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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ   ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

---------------------------- 

Από το πρακτικό της με αριθμό 39/2016 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

                                   Αριθμός απόφασης: 375/2016            

       

ΘΕΜΑ: “ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 78/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-
ΜΕΘΑΝΩΝ” 
  
Στον Γαλατά και στη Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Γαλατά, σήμερα την 20

η
 του μήνα 

Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 μμ., συνήλθε 

σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τροιζηνίας-Μεθάνων, μετά  από την  

αριθμ. 7637/16-12-2016 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου του Δημ. Σ/λίου,  που 

επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 95 του 

Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 

δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν παρόντα 13, ήτοι: 
 

Α.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Παρόντες 

1.-Πατουλιάς  Κωνσταντίνος (Πρόεδρος),  2.- Παντελής Βασίλειος , 3.-  

Καρνέζης  Σπυρίδων, 4-Ανδρέου Χρυσούλα,5-  Σαμπάνης Δημήτριος,6-Μπιστίνα 

Δέσποινα,7-Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, 8- Στάικου –Κουτουζή Μαρία,9-

Παπαϊωάννου Σπυρίδων,10- Κανέλλου Ελένη.11- ΚακούρηςΝικόλαος ,12-

Χριστόφας  Ευστράτιος,13- Κεραμίδας Γεώργιος (προσήλθε στην 373/2016 

απόφαση) 

 

Απόντες 

1.-Νίκος- Στράτος Δαρσινός,2-  Μπάκας Νεκτάριος,3-ΜπόγρηςΝικόλαος ,4-

Οικονόμου Στράτος, 5-Οικονόμου Ανάργυρος ,6-Αθανασίου Σάββας,7- Μπακάλη  

Μαρίνα ,8- Ρελάκη Θεοδώρα. 

 

Β.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης , Παρών. 

 

Γ.-ΠΡΟΕΔΡΟΙ  Δ. & Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1-Μαργαρώνης Κων/νος Τ.Κ. Κουνουπίτσας,2-Χατζίνας Γεώργιος 

Τ.Κ.Μεγαλοχωρίου,3- Αντωνίου Πέτρος Τ.Κ. Δρυόπης, 4.- Δαρεμά Αργυρία Τ.Κ. 

Κυψέλης, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1-Κοτζιάς Σταμάτιος Τ.Κ.Τακτικούπολης, 2-Καπέλλος Πολυδεύκης Τ.Κ.Καρατζά, , 

3-Λαδάς Αναστάσιος Δ.Κ.Γαλατά, 4-Κουτσουμπέλης Γεώργιος Τ.Κ.Τροιζήνος, 5-

Ψυχογυιού Δήμητρα Τ.Κ. Λουτρόπολης, 6-Ζερβός Σταμάτιος Τ.Κ. Άνω Φαναρίου 

 

Τα πρακτικά τήρησε ο τακτικός Δημοτικός Υπάλληλος κ. Ευάγγελος Κόλλιας. 
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Αριθμός Θέματος:  5
ο
                                                        ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:375/2016 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠ ΑΡΙΘ. 78/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ» και στη συνέχεια 

έλαβε το λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης:  

Στις 11-06-2014 ο κ. Αθανάσιος Λίτσας του Δημητρίου και της Αγγελικής, κάτοικος 

Καλλονής Τροιζηνίας, υπέβαλε στο Δήμο την υπ’ αριθμ. 4942 αίτησή του, 

αιτούμενος επί λέξει τα κάτωθι: «Σας παρακαλώ να διευθετήσετε το λογαριασμό 

ύδρευσής μου καθώς κατά το δεύτερο εξάμηνο υπήρχε διαρροή την οποία δεν είχα 

αντιληφθεί καθώς υπήρξαν και για την πυρόσβεση πυρκαγιών που έλαβαν χώρα προς 

την οικία μου και χρησιμοποιείτο νερό για την κατάσβεση παρακαλώ να μου 

διαγραφούν τα ποσά και να μην χρεωθούν οι προσαυξήσεις». 

Σημειωτέον ότι, η ανωτέρω αίτηση είχε υποβληθεί στο Δήμο πριν αναλάβει η νυν 

δημοτική αρχή τα καθήκοντά της, ήτοι πριν την 1
η
-09-2014. Η αίτησή του όμως, 

όπως και πολλές άλλες αιτήσεις δημοτών δεν είχαν εξετασθεί έως και τα τέλη 

Αυγούστου 2014 από το δημοτικό συμβούλιο της απερχόμενης δημοτικής αρχής και 

ως εκκρεμούσες αιτήσεις άρχισαν να εξετάζονται, όπως γνωρίζετε, από το Δ.Σ. της 

νυν δημοτικής αρχής από τις αρχές του έτους 2015. 

Η συγκεκριμένη αίτηση εξετάσθηκε από το Δ.Σ. κατά την 9
η
 συνεδρίαση του έτους 

2015 στις 16-03-2015. Πριν την εξέταση της αιτήσεως αυτής, είχε ζητηθεί από την 

υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου μας να προσκομισθεί αναλυτική κατάσταση χρέωσης 

του αιτούντος. Ο αρμόδιος υπάλληλος αναζητώντας την καρτέλα του κ. Αθανάσιου 

Λίτσα του Δημητρίου, διαπίστωσε υπέρογκη κατανάλωση στο υπ’ αριθμ. FA052927-

10  υδρόμετρο (χωρίς να φαίνεται το μητρώνυμο στην καρτέλα) και παρέδωσε στον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Καρνέζη την αναλυτική κατάσταση χρέωσης για 

το ανωτέρω υδρόμετρο.  

Τα στοιχεία της αιτήσεως ήταν τα εξής: Αρ. πρωτοκόλλου: 4942/11-06-2014, Όνομα: 

Αθανάσιος, Επώνυμο: Λίτσας, Πατρώνυμο: Δημήτριος, Μητρώνυμο: Αγγελική, 

χωρίς να αναγράφεται ο αριθμός του υδρόμετρου και το κείμενο ήταν: «Σας 

παρακαλώ να διευθετήσετε το λογαριασμό ύδρευσής μου καθώς κατά το δεύτερο 

εξάμηνο υπήρχε διαρροή την οποία δεν είχα αντιληφθεί καθώς υπήρξαν και για την 

πυρόσβεση πυρκαγιών που έλαβαν χώρα προς την οικία μου και χρησιμοποιείτο νερό 

για την κατάσβεση παρακαλώ να μου διαγραφούν τα ποσά και να μην χρεωθούν οι 

προσαυξήσεις». 
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Επισυναπτόμενη (με την υπό εξέταση αίτηση) υπήρχε και η από 18-06-2014 

βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, το περιεχόμενο της οποίας έχει 

ως εξής: «Βεβαιώνεται ότι όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στην Υπηρεσία μας 

βιβλία από της 01-01-2012 έως και της 31-12-2014 εκδηλώθηκαν εννέα (9) πυρκαγιές 

στην περιοχή της Καλλονής του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων. Η παρούσα χορηγείται 

ύστερα από αίτηση του Λίτσα Αθανάσιου του Δημητρίου για κάθε νόμιμη χρήση». 

 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση του κ. Αθανάσιου Λίτσα του Δημητρίου και 

της Αγγελικής, κατοίκου Καλλονής, με το επισυναπτόμενο έγγραφο της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο βεβαίωνε ότι στην εν λόγω περιοχή είχαν 

εκδηλωθεί πυρκαγιές, καθώς και την αναλυτική κατάσταση χρέωσης της υπηρεσίας 

ύδρευσης του Δήμου μας για το υδρόμετρο FA052927-10, από την οποία προέκυπτε 

ξεκάθαρα ότι υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρογκη κατανάλωση, που δεν συνάδει με τη 

μέση κατανάλωση, προέβη ορθώς με την υπ’ αριθμ. 78/2015 απόφασή του σε 

διαγραφή της οφειλής για το υπ’ αριθμ. FA052927-10 υδρόμετρο.   

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης επιτρέπεται η διευθέτηση του 

λογαριασμού ύδρευσης όταν προκύπτει υπέρογκη κατανάλωση λόγω βλάβης. 

Εν συνεχεία στις 13-12-2016 λάβαμε στο Δήμο μας το υπ’ αριθμ. 11056/28-11-2016 

έγγραφο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, με θέμα «Γνωστοποίηση 

Ποινικής Δίωξης» στο οποίο αναφερόταν ότι (κατόπιν ενός δημοσιεύματος του 

Δημοσιογράφου Βασιλείου Λαζαρίδη, ο οποίος εκμεταλλευόμενος ενδεχομένως το 

γεγονός ότι ο αιτών κ. Αθανάσιος Λίτσας του Δημητρίου είναι τοπικός σύμβουλος 

της Τ.Κ. Δρυόπης, υπονόησε ότι εσκεμμένα προβήκαμε σε διαγραφή οφειλής), έχει 

ασκηθεί ποινική δίωξη για απιστία σχετική με την υπηρεσία κατά συναυτουργία κατά 

των 19 δημοτικών συμβούλων που ψήφισαν για την διαγραφή της οφειλής του 

αιτούντος Αθανάσιου Λίτσα και αμέσως λάβαμε αντίγραφα από τη σχηματισθείσα 

δικογραφία.  

Ακολούθως ανατρέξαμε στα αρχεία της υπηρεσίας μας και διαπιστώσαμε τα κάτωθι: 

Στον αιτούντα κ. Αθανάσιο Λίτσα του Δημητρίου και της Αγγελικής, κάτοικο 

Καλλονής Τροιζηνίας, που είχε υποβάλλει την υπ’ αριθμ. 4942/11-06-14 αίτησή του 

για διαγραφή οφειλής δεν ανήκει το υπ’ αριθμ. FA052927-10 υδρόμετρο, για το 

οποίο το Δ.Σ. προέβη σε διαγραφή, ενώ του ανήκει το υπ’ αριθμ. 9414194 

υδρόμετρο, για το οποίο δεν έχει γίνει διαγραφή. 

Επίσης αναζητήσαμε τις εκκρεμείς αιτήσεις δημοτών για διαγραφή οφειλής, οι οποίες 

δεν έχουν εξετασθεί ακόμα από το Δ.Σ. και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αιτών ονόματι 
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Αθανάσιος Λίτσας του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοικος Η.Π.Α. (North Carolina) 

με αρ. υδρόμετρου FA052927-10, η αίτησή του έχει λάβει το υπ’ αριθμ. 6114 

πρωτόκολλο με ημερομηνία 11-09-2015, για το οποίο εκ παραδρομής και από λάθος 

εισήγηση της υπηρεσίας, έχουμε προβεί σε διαγραφή οφειλής με την υπ’ αριθμ. 

78/2015 Α.Δ.Σ. 

Ζήτησα στη συνέχεια από την υπηρεσία ύδρευσης και την ταμειακή υπηρεσία του 

Δήμου μας αναλυτική κατάσταση οφειλών για τα υπ’ αριθμ. FA052927-10 και 

9414194  υδρόμετρα.  

Μου προσκομίσθηκαν οι υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./19-12-2016 βεβαιώσεις, το 

περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής: 

«Για τον καταναλωτή Λίτσα Αθανάσιο του Δημητρίου και της Αγγελικής με αρ. 

μητρώου 933 και υδρόμετρο 9414194 που βρίσκεται στην Καλλονή δεν έχει γίνει καμία 

διαγραφή οφειλών ύδρευσης από 1-07-2000 μέχρι και σήμερα. Οι συνολικές οφειλές 

του μέχρι 31-03-2015 ήταν 2.482,28 € και έως σήμερα είναι 2.618,48 €». 

«Για τον καταναλωτή Λίτσα Αθανάσιο του Δημητρίου και της Ελένης με αρ. μητρώου 

6554 και υδρόμετρο FA 052927-10 που βρίσκεται στην Καλλονή έχει γίνει διαγραφή 

οφειλών ύδρευσης για το β’ εξάμηνο 2011 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78/2015 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου». 

Ως εκ τούτου, από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι, ενώ εξετάσθηκε η αίτηση του κ. 

Λίτσα Αθανάσιου του Δημητρίου και της Αγγελικής, κατοίκου Καλλονής, διεγράφη 

τελικά η οφειλή του κ. Λίτσα Αθανάσιου του Δημητρίου και της Ελένης, κατοίκου 

Η.Π.Α. με υδρόμετρο FA 052927-10 και όχι η οφειλή του υπ’ αριθμ. 9414194 

υδρομέτρου που ανήκει στον αιτούντα. 

Αυτό συνέβη προφανώς διότι, από το ηλεκτρονικό σύστημα της υπηρεσίας ύδρευσης 

δεν φαίνεται το μητρώνυμο του καταναλωτή, παρά μόνο το επώνυμο – όνομα – 

πατρώνυμο, και ο υπάλληλος διαπιστώνοντας πως το υπ’ αριθμ. FA 052927-10 

υδρόμετρο έχει αδικαιολόγητη υπέρογκη κατανάλωση, σε συνδυασμό με την 

εξεταζόμενη αίτηση, στην οποία δεν είχε αναγραφεί ο αριθμός υδρομέτρου του 

αιτούντος, έγινε το ανωτέρω λάθος.  

Για το λόγο αυτό, προτείνω: 

1) να προβούμε σε ανάκληση της υπ’ αριθμ. 78/2015 Α.Δ.Σ., 

2) να επανέλθει η οφειλή στο υδρόμετρο  FA 052927-10 που εκ παραδρομής 

διεγράφη και ανήκει στον κ. Αθανάσιο Λίτσα του Δημητρίου και της Ελένης, 

κάτοικο Η.Π.Α., 
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3) Να εξετασθεί σε επόμενο Δ.Σ. η υπ’ αριθμ. 4942/11-06-2014 αίτηση του κ. 

Αθανάσιου Λίτσα του Δημητρίου και της Αγγελικής περί διαγραφής οφειλής 

με υδρόμετρο 9414194, 

4) Να εξετασθεί σε επόμενο Δ.Σ. η υπ’ αριθμ. 6114/11-09-2015 αίτηση του κ. 

Αθανάσιου Λίτσα του Δημητρίου και της Ελένης, κατοίκου Η.Π.Α., με αρ. 

υδρόμετρου FA 052927-10, η οποία ενδεχομένως να πρέπει να γίνει δεκτή, 

καθώς από την αναλυτική κατάσταση οφειλής του ανωτέρω υδρόμετρου 

προκύπτει υπέρογκη κατανάλωση που δεν δικαιολογείται σε κάτοικο 

εξωτερικού και σε ακίνητο που δεν είναι μισθωμένο.  

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

- Την εισήγηση του κ. Δημάρχου:   

- Τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/06, 

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 

- Την υπ’ αριθμ. 4942/11-06-2014 αίτηση του κ. Αθανάσιου Λίτσα του 

Δημητρίου και της Αγγελικής, 

- Την υπ’ αριθμ. 6114/11-09-2015 αίτηση του κ. Αθανάσιου Λίτσα του 

Δημητρίου και της Ελένης, 

- Την υπ’ αριθμ. 78/2015 Α.Δ.Σ., 

- Αναλυτική κατάσταση οφειλών του Αθανάσιου Λίτσα του Δημητρίου κι της 

Αγγελικής, 

- Αναλυτική κατάσταση οφειλών του Αθανάσιου Λίτσα του Δημητρίου και της 

Ελένης, 

- Τις δύο (2) υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./19-12-2016 βεβαιώσεις της υπηρεσίας 

ύδρευσης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 78/2015 Α.Δ.Σ. 

2. Την επαναφορά της οφειλής στο υπ’ αριθμ.  FA 052927-10 υδρόμετρο   που εκ 

παραδρομής διεγράφη και ανήκει στον κ. Αθανάσιο Λίτσα του Δημητρίου και 

της Ελένης, κάτοικο Η.Π.Α. 

3. Την εξέταση σε επόμενο Δ.Σ. της υπ’ αριθμ. 4942/11-06-2014 αιτήσεως του κ. 

Αθανάσιου Λίτσα του Δημητρίου και της Αγγελικής περί διαγραφής οφειλής 

με υδρόμετρο 9414194, 
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4. Την εξέταση σε επόμενο Δ.Σ. της υπ’ αριθμ. 6114/11-09-2015 αιτήσεως του κ. 

Αθανάσιου Λίτσα του Δημητρίου και της Ελένης, κατοίκου Η.Π.Α., με αρ. 

υδρόμετρου FA 052927-10, η οποία ενδεχομένως να πρέπει να γίνει δεκτή, 

καθώς από την αναλυτική κατάσταση οφειλής του ανωτέρω υδρόμετρου 

προκύπτει υπέρογκη κατανάλωση που δεν δικαιολογείται σε κάτοικο 

εξωτερικού και σε ακίνητο που δεν είναι μισθωμένο και επιτρέπεται η 

διευθέτηση του λογαριασμού, βάσει του κανονισμού ύδρευσης.  

 

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 375/2016. 

Ο Πρόεδρος                    Τα Μέλη 

    Υπογραφή                                                            Υπογραφές 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Κωνσταντίνος  Πατουλιάς 
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