξγηνο,15.) Θενδσξνπνύινπ νθία,16.) Καξλέδεο ππξίδσλ (απνρώξεζε ζην 11ν 
ζέκα),17.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,18.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρώξεζε ζην 8ν ζέκα),19.) 
Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
(Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., ακπάλεο Γ. & Καξαγηάλλεο Γ. 
απνρώξεζαλ ζην 15ν ζέκα) 
 
Απόνηες 
1.) νύριαο σηήξηνο,2.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο 
 
 
 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων , Παρών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.) Μνύγηνπ 
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ:  
1.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,2.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,5.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο 



 
 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 23ο  Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2020 
 
  ΘΔΜΑ : Αίηηζη κ. ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ 

 
 
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην εηθνζηό ηξίην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν 
ζηελ θ. Μάγεηξα ε νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ  Γ. ηα εμήο:  
 
θ. Πξόεδξε,  θπξίεο θαη θύξηνη Σύκβνπινη ,  
 
 
όπσο γλσξίδεηε ζπζηήζεθε κε ηελ αξηζ. 121/2019  απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ ε Επηηξνπή Ειέγρνπ Αηηήζεσλ 
δηεπζέηεζεο ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο. Η επηηξνπή ζε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 13 
Δεθεκβξίνπ ηνπ 2019, εμέηαζε θαη ππόβαιιε ηελ αίηεζε ηνπ θ. Θενδσξόπνπινπ 
Γεσξγίνπ  ζηελ  Οηθνλνκηθή Επηηξνπή  ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ γηα  
έγθξηζε ζύκθσλα κε ην αξζ.72 Ν.3852/2010 ,αξζ. 54 Ν. 4447/2016, αξζ. 203 
παξ.3 Ν. 4555/2018 , αξζ.3 παξ.1 Ν.4623/2019  όπσο αληηθαηαζηάζεθε 
νιόθιεξν κε ηελ παξ.9 ηνπ αξ.10 ηνπ Ν.4625/2019 ε νπνία «Απνθαζίδεη γηα ηε 
δηαγξαθή ρξεώλ θαη ηελ απαιιαγή από πξνζαπμήζεηο θαηά ην αξ.174 ηνπ Κώδηθα 
Δήκσλ & Κνηλνηήησλ» θαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ζε ζπλεδξίαζή ηεο ηελ  23ελ 
Δεθεκβξίνπ 2019 θαη ηελ νπνία παξέπεκςε ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην γηα έγθξηζε 
ζύκθσλα κε ην άξζξν  72 Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν  10 
ηνπ Ν.4625/2019). 

 
ΘΔΜΑ :  Αίηηζη κ. Θεοδωροπούλος  Γεώργιος 
 
 
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 13ε Γεθεκβξίνπ 
2019, εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 16:00  ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γαιαηά ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ  ύζηεξα 
από πξόζθιεζε ηεο Αληηδεκάξρνπ Ύδξεπζεο θ. Μάγεηξα Αλαζηαζίαο ε νπνία δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε 
ζύλνιν πέληε (5) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα θαη ηα πέληε (5)  κέιε.  

«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 αηηήκα  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.  
 
                    ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ                                                                            ΑΠΟΝΣΔ 
 

1. Μάγεηξα Αλαζηαζία                      νύρια ηπιηαλή  
2. Λίηζαο Κσλζηαληίλνο  
3. Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο  
4. Καξλέδεο ππξίδσλ  

  
 
 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ  ΠΡΟΔΓΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ                     ΑΠΟΝΣΔ 

 



 
            Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο 
ΟΤΓΔΗ            Μνύγηνπ Μαξία 
            Λίιινο ππξίδσλ 

           Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο 
           Υαηδίλαο Γεώξγηνο 

            Νηάλνο Αζαλάζηνο 
            Κνηδηάο ηακάηηνο 

  
ΠΑΡΩΝ 

 
 

1. ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Τπάιιεινο  
θαηακέηξεζεο Ύδξεπζεο 

 

 
 

 

Ζ  επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηηο πξνβιεπόκελεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – 
Μεζάλσλ , ε αληηδήκαξρνο ύδξεπζεο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη πξνρώξεζε ζε εηζήγεζε ζην παξαθάησ 
ζέκα : 

 
 
 
1. Αίηηζη κ. Θεοδωρόποσλος Γεώργιος :  ζρεηηθά κε ηελ κε αίηεζε 6741/09-12-2019  ε νπνία αθνξά ηα ηξίκελα 1ν, 2ν  

θαη 3ν / 2019  όπνπ δηαπηζηώζεθε όηη ε κέηξεζε πνπ γξάθεη ζήκεξα ν πδξνκεηξεηήο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ έλδεημε 
πνπ δείρλεη ηώξα ην πδξόκεηξν. 

            
 

Ο υπάλληλοσ βεβαιώνει ότι είναι λάθοσ τησ υπηρεςίασ διότι δεν έχει γίνει 
ςωςτή καταμέτρηςη λόγω του ότι είναι εςωτερικά ςε ςυρματόπλεγμα .  

Προτείνεται ,  
Να χρεωθεί όλα τα κυβικά για τα 3 τρίμηνα ( 1 ο , 2ο  και 3ο τρίμηνο/2019)  με 

0,60 €  παραβλέποντασ τον κανονιςμό και από εδώ και πέρα για όςα 
ςπίτια είναι κλειςτά ή δεν έχει ο καταμετρητήσ πρόςβαςη να 
τοιχοκολλείται ειδοποιητήριο να βγει το υδρόμετρο ςε προςβάςιμο μέροσ.  

 
 

 

 
 
 

 

 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά . 

Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

                                           Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  

Οκόθσλα λα πιεξώζεη γηα ηα 1ν,2ν & 3ν ηξίκελν 2019 ην πνζό ησλ δηαθνζίσλ δέθα ελλέα 
επξώ θαη ζαξάληα επηά ιεπηώλ ,δηαγξάθνληαο νπνηαδήπνηε άιιε νθεηιή πεξηόδνπ ζύκθσλα 
κε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο. 

Οη  θ.θ. Αλδξένπ θαη Λαδάξνπ ςήθηζαλ θαηά. 

 

 
 

 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 29/2020 

 



                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


