
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 2/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 
 
ΘΔΜΑ:   Αίηεζε θ. ΡΙΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟΤ                      

 
 
ηελ Λνπηξόπνιε Μεζάλσλ  θαη ζην  Πνιηηηζηηθό Κέληξν Μεζάλσλ  ζήκεξα  ηελ 26ε ηνπ κήλα 
Φεβξνπαξίνπ  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. 809/21--2-2020 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 20, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόληες 
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 (απνρώξεζε ζην 18ν Ζ.Γ), 10.)Παηνπιηάο  
Κσλζηαληίλνο, 11.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 12.)Αλδξένπ Υξπζνύια,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο. 
14.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,15.) Θενδσξνπνύινπ νθία,16.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,17.) 
Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,18.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρώξεζε ζην 18ν ζέκα Ζ.Γ.),19.) νύριαο 
σηήξηνο,20.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο. 
 
 
 
Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., ακπάλεο Γ. & Καξαγηάλλεο Γ. 
απνρώξεζαλ ζηα: 1ν ,2ν  & από 18ν  ζέκα (Ζ.Γ.) έσο θαη ηέινο ζπλεδξίαζεο. 
 
Οη θ.θ.Κεξακίδαο Γ., Αλαζηαζηάδεο Γ. & Καξλέδεο π. απνρώξεζαλ κεηά ην πέξαο ησλ 
ζεκάησλ πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο. 
 
Απόληες 
1.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
 

Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πνιιάιεο Υξ. ππξίδσλ , Παξώλ. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 
 
 
 
 
 



ΑΠΟΝΣΔ:  
1.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,2.) Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 3.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,4.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,5.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,6.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο, Κ.Γαιαηά.) 
 
 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 
  Αρηζκός Θέκαηος: 21ο Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 55/2020 
 
ΘΔΜΑ:   Αίηεζε θ. ΡΙΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟΤ                      

 

 

 
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην εηθνζηό πξώην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο  δίλεη ην ιόγν 
ζηελ Αλη/ξρν θ. Μάγεηξα, ε νπνία ζέηεη ππόςε  ηνπ πκβνπιίνπ : 
 
       
 

 

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 19ε  Γεθεκβξίνπ, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 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                      ΟΤΓΔΗ 
2. νύρια ηπιηαλή  
3. Λίηζαο Κσλζηαληίλνο  
4. Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο  
5. Καξλέδεο ππξίδσλ  

 
 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ  ΠΡΟΔΓΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ                     ΑΠΟΝΣΔ 
 

νπδείο            Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο 
            Μνύγηνπ Μαξία 

            Νηάλνο Αζαλάζηνο 
           Λαδάξνπ Διεπζέξηνο 

  



  
  

ΠΑΡΩΝ 
 

 

1. ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 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. Αίηεζε θ. ΡΙΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ : κε αξηζκό πδξνκεηξεηή 400714 έρεη θάλεη δπν (2) 
αηηήζεηο , ηελ 7300/02-12-2016  θαη 3774/25-7-2019 . ηε 1ε αίηεζε δεηά λα γίλεη 
απαιιαγή από ην όλνκά ηνπ ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2008 θαη ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2009  γηαηί 
ζεσξεί όηη απηά ηα δπν ηξίκελα ηα νπνία είλαη θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ γη ην καγαδη 
πνπ λνίθηαδε , ηζρπξίδεηαη όηη ν  ηδηνθηήηεο πόηηδε ην θηήκα ηνπ ελ αγλνία ηνπ . Εεηά λα 
γίλεη δηαγξαθή εθείλσλ ησλ ρξεώζεσλ θαη λα πιεξώζεη εθείλνο ηα πνζά πνπ ηνπ 
αληηζηνηρνύλ βάζεη ησλ άιισλ ηξηκήλσλ. Γηαθνξεηηθά δελ απνδέρεηαη ηελ ρξέσζε 
γηαηί δελ έρεη θαηαλαιώζεη εθείλνο ηα θπβηθά απηά. Δπίζεο επηζεκαίλεη όηη εθεηλε ηελ 
πεξίνδν δελ γλσξηδε θαλ ηελ ππαξμε ηνπ πδξνκέηξνπ γηαηη δελ είρε παξαιάβεη πνηε 
ινγαξηαζκν ώζηε λα είλαη ελεκεξνο γηα ηα πνζά απηά.  
 
 
 
ηελ 2ε αίηεζε δεηά λα ηοσ απαληήζεη εγγράθως ε σπερεζία αλ ο ίδηος είτε 
δεηήζεη σδρόκεηρο θαηαλαιωζες λερού θαη όηη παρέιαβε ιογαρηαζκούς 10εηίας 
ζηο όλοκά ηοσ ηο οποίο δελ είτε ποηέ ζηελ θαηοτή ηοσ.  

 
 
 
 
 

Λακβάλνληαο  ππόςε ηα αλσηέξσ ,  Απνξξίπηεηαη  ε αίηεζε  γηα 
δηαγξαθή ηεο νθεηιήο  ιόγσ παξειζόλησλ εηώλ νθεηιέο .  

Πξνηείλνπκε  ζηνλ αηηνύληα ζε ζπλελλόεζε καδί κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 
καγαδηνύ (ή θιεξνλόκνπο απηνύ)  λα πξνζθνκίζνπλ παξνπζία θαη ησλ 
δπν ππεύζπλε δήισζε εθόζνλ  απνδερζεί απηέο ηηο νθεηιέο ν 
ηδηνθηήηεο θαη κεηά λα αθαηξεζνύλ νη ζπγθεθξηκέλεο νθεηιέο από ηνλ  
αηηνύληα θαη λα δηνξζσζεί ην ζέκα  ππεξεζηαθώο.  

Πξνηείλεηαη  επίζεο  λα πιεξώζεη όιεο ή ηηο ππόινηπεο νθεηιέο πνπ έρεη 
κε ξύζκηζε γηα δηεπθόιπλζε.  

Δπίζεο ε ππεξεζία δελ βξήθε θάπνηα αίηεζε ηνπ αηηνύληα γηα παξνρή 
πδξνκέηξνπ ιόγσ ηνπ όηη ν Γήκνο ηόηε δελ  είρε ειεθηξνληθό ζύζηεκα 
αιιά ρεηξόγξαθν θαη ν ζεκεξηλόο ππάιιεινο έςαμε ηα αξρεία αιιά 
δελ βξήθε ηίπνηα. Γελ γλσξίδνπκε ινηπόλ κε πνην ηξόπν είρε γπξίζεη 
ην πδξόκεηξν ζην όλνκα ηνπ θ. Ρίλε.   

 

 
               

              
 



 
 
 ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
Σν Γ.. κεηά από ζπδήηεζε,  
 
 
              Α π ο θ α ζ ί δ ε η   

Οκόθσλα απνξξίπηεηαη ε αίηεζε ηνπ θ. Ρίλε ,ζύκθσλα  κε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο 
επηηξνπήο. 
 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 55/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


