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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην κε αξ. 02/2012 πξαθηηθό ηεο από 8ης Φεβροσαρίοσ 2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 
Αριθμός απόφασης :  17/ 2012 

Περίληψη: «Διαγραφή χρεών ύδρευσης και προσαυξήσεων αυτών λόγω 

λανθασμένων εγγραφών οφειλόμενες σε λογιστικά λάθη και σε 

διαρροές δικτύου χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη» 

 

    ηηο  Φηιηάηεο θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ, ζήκεξα ηελ 8η , ηνπ 
κελόο Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2012 εκέξα Σετάρτη θαη ώξα 18:30 , ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, θαηόπηλ ηεο κε Αξ. Πξση. 1402/01-02-2012 έγγξαθεο 
πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε θάζε κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Λ.3463/2006 (Γ.Θ.Θ.) ΦΔΘ 
Α114/2006, θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010.  
     Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ  
παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα  (24) κέιε θαη απόληα ηα ηξία (3)  θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

1. Σάζηος Νηθόιαος – Πρόεδρος Γεκοηηθού σκβοσιίοσ 

2. Μποσηάζες Διεσζέρηος 15. Ρούκπες Γεώργηος 

3. Κφζηάρας ηαύρος 16. Λέλες Φίιηππος 

4. Φερεληίλος Λάκπρος 17. Γάιιας Γεώργηος 

5. Σζέθας Νηθόιαος 18. Γθίθας Θφκάς 

6. Βιάτος Παραζθεσάς 19. Φερεληίλος Μηιηηάδες 

7. Μποροδήκοσ Γεφργία 20. Γθίδας Χρήζηος  

8. Μπάληηος Διεσζέρηος 21. Μποροδήκος Ιφάλλες 

9. ηεργίοσ Παλαγηώηες 22. παλοπούιοσ-άρρα Ηιηάλα 

10. Μάλος Κφλ/λος 23. Καυάιες Γεκήηρηος 

11. Νηθοιαχδοσ Διέλε 24. Λάγθαρε Δηρήλε 

12. Σζόηζες Γεκήηρηος 25.Μποροδήκος Κφλ/λος 

13. Μπεράηες Γεώργηος 26. Σόιες Χρηζηόθορος 

14. φηερίοσ Παλαγηώηες 27. Ρέγθας Λαέρηες 

 

ΑΠΟΝΣΔ (αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

1. Γάιιας Γεώργηος 

2. Λάγθαρε Δηρήλε 
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3. Ρέγθας Λαέρηες 

 

 Ο θνο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
     ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ σο θαη νη Δθπξόζσπνη 
ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ Γήκνπ Φηιηαηώλ. Παξεβξέζεθαλ νη θ. Κάλνο Ληθόιανο, ηαύξνπ 
Υξήζηνο, ηνθόιεο Δπάγγεινο, Θαιηακνύξεο Υξήζηνο, Ληξίθνο Γεώξγηνο, Κπαηζήο Γεκήηξηνο, 
Γθόγθνο Αιέμαλδξνο, Γνβξαο Κηραήι, Γηνβάλεο Δπάγγεινο, Λάζηνο Κελάο θαη Θαξακπίλαο 
Βαζίιεηνο. 
     ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε θαη παξέζηε ν Γήκαξρνο Φηιηαηώλ, θ. Παππάο Κελάο, ρσξίο ςήθν. 
     Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ παξαβξέζεθε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ, θα 
Παπαδνπνύινπ νθία. 
     Πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ομόφωνα απνθαζίζηεθε ε 
ζπδήηεζε  δύν (2)  ζεκάησλ εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο, δηόηη θαη ηα δύν ζέκαηα είραλ 
θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο κέζα ζην κήλα Φεβξνπάξην, ηα νπνία είλαη: 
1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Πεξί Ιήςε απόθαζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηα Σνπηθά 

Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα γηα ηελ Απαζρόιεζε (ΣΟΠΑ) ζην πιαίζην ηνπ 
Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 
2007-2013 ζύκθσλα κε ην Λ. 4019/2011 (ΦΔΘ 216 Α΄/30-09-2011), θαζώο 
θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ ππό ίδξπζε γηα ηνλ ζθνπό απηό Αλαπηπμηαθή 
ύκπξαμε ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Λόκνπ – Δηζεγεηήο:  Α/δήκαξρνο θ. 
ηεξγίνπ Παλαγηώηεο  

2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Πεξί παξαρώξεζεο έθηαζεο ζηε ζέζε «Κηραιηάξε» γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε απνδέθηε ηνπ έξγνπ Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ γηα ην Βηνινγηθό 
Θαζαξηζκό  – Δηζεγεηήο: Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. σηεξίνπ Παλαγηώηεο 

 
Ο θνο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 17ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ  
Α/δήκαξρν θ. Σζέθα Ληθόιαν, ν νπνίνο είπε ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 
Έρνληαο ππ’ όςηλ ηηο δηαηάμεηο 
Α) Σα αξ. 93, ηηο παξ. 1. Θαη 2 ηνπ αξ. 174 θαη ηνπ άξ. 202 παξ. 3 ηνπ λ. 3463/2006 
Β) Σν αξζ. 65 ηνπ Λ. 3852/2010 
Γ) Σνλ θαλνληζκό ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ πνπ ςεθίζηεθε ζηελ κε αξ. 170/2007 απνθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ θαζώο θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο  
Γ) Σνλ θαλνληζκό ύδξεπζεο ηνπ πξώελ Γήκνπ αγηάδαο πνπ ςεθίζηεθε ζηελ κε αξ. 44/1999 
απνθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ αγηάδαο. 
Δ) Σελ αξ. εγθ. 16/16898/19.08.2010 ΤΠΔ& ΖΓ 
Σ)  Σηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα δηαγξαθή ρξεώλ ζηελ ππεξεζία ηεο ύδξεπζεο  
Ε)Σηο εηζεγήζεηο – βεβαηώζεηο ηνπ ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπ Γήκνπ  καο 
                                                    Δηζεγνύκαη  
Α ) Σελ δηαγξαθή ρξένπο ηειώλ ησλ θάησζη θαηαλαισηώλ:  
 

1. ΗΑΛΛΖ ΚΑΡΗΛΑ  ΣΟΤ ΚΗΥΑΖΙ  Σ.Θ . ΑΓΗΟΗ ΠΑΛΣΔ ( αίηεζε 16/8/2011 ,πνζό 
50,50 επξώ ζπλ πξνζαύμεζε γηα πάγην έηνο 2010, αξηζ. Τδξ. 882452, ΠΑ – 0062) 
Εεηά  δηαγξαθή ρξένπο ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηεο ππεξεζίαο.  

 
2. ΚΠΑΙΙΗΟ ΠΤΡΗΓΩΛ ΣΟΤ ΦΩΣΗΟΤ Σ.Θ.  ΑΓΗΟΗ ΠΑΛΣΔ( αίηεζε 26/9/2011, 

πνζό50,50 επξώ ζπλ πξνζαύμεζε γηα πάγην έηνο 2010, αξηζκ πδξ. 009325 , ΠΑ- 0035) 
Εεηά δηαγξαθή ρξένπο ιόγσ ππαηηηόηεηαο  ηεο ππεξεζίαο. 

 
3. ΚΠΑΙΙΗΟ ΠΤΡΗΓΩΛ ΣΟΤ ΦΩΣΗΟΤ Σ.Θ. ΑΓΗΟΗ ΠΑΛΣΔ( αίηεζε 26/9/2011, πνζό 

50,50 επξώ ζπλ πξνζαπμεζε γηα πάγην έηνο 2010, αξηζκ. Τδξ. 26076 , ΠΑ- 0034) 
Εεηά δηαγξαθή ρξένπο ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηεο ππεξεζίαο. 
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4. ΘΙΔΗΣΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΙΑΚΠΡΟΤ Σ.Θ. ΓΑΡΓΗΘΗΟΤ ( αίηεζε 16/8/2011, 
πνζό 35,01 επξώ ζπλ πξνζαύμεζε γηα πάγην έηνο 2010,αξηζκ. Τδξ. FA 086775. ΓΑ -
0013) 
Εεηά δηαγξαθή ρξένπο ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηεο ππεξεζίαο. 
 

5. ΣΑΤΡΟΤΙΖ ΚΑΡΗΛΑ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  Σ.Θ. ΣΑΚΑΛΣΑ( αίηεζε 13/10/2011, 
θσδηθόο παξνρήο ΣΑ- 0105 , έθδνζε ινγαξηαζκνύ πάγην 2011 κε θπζηθή ξνή) 
Εεηά δηαγξαθή ρξένπο  ζπλ πξνζαύμεζε ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηεο ππεξεζίαο.  
 Δίρε θάλεη δηαθνπή παξνρήο ζηηο 10/9/2010 ελώ εθδόζεθε ινγαξηαζκόο  γηα πάγην έηνο 
2011 πνζνύ 50,50 επξώ ζπλ πξνζαύμεζε. 
 Ύζηεξα  από έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ αξκόδηα ππεξεζία δηαπηζηώζεθε 
όηη νη αλσηέξσ έρνπλ απόιπην δίθην, δηόηη έρνπλ μνθιήζεη ηνπο  ινγαξηαζκνύο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν . 

 
  Ζ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή δηόηη ηα ρξέε έρνπλ πιεξσζεί . 
 

6. ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟΤ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΗΟΛΤΗΟΤ Σ.Θ. ΦΑΛΔΡΩΚΔΛΖ (  αίηεζε 
26/9/2011, αξηζκ. Τδξ. 0305, ΦΑ- 0022) 

     Εεηά δηαγξαθή ρξένπο ,  θαηαλάισζε έηνπο 2009, πνζνύ  6,50 επξώ   ζπλ 
πξνζαύμεζε, δηόηη  γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο  πιήξσζε πάγην 50,00 επξώ γηα θπζηθή 
ξνή  

 Ζ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή θαη λα δηαγξαθεί ην ρξένο  γηαηί έρεη πιεξσζεί . 
Γελ κπνξεί λα πιεξώζεη ηαπηόρξνλα πάγην γηα θπζηθή ξνή 50,00 επξώ θαη θαηαλάισζε 
ζύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο. 

         Ζ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή. 
 

7. ΛΣΟΤΣΖ ΑΠΟΣΟΙΟ ΣΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟΤ  Σ.Θ. ΦΗΙΗΑΣΩΛ 
              Α) Εεηά  επαλέιεγρν θπβηθώλ από 1572θ.  ζε 1653 θ. Β) Γηαγξαθή ρξένπο πνζνύ 47,40 

επξώ, ζπλ πξνζαύμεζε, δηόηη  ζεσξεί ιαλζαζκέλε  ηε ρξέσζε θπβηθώλ  πνπ ηνπ 
επηβιήζεθε  από ηελ ππεξεζία  γηα ην α΄ ηεηξάκελν 2011  .Ηζρπξίδεηαη δε όηη έρεη 
θαηαλαιώζεη 2 θπβηθά  θαη Γ) λα γίλεη δηόξζσζε ηεο θαξηέιαο ηνπ. 

               Ύζηεξα από επαλέιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη αξκόδηνη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ  καο 
δηαπίζησζαλ όηη ν αλσηέξσ είρε  δίθην . Ζ ρξέσζε θπβηθώλ είλαη από 1572 ζε 1574 δει. 
2θπβηθά. 

       Ζ  εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή . 
 
8. ΚΠΟΤΣΕΖ ΘΔΟΓΩΡΟ ( ΛΣΟΤΡΟ ΘΩΚΑ) Σ.Θ. ΦΗΙΗΑΣΩΛ (αίηεζε 4/8/2011, αξηζκ. 

Τδξ. 9026, θσδηθόο παξνρήο 10.02. 00400) 
       Ο Ληνύξνο Θσκάο  δεηά δηαγξαθή ησλ πξνζαπμήζεσλ πνζνύ 178,40 επξώ , αδπλαηεί λα 

πιεξώζεη ην ζπγθεθξηκέλν πνζό γηα ιόγνπο πγείαο (λεθξνπαζήο) , απνξίαο θαη 
πνιπηεθλίαο. 

      Ζ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή  κε κείσζε 50% ΑΚΔΑ. 
 
9. ΚΠΟΣΟΤ ΑΙΗΘΖ ΣΟΤ ΘΩΚΑ Σ.Θ. ΘΔΡΑΟΥΩΡΗΟΤ ( αίηεζε 9/11/2011 αξηζκ πδξ. 73977 

θαη ΘΥ - -96 ) 
Εεηά δηαγξαθή  πνζνύ 20,00 επξώ αθνξά πάγην 2011 , ρξεώζεθε 50,50 επξώ σο θπζηθή 

ξνή ελώ ε παξνρή ηνπ είλαη άληιεζε 30,50 επξώ πάγην θαη θαηαλάισζε. 
   ύκθσλα κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ύδξεπζεο ε νηθία ηεο αλσηέξσ πδξεύεηαη κε άληιεζε.  

      Ζ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή. 
 

10. ΦΡΑΣΖ ΘΙΖΡΟΛΟΚΟΗ ( ΦΡΑΣΖ ΓΖΚΖΣΡΟΤΙΑ) Σ.Θ ΦΗΙΗΑΣΩΛ ( αίηεζε 28/12/2011 αξηζ. 
Τδξ. 3991533 θαη θσδ. 10.03.02690, ρξέσζε  2476θπβηθά ζε 2582 θπβηθά δηαθνξά 106 
θπβηθά). 
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     Εεηά ηε  δηαγξαθή  ησλ 106 θπβηθώλ  θαη αληίζηνηρσλ νθεηιώλ ζπλ πξαζαπμήζεσλ  γηα α΄ 
θαη β΄ηεηξάκελν 2011 δηόηη δελ έρνπλ θαηαλαισζεί  ηα θπβηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζην 
ινγαξηαζκό ηνπ.  

    Ύζηεξα από επαλέιεγρν ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ , δηαπηζηώζεθε όηη  ν αλσηέξσ 
έρεη δίθην. Γελ έρνπλ θαηαλαισζεί ηα 106 θπβηθά γηα ην α΄θαη β΄ηεηξάκελν ηνπ εηνπο 2011. 
Σα πξαγκαηηθά θπβηθά είλαη 2476 κε κεδεληθή θαηαλάισζε. 

     Ζ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή. 
 

11. ΣΑΣΖ  ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΣΟΤ ΑΘΑΛΑΗΟΤ Σ.Θ. ΘΔΡΑΚΗΣΑ  (ΑΊΣΖΖ 18.01.12 ΑΡΗΘΚ. 
ΤΓΡ. 9142208 ΘΑΗ ΘΚ- 0099, ρξέσζε θπβηθώλ  955KYBIKA, από 3997 θαηαλάισζε 2010 ζε 
4952 θπβηθά θαηαλάισζε 2011)  

      Εεηά   δηαγξαθή  κείσζεο  θπβηθώλ θαηαλάισζε 2011  ιόγσ αθαλήο δηαξξνήο .  
      Ύζηεξα  από έιεγρν ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε όηη όλησο ππήξμε αθαλήο 

δηαξξνή.  Ζ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε είλαη από 3997 ζε 4055 θπβηθά γηα ην έηνο 2011. 
            ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο κπνξεί λα γίλεη κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 

όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο δηαξξνήο. 
          Ζ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή γηα ηε κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ. 
 

12. ΘΤΡΗΟ ΑΠΟΣΟΙΟ ΣΟΤ ΗΩΑΛΛΖ Σ.Θ. ΣΡΗΘΟΡΤΦΟ (ΑΊΣΖΖ 30/11/2011. ΑΡΗΘ. 
119660 ΣΡ- 0029, Υξέσζε θπβηθώλ από 1142 θπβηθά θαηαλάισζε 2010 ζε 1882 θπβηθά 
θαηαλάισζε 2011) 
  Εεηά  επαλέιεγρν θαη δηαγξαθή ησλ επηπιένλ θπβηθώλ , δελ  έρνπλ θαηαλαισζεί θαη  είλαη 
κόληκνο θάηνηθνο Αζελώλ.  
Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ δηαπηζηώζακε όηη  ν αλσηέξσ δελ έρεη 
θαηαλαιώζεη ηα θπβηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ. Ιόγσ πγξαζίαο ηνπ 
πδξνκέηξνπ  ρξεώζεθαλ ιαλζαζκέλα θπβηθά .  Ζ πξαγκαηηθή ρξέσζε θπβηθώλ γηα ην έηνο 
2011 ήηαλ 46 θπβηθά. 

        Ζ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή. 
 

 13.ΛΑΗΟ ΖΙΗΑ ΣΟΤ ΠΤΡΗΓΩΛ  ΦΗΙΗΑΣΔ ( ΑΊΣΖΖ 22/11/2011 αξηζκόο    
πδξν.3859895 θαη θσδηθόο παξνρήο 10.05.02080) 

         Εεηά θαηά ην ήκηζπ κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ αθαλήο δηαξξνήο , ρξεώζεθε 329 
θπβηθά ζηελ θαηαλάισζε β΄ ηεηξακήλνπ 2011.  

       Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε αθαλήο δηαξξνή. Έηζη 
ρξεώζεθαλ ηα παξαπάλσ θπβηθά. 

       ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή 
κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο  δηαξξνήο. 

     Ζ εηζήγεζε είλαη ζεηηθή γηα ηε κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ.  
 

14.ΘΑΛΟ ΚΖΛΑ ΣΟΤ ΗΩΑΛΛΖ Σ.Θ. ΗΓΔΡΖ ( ΑΗΣΖΖ 2/2/2012  θαη θσδηθόο παξνρήο Η- 
0096) 

    Εεηά  δηόξζσζε αξηζκνύ κεηξεηή θαη θπβηθώλ.  Ο αξηζκόο πδξνκέηξνπ είλαη 903793 κε 12 
θπβηθά θαη όρη απηόο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ δει. 72562 κε ρξέσζε 162 θπβηθά 
. 

      Ύζηεξα  από έιεγρν ηεο ηερληθήο καο ππεξεζίαο δηαπηζηώζακε όηη ν αλσηέξσ έρεη δίθην. 
Δίλαη ιάζνο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο .Ο αξηζκόο πδξνκέηξνπ ηνπ αλσηέξσ είλαη 903793 κε 
12θπβηθά. 

        Ζ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή. 
 

15.ΠΑΠΠΑ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΖΙΗΑ Σ.Θ ΑΓΗΑΓΑ (Αίηεζε 23/01/2012 αξηζκόο πδξν.718615 θαη 
θσδηθόο παξνρήο 7065) 
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     Εεηά κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο , ρξεώζεθε 153 θπβηθά ζηελ 
θαηαλάισζε Β΄ ηεηξακήλνπ 2011. Ζ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε γηα όιν ην πξνεγνύκελν έηνο 
2010 ήηαλ 40 θπβηθά.  

       Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε αθαλήο δηαξξνή. Έηζη ρξεώζεθαλ ηα 
παξαπάλσ θπβηθά. 

       ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή 
κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο  δηαξξνήο. 
 Ζ εηζήγεζε είλαη ζεηηθή γηα ηε κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηα ¾ ηεο  δηαξξνήο ήηνη 

αθαίξεζε ησλ αληηζηνηρνύλησλ 105 θπβηθώλ.  
 

16. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΚΗΥΑΖΙ ΣΟΤ ΒΑΗΙΔΗΟΤ Σ.Θ ΑΓΗΑΓΑ (Αίηεζε 07/11/2011 αξηζκόο 
πδξν.570992 θαη θσδηθόο παξνρήο 00460) 

     Εεηά κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο , ρξεώζεθε 194 θπβηθά ζηελ 
θαηαλάισζε Α΄ ηεηξακήλνπ 2011. Ζ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε γηα όιν ην πξνεγνύκελν έηνο 
2010 ήηαλ 157 θπβηθά.  

       Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε αθαλήο δηαξξνή. Έηζη ρξεώζεθαλ ηα 
παξαπάλσ θπβηθά. 

       ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή 
κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο  δηαξξνήο. 
 Ζ εηζήγεζε είλαη ζεηηθή γηα ηε κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηα ¾ ηεο  δηαξξνήο ήηνη 

αθαίξεζε ησλ αληηζηνηρνύλησλ 108 θπβηθώλ.  
 
17. ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ ΠΑΠΠΑ ΣΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟΤ Σ.Θ ΘΔΣΡΗΛΖ (Αίηεζε 07/11/2011 αξηζκόο 

πδξν.99ΑΔ043864 θαη θσδηθόο παξνρήο 20081) 
     Εεηά κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο , ρξεώζεθε 322 θπβηθά ζηελ 

θαηαλάισζε Α΄ ηεηξακήλνπ 2011. Ζ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε γηα όιν ην πξνεγνύκελν έηνο 
2010 ήηαλ 192 θπβηθά.  

       Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε αθαλήο δηαξξνή. Έηζη ρξεώζεθαλ ηα 
παξαπάλσ θπβηθά. 

       ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή 
κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο  δηαξξνήο. 
Ζ εηζήγεζε είλαη ζεηηθή γηα ηε κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηα ¾ ηεο  δηαξξνήο ήηνη 

αθαίξεζε ησλ αληηζηνηρνύλησλ 194 θπβηθώλ.  
 
18. ΕΩΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΚΖΛΑ Σ.Θ ΘΔΣΡΗΛΖ (Αίηεζε 07/11/2011 αξηζκόο    πδξν.037467 

θαη θσδηθόο παξνρήο 20857) 
      Εεηά κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο , ρξεώζεθε 445 θπβηθά ζηελ 

θαηαλάισζε Α΄ ηεηξακήλνπ 2011. Ζ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε γηα όιν ην πξνεγνύκελν έηνο 
2010 ήηαλ 51 θπβηθά.  

        Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε αθαλήο δηαξξνή. Έηζη ρξεώζεθαλ ηα 
παξαπάλσ θπβηθά. 

        ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή 
κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο  δηαξξνήο. 

      Ζ εηζήγεζε είλαη ζεηηθή γηα ηε κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηα ¾ ηεο  δηαξξνήο ήηνη 
αθαίξεζε ησλ αληηζηνηρνύλησλ 321 θπβηθώλ.  

 
19. ΠΑΤΙΟ ΚΑΣΟΡΑ ΣΟΤ ΚΗΥΑΖΙ Σ.Θ ΑΓΗΑΓΑ (Αίηεζε 07/11/2011 αξηζκόο 

πδξν.860178533 θαη θσδηθόο παξνρήο 00045) 
     Εεηά κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο , ρξεώζεθε 296 θπβηθά ζηελ 

θαηαλάισζε Α΄ ηεηξακήλνπ 2011. Ζ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε γηα όιν ην πξνεγνύκελν έηνο 
2010 ήηαλ 194 θπβηθά.  

       Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε αθαλήο δηαξξνή. Έηζη ρξεώζεθαλ ηα 
παξαπάλσ θπβηθά. 
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       ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή 
κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο  δηαξξνήο. 
 Ζ εηζήγεζε είλαη ζεηηθή γηα ηε κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηα ¾ ηεο  δηαξξνήο ήηνη 

αθαίξεζε ησλ αληηζηνηρνύλησλ 173 θπβηθώλ.  
 
20. ΑΛΑΣΑΗΑΓΖ ΑΛΑΣΑΗΟ ΣΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟΤ  Σ.Θ ΑΓΗΑΓΑ (Αίηεζε 10/01/2012 

αξηζκόο πδξν.86075128 θαη θσδηθόο παξνρήο 01066) 
     Εεηά κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο , ρξεώζεθε 350 θπβηθά ζηελ 

θαηαλάισζε Β΄ ηεηξακήλνπ 2010. Ζ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε γηα ην Γ΄ ηεηξάκελν 2010 
ήηαλ 92 θπβηθά θαη γηα ηα Α’ θαη Β’ ηεηξάκελα ηνπ 2011 198 θπβηθά. Πξνθύπηνπζα κέζε 
θαηαλάισζε 97 θπβηθά.  
 Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε αθαλήο δηαξξνή. Έηζη ρξεώζεθαλ ηα 
παξαπάλσ θπβηθά. Δίλαη κόληκνο θάηνηθνο Ησαλλίλσλ.  

       ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή 
κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο  δηαξξνήο. 
 Ζ εηζήγεζε είλαη ζεηηθή γηα ηε κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηα ¾ ηεο  δηαξξνήο ήηνη 

αθαίξεζε ησλ αληηζηνηρνύλησλ 190 θπβηθώλ.  
 

21. ΠΑΠΑΓΖΚΖΣΡΗΟΤ ΑΛΣΩΛΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΛΛΖ  Σ.Θ ΑΓΗΑΓΑ ( Αίηεζε 10/01/2012 
αξηζκόο πδξν.86078519 θαη θσδηθόο παξνρήο 00195 ρξέσζε  3484 θπβηθά κέρξη 5580 θπβηθά 
δηαθνξά 2096 θπβηθά). 

     Εεηά ηε  δηαγξαθή 2000 θπβηθώλ  θαη αληίζηνηρσλ νθεηιώλ ζπλ ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ 
επηβιήζεθαλ  γηα  ην Β’ ηεηξάκελν ηνπ 2011 δηόηη δελ έρνπλ θαηαλαισζεί  ηα θπβηθά πνπ 
αλαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ.  

    Ύζηεξα από επαλέιεγρν ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ , δηαπηζηώζεθε όηη  ν αλσηέξσ έρεη δίθην. 
Γελ έρνπλ θαηαλαισζεί ηα 2096 θπβηθά γηα ην Β’ ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2011. Ζ πξαγκαηηθή 
έλδεημε είλαη 3580 θπβηθά κε θαηαλάισζε 96 θπβηθά. 

    Ζ  εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή . 
22. ΘΔΛΣΟ ΠΤΡΗΓΩΛ ΣΟΤ ΗΩΑΛΛΖ  Σ.Θ ΑΓΗΑΓΑ ( Αίηεζε 07/11/2011 αξηζκόο πδξν. 

03213173 θαη θσδηθόο παξνρήο 00475 ρξέσζε  4506 θπβηθά κέρξη 5770 θπβηθά δηαθνξά 1264 
θπβηθά). 

     Εεηά ηε  δηαγξαθή 1100 θπβηθώλ  θαη αληίζηνηρσλ νθεηιώλ ζπλ ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ 
επηβιήζεθαλ  γηα  ην Α’ ηεηξάκελν ηνπ 2011 δηόηη δελ έρνπλ θαηαλαισζεί  ηα θπβηθά πνπ 
αλαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ.  

     Ύζηεξα από επαλέιεγρν ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ , δηαπηζηώζεθε όηη  ν αλσηέξσ έρεη δίθην. 
Γελ έρνπλ θαηαλαισζεί ηα 1264 θπβηθά γηα ην Α’ ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2011. Ζ πξαγκαηηθή 
έλδεημε είλαη 4670 θπβηθά κε θαηαλάισζε 164 θπβηθά. 

     Ζ  εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή . 
 

23. ΗΑΘΟ ΗΩΑΛΛΖ ΣΟΤ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ  Σ.Θ ΑΠΡΟΘΘΙΖΗΟΤ ( Αίηεζε 07/11/2011 αξηζκόο 
πδξν. 7775588 θαη θσδηθόο παξνρήο _ ρξέσζε  8111 θπβηθά κέρξη 8296 θπβηθά δηαθνξά 185 
θπβηθά). 

     Εεηά ηε  δηαγξαθή 100 θπβηθώλ  θαη αληίζηνηρσλ νθεηιώλ ζπλ ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ 
επηβιήζεθαλ  γηα  ην Α’ ηεηξάκελν ηνπ 2011 δηόηη δελ έρνπλ θαηαλαισζεί  ηα θπβηθά πνπ 
αλαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ.  

     Ύζηεξα από επαλέιεγρν ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ , δηαπηζηώζεθε όηη  ν αλσηέξσ έρεη δίθην. 
Γελ έρνπλ θαηαλαισζεί ηα 185 θπβηθά γηα ην Α’ ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2011. Ζ πξαγκαηηθή 
έλδεημε είλαη 8196 θπβηθά κε θαηαλάισζε 85 θπβηθά. 

     Ζ  εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή . 
24. ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ Ι. Σ.Θ ΑΠΡΟΘΘΙΖΗΟΤ ( Αίηεζε 29/12/2011 αξηζκόο πδξν. 

3964672 θαη θσδηθόο παξνρήο 10320 ρξέσζε  778 θπβηθά κέρξη 897 θπβηθά δηαθνξά 119 
θπβηθά). 
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      Εεηά ηε  δηαγξαθή  νθεηιώλ ζπλ ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ  από  ην Γ’ 
ηεηξάκελν ηνπ 2002 θαη εθαηέξσζελ δηόηη έρνπλ θαηαινγηζζεί ιάζνο ηα θπβηθά πνπ 
αλαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ.  

      Ύζηεξα από επαλέιεγρν ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ, δηαπηζηώζεθε όηη  ν αλσηέξσ έρεη δίθην. 
Σα θπβηθά πνπ έρνπλ θαηαλαισζεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ην Γ’ ηεηξάκελν ηνπ 2002 
θαη εθαηέξσζελ έρνπλ εμνθιεζεί πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ. Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ ινγαξηαζκό 
ύδξεπζεο ηνπ Γ’ ηεηξάκελν ηνπ 2004 ηνλ νπνίν εμόθιεζε ν θαηαλαισηήο, έρεη εμνθιήζεη 
θπβηθά ηα νπνία αλαινγνύλ κέρξη θαη ηελ έλδεημε πδξνκέηξνπ «897» ε νπνία έρεη ρξεσζεί 
από παξαδξνκή θαη ε νπνία δελ έρεη αθόκε επηηεπρζεί κέρξη ζήκεξα. Ζ πξαγκαηηθή έλδεημε 
ηνπ πδξνκεηξεηή ηελ 16/01/2012 είλαη 825 θπβηθά. Από ηα πξναλαθεξόκελα πξνθύπηεη όηη 
έρεη ήδε πξνθαηαβάιιεη ην ρξεσζέλ πνζό.   

      Ζ  εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ζεηηθή . 
 
Β)  Σε κε δηαγξαθή ρξένπο ηειώλ ηνπ θάησζη θαηαλαισηή: 

        1. ΣΑΓΘΑ ΖΙΗΑ ΣΟΤ ΣΔΦΑΛΟΤ Σ.Θ. ΣΡΗΘΟΡΤΦΟΤ ( αίηεζε 26/9/2011,ΑΡΗΘ. ΤΓΡ.  
251958/08,ΣΡ- 0102) 

            Εεηά δηαγξαθή  πξόζηηκνπ 850,00 επξώ γηα ην έηνο 2010   πνπ επέβαιε ε ππεξεζία   
ηνπ δήκνπ   ιόγσ αθαίξεζεο  ξνινγηνύ. 

 
           Οη  πδξαπιηθνί  ηνπ Γήκνπ  όηαλ  πήγαλ γηα θαηακέηξεζε  ( θαηαλάισζε έηνπο 2010 ) 

δηαπίζησζαλ  όηη  ν αλσηέξσ είρε αθαηξέζεη   ην ξνιόη γη’ απηό ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 
ηεο ύδξεπζεο επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν γηα ιαζξαία πδξνδόηεζε. 

   Ζ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη  αξλεηηθή  . 
 
     ηελ ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ 
ζρεηηθά. 
     Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά ηελ εηζήγεζε ηνπ Α/δεκάξρνπ θ. Σζέθα Ληθνιάνπ ηελ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε θαη αθνύ είδε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ  
 

Α ) Σελ δηαγξαθή ρξένπο ηειώλ ησλ θάησζη θαηαλαισηώλ:  
 

1. ΗΑΛΛΖ ΚΑΡΗΛΑ  ΣΟΤ ΚΗΥΑΖΙ  Σ.Θ . ΑΓΗΟΗ ΠΑΛΣΔ ( αίηεζε 16/8/2011 ,πνζό 
50,50 επξώ ζπλ πξνζαύμεζε γηα πάγην έηνο 2010, αξηζ. Τδξ. 882452, ΠΑ – 0062), 
δηαγξαθή ρξένπο ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηεο ππεξεζίαο.  

 
2.ΚΠΑΙΙΗΟ ΠΤΡΗΓΩΛ ΣΟΤ ΦΩΣΗΟΤ Σ.Θ.  ΑΓΗΟΗ ΠΑΛΣΔ( αίηεζε 26/9/2011, 

πνζό50,50 επξώ ζπλ πξνζαύμεζε γηα πάγην έηνο 2010, αξηζκ πδξ. 009325 , ΠΑ- 0035) 
 δηαγξαθή ρξένπο ιόγσ ππαηηηόηεηαο  ηεο ππεξεζίαο. 

 
3.ΚΠΑΙΙΗΟ ΠΤΡΗΓΩΛ ΣΟΤ ΦΩΣΗΟΤ Σ.Θ. ΑΓΗΟΗ ΠΑΛΣΔ( αίηεζε 26/9/2011, πνζό 

50,50 επξώ ζπλ πξνζαπμεζε γηα πάγην έηνο 2010, αξηζκ. Τδξ. 26076 , ΠΑ- 0034) 
δηαγξαθή ρξένπο ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηεο ππεξεζίαο. 
 

4. ΘΙΔΗΣΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΙΑΚΠΡΟΤ Σ.Θ. ΓΑΡΓΗΘΗΟΤ ( αίηεζε 16/8/2011, πνζό 
35,01 επξώ ζπλ πξνζαύμεζε γηα πάγην έηνο 2010,αξηζκ. Τδξ. FA 086775. ΓΑ -0013) 
δηαγξαθή ρξένπο ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηεο ππεξεζίαο. 

 
5. ΣΑΤΡΟΤΙΖ ΚΑΡΗΛΑ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  Σ.Θ. ΣΑΚΑΛΣΑ( αίηεζε 13/10/2011, θσδηθόο 

παξνρήο ΣΑ- 0105 , έθδνζε ινγαξηαζκνύ πάγην 2011 κε θπζηθή ξνή) δηαγξαθή ρξένπο  ζπλ 
πξνζαύμεζε ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηεο ππεξεζίαο, ηα ρξέε έρνπλ πιεξσζεί . 
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6. ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟΤ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΗΟΛΤΗΟΤ Σ.Θ. ΦΑΛΔΡΩΚΔΛΖ (  αίηεζε 
26/9/2011, αξηζκ. Τδξ. 0305, ΦΑ- 0022) δηαγξαθή ρξένπο ,  θαηαλάισζε έηνπο 2009, 
πνζνύ  6,50 επξώ   ζπλ πξνζαύμεζε, δηόηη  γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο  πιήξσζε πάγην 50,00 
επξώ γηα θπζηθή ξνή, έρεη πιεξσζεί . Γελ κπνξεί λα πιεξώζεη ηαπηόρξνλα πάγην γηα θπζηθή 
ξνή 50,00 επξώ θαη θαηαλάισζε ζύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο. 

          
7. ΛΣΟΤΣΖ ΑΠΟΣΟΙΟ ΣΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟΤ  Σ.Θ. ΦΗΙΗΑΣΩΛ 

              Α) Εεηά  επαλέιεγρν θπβηθώλ από 1572θ.  ζε 1653 θ. Β) Γηαγξαθή ρξένπο πνζνύ 47,40 
επξώ, ζπλ πξνζαύμεζε, δηόηη  ζεσξεί ιαλζαζκέλε  ηε ρξέσζε θπβηθώλ  πνπ ηνπ 
επηβιήζεθε  από ηελ ππεξεζία  γηα ην α΄ ηεηξάκελν 2011  .Ηζρπξίδεηαη δε όηη έρεη 
θαηαλαιώζεη 2 θπβηθά  θαη Γ) λα γίλεη δηόξζσζε ηεο θαξηέιαο ηνπ. 

               Ύζηεξα από επαλέιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη αξκόδηνη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ  καο 
δηαπίζησζαλ όηη ν αλσηέξσ είρε  δίθην . Ζ ρξέσζε θπβηθώλ είλαη από 1572 ζε 1574 δει. 
2θπβηθά. 

  
 
8. ΚΠΟΤΣΕΖ ΘΔΟΓΩΡΟ ( ΛΣΟΤΡΟ ΘΩΚΑ) Σ.Θ. ΦΗΙΗΑΣΩΛ (αίηεζε 4/8/2011, αξηζκ. 

Τδξ. 9026, θσδηθόο παξνρήο 10.02. 00400), δηαγξαθή ησλ πξνζαπμήζεσλ πνζνύ 178,40 
επξώ , αδπλαηεί λα πιεξώζεη ην ζπγθεθξηκέλν πνζό γηα ιόγνπο πγείαο (λεθξνπαζήο) , 
απνξίαο θαη πνιπηεθλίαο, κείσζε 50% ΑΚΔΑ. 

 
9. ΚΠΟΣΟΤ ΑΙΗΘΖ ΣΟΤ ΘΩΚΑ Σ.Θ. ΘΔΡΑΟΥΩΡΗΟΤ ( αίηεζε 9/11/2011 αξηζκ πδξ. 73977 

θαη ΘΥ - -96 ) δηαγξαθή  πνζνύ 20,00 επξώ αθνξά πάγην 2011 , ρξεώζεθε 50,50 επξώ σο 
θπζηθή ξνή ελώ ε παξνρή ηνπ είλαη άληιεζε 30,50 επξώ πάγην θαη θαηαλάισζε. 
   ύκθσλα κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ύδξεπζεο ε νηθία ηεο αλσηέξσ πδξεύεηαη κε άληιεζε.  

 
10. ΦΡΑΣΖ ΘΙΖΡΟΛΟΚΟΗ ( ΦΡΑΣΖ ΓΖΚΖΣΡΟΤΙΑ) Σ.Θ ΦΗΙΗΑΣΩΛ ( αίηεζε 28/12/2011 αξηζ. 

Τδξ. 3991533 θαη θσδ. 10.03.02690, ρξέσζε  2476θπβηθά ζε 2582 θπβηθά δηαθνξά 106 
θπβηθά)  δηαγξαθή  ησλ 106 θπβηθώλ  θαη αληίζηνηρσλ νθεηιώλ ζπλ πξαζαπμήζεσλ  γηα α΄ 
θαη β΄ηεηξάκελν 2011 δηόηη δελ έρνπλ θαηαλαισζεί  ηα θπβηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζην 
ινγαξηαζκό ηνπ. Ύζηεξα από επαλέιεγρν ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ , δηαπηζηώζεθε 
όηη  ν αλσηέξσ έρεη δίθην. Γελ έρνπλ θαηαλαισζεί ηα 106 θπβηθά γηα ην α΄θαη β΄ηεηξάκελν 
ηνπ έηνπο 2011. Σα πξαγκαηηθά θπβηθά είλαη 2476 κε κεδεληθή θαηαλάισζε. 

    
 

11. ΣΑΣΖ  ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΣΟΤ ΑΘΑΛΑΗΟΤ Σ.Θ. ΘΔΡΑΚΗΣΑ  (ΑΊΣΖΖ 18.01.12 ΑΡΗΘΚ. 
ΤΓΡ. 9142208 ΘΑΗ ΘΚ- 0099, ρξέσζε θπβηθώλ  955KYBIKA, από 3997 θαηαλάισζε 2010 ζε 
4952 θπβηθά θαηαλάισζε 2011) δηαγξαθή  κείσζεο  θπβηθώλ θαηαλάισζε 2011  ιόγσ 
αθαλήο δηαξξνήο. Ύζηεξα  από έιεγρν ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε όηη όλησο 
ππήξμε αθαλήο δηαξξνή.  Ζ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε είλαη από 3997 ζε 4055 θπβηθά γηα ην 
έηνο 2011. ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο κπνξεί λα γίλεη κεξηθή κείσζε ηνπ 
ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο δηαξξνήο, κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ. 

 
12. ΘΤΡΗΟ ΑΠΟΣΟΙΟ ΣΟΤ ΗΩΑΛΛΖ Σ.Θ. ΣΡΗΘΟΡΤΦΟ (ΑΊΣΖΖ 30/11/2011. ΑΡΗΘ. 

119660 ΣΡ- 0029, Υξέσζε θπβηθώλ από 1142 θπβηθά θαηαλάισζε 2010 ζε 1882 θπβηθά 
θαηαλάισζε 2011) δηαγξαθή ησλ επηπιένλ θπβηθώλ , δελ  έρνπλ θαηαλαισζεί θαη  είλαη 
κόληκνο θάηνηθνο Αζελώλ. Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ 
δηαπηζηώζακε όηη  ν αλσηέξσ δελ έρεη θαηαλαιώζεη ηα θπβηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζην 
ινγαξηαζκό ηνπ. Ιόγσ πγξαζίαο ηνπ πδξνκέηξνπ  ρξεώζεθαλ ιαλζαζκέλα θπβηθά .  Ζ 
πξαγκαηηθή ρξέσζε θπβηθώλ γηα ην έηνο 2011 ήηαλ 46 θπβηθά. 
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 13.ΛΑΗΟ ΖΙΗΑ ΣΟΤ ΠΤΡΗΓΩΛ  ΦΗΙΗΑΣΔ ( ΑΊΣΖΖ 22/11/2011 αξηζκόο    
πδξν.3859895 θαη θσδηθόο παξνρήο 10.05.02080 θαηά ην ήκηζπ κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο 
ιόγσ αθαλήο δηαξξνήο , ρξεώζεθε 329 θπβηθά ζηελ θαηαλάισζε β΄ ηεηξακήλνπ 2011.  

       Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε αθαλήο δηαξξνή. Έηζη 
ρξεώζεθαλ ηα παξαπάλσ θπβηθά. ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο ε ππεξεζία έρεη ην 
δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο  
δηαξξνήο, κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ.  

 
14.ΘΑΛΟ ΚΖΛΑ ΣΟΤ ΗΩΑΛΛΖ Σ.Θ. ΗΓΔΡΖ ( ΑΗΣΖΖ 2/2/2012  θαη θσδηθόο παξνρήο Η- 

0096)  δηόξζσζε αξηζκνύ κεηξεηή θαη θπβηθώλ.  Ο αξηζκόο πδξνκέηξνπ είλαη 903793 κε 12 
θπβηθά θαη όρη απηόο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ δει. 72562 κε ρξέσζε 162 
θπβηθά .  Ύζηεξα  από έιεγρν ηεο ηερληθήο καο ππεξεζίαο δηαπηζηώζακε όηη ν αλσηέξσ έρεη 
δίθην. Δίλαη ιάζνο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο .Ο αξηζκόο πδξνκέηξνπ ηνπ αλσηέξσ είλαη 903793 
κε 12θπβηθά. 

         
15.ΠΑΠΠΑ ΠΔΣΡΟ ΣΟΤ ΖΙΗΑ Σ.Θ ΑΓΗΑΓΑ (Αίηεζε 23/01/2012 αξηζκόο πδξν.718615 θαη 

θσδηθόο παξνρήο 7065) κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο , ρξεώζεθε 153 
θπβηθά ζηελ θαηαλάισζε Β΄ ηεηξακήλνπ 2011. Ζ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε γηα όιν ην 
πξνεγνύκελν έηνο 2010 ήηαλ 40 θπβηθά.  Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε 
αθαλήο δηαξξνή. Έηζη ρξεώζεθαλ ηα παξαπάλσ θπβηθά. ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο 
ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από 
ηα ¾ ηεο  δηαξξνήο, κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηα ¾ ηεο  δηαξξνήο ήηνη αθαίξεζε ησλ 
αληηζηνηρνύλησλ 105 θπβηθώλ.  

 
16. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΚΗΥΑΖΙ ΣΟΤ ΒΑΗΙΔΗΟΤ Σ.Θ ΑΓΗΑΓΑ (Αίηεζε 07/11/2011 αξηζκόο 

πδξν.570992 θαη θσδηθόο παξνρήο 00460) κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο 
, ρξεώζεθε 194 θπβηθά ζηελ θαηαλάισζε Α΄ ηεηξακήλνπ 2011. Ζ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε γηα 
όιν ην πξνεγνύκελν έηνο 2010 ήηαλ 157 θπβηθά. Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ππεξεζίαο 
δηαπηζηώζεθε ε αθαλήο δηαξξνή. Έηζη ρξεώζεθαλ ηα παξαπάλσ θπβηθά. ύκθσλα κε ην 
θαλνληζκό ύδξεπζεο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή κείσζε ηνπ 
ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο  δηαξξνήο, κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηα ¾ 
ηεο  δηαξξνήο ήηνη αθαίξεζε ησλ αληηζηνηρνύλησλ 108 θπβηθώλ.  

 
17. ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ ΠΑΠΠΑ ΣΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟΤ Σ.Θ ΘΔΣΡΗΛΖ (Αίηεζε 07/11/2011 αξηζκόο 

πδξν.99ΑΔ043864 θαη θσδηθόο παξνρήο 20081) κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ αθαλνύο 
δηαξξνήο , ρξεώζεθε 322 θπβηθά ζηελ θαηαλάισζε Α΄ ηεηξακήλνπ 2011. Ζ πξαγκαηηθή 
θαηαλάισζε γηα όιν ην πξνεγνύκελν έηνο 2010 ήηαλ 192 θπβηθά. Ύζηεξα από έιεγρν ηεο 
ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε αθαλήο δηαξξνή. Έηζη ρξεώζεθαλ ηα παξαπάλσ θπβηθά. ύκθσλα 
κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή κείσζε ηνπ 
ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο  δηαξξνήο,  κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηα 
¾ ηεο  δηαξξνήο ήηνη αθαίξεζε ησλ αληηζηνηρνύλησλ 194 θπβηθώλ.  

 
18. ΕΩΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΚΖΛΑ Σ.Θ ΘΔΣΡΗΛΖ (Αίηεζε 07/11/2011 αξηζκόο    πδξν.037467 

θαη θσδηθόο παξνρήο 20857) κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο , ρξεώζεθε 
445 θπβηθά ζηελ θαηαλάισζε Α΄ ηεηξακήλνπ 2011. Ζ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε γηα όιν ην 
πξνεγνύκελν έηνο 2010 ήηαλ 51 θπβηθά. Ύζηεξα από έιεγρν ηεο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε 
αθαλήο δηαξξνή. Έηζη ρξεώζεθαλ ηα παξαπάλσ θπβηθά. ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο 
ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από 
ηα ¾ ηεο  δηαξξνήο κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηα ¾ ηεο  δηαξξνήο ήηνη αθαίξεζε ησλ 
αληηζηνηρνύλησλ 321 θπβηθώλ.  

 
19. ΠΑΤΙΟ ΚΑΣΟΡΑ ΣΟΤ ΚΗΥΑΖΙ Σ.Θ ΑΓΗΑΓΑ (Αίηεζε 07/11/2011 αξηζκόο 

πδξν.860178533 θαη θσδηθόο παξνρήο 00045) κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ αθαλνύο 
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δηαξξνήο, ρξεώζεθε 296 θπβηθά ζηελ θαηαλάισζε Α΄ ηεηξακήλνπ 2011. Ζ πξαγκαηηθή 
θαηαλάισζε γηα όιν ην πξνεγνύκελν έηνο 2010 ήηαλ 194 θπβηθά. Ύζηεξα από έιεγρν ηεο 
ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε αθαλήο δηαξξνή. Έηζη ρξεώζεθαλ ηα παξαπάλσ θπβηθά. ύκθσλα 
κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή κείσζε ηνπ 
ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο  δηαξξνήο, κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηα ¾ 
ηεο  δηαξξνήο ήηνη αθαίξεζε ησλ αληηζηνηρνύλησλ 173 θπβηθώλ.  

 
20. ΑΛΑΣΑΗΑΓΖ ΑΛΑΣΑΗΟ ΣΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟΤ  Σ.Θ ΑΓΗΑΓΑ (Αίηεζε 10/01/2012 

αξηζκόο πδξν.86075128 θαη θσδηθόο παξνρήο 01066) κείσζε θπβηθώλ – νθεηιήο ιόγσ 
αθαλνύο δηαξξνήο , ρξεώζεθε 350 θπβηθά ζηελ θαηαλάισζε Β΄ ηεηξακήλνπ 2010. Ζ 
πξαγκαηηθή θαηαλάισζε γηα ην Γ΄ ηεηξάκελν 2010 ήηαλ 92 θπβηθά θαη γηα ηα Α’ θαη Β’ 
ηεηξάκελα ηνπ 2011 198 θπβηθά. Πξνθύπηνπζα κέζε θαηαλάισζε 97 θπβηθά. Ύζηεξα από 
έιεγρν ηεο ππεξεζίαο δηαπηζηώζεθε ε αθαλήο δηαξξνή. Έηζη ρξεώζεθαλ ηα παξαπάλσ θπβηθά. 
Δίλαη κόληκνο θάηνηθνο Ησαλλίλσλ. ύκθσλα κε ην θαλνληζκό ύδξεπζεο ε ππεξεζία έρεη ην 
δηθαίσκα λα πξνβεί ζε κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ όρη κεγαιύηεξε από ηα ¾ ηεο  
δηαξξνήο, κεξηθή κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηα ¾ ηεο  δηαξξνήο ήηνη αθαίξεζε ησλ 
αληηζηνηρνύλησλ 190 θπβηθώλ.  

 
21. ΠΑΠΑΓΖΚΖΣΡΗΟΤ ΑΛΣΩΛΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΛΛΖ  Σ.Θ ΑΓΗΑΓΑ ( Αίηεζε 10/01/2012 

αξηζκόο πδξν.86078519 θαη θσδηθόο παξνρήο 00195 ρξέσζε  3484 θπβηθά κέρξη 5580 θπβηθά 
δηαθνξά 2096 θπβηθά), δηαγξαθή 2000 θπβηθώλ  θαη αληίζηνηρσλ νθεηιώλ ζπλ ησλ 
πξνζαπμήζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ  γηα  ην Β’ ηεηξάκελν ηνπ 2011 δηόηη δελ έρνπλ θαηαλαισζεί  
ηα θπβηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ. Ύζηεξα από επαλέιεγρν ηεο ππεξεζίαο ηνπ 
δήκνπ , δηαπηζηώζεθε όηη  ν αλσηέξσ έρεη δίθην. Γελ έρνπλ θαηαλαισζεί ηα 2096 θπβηθά γηα ην 
Β’ ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2011. Ζ πξαγκαηηθή έλδεημε είλαη 3580 θπβηθά κε θαηαλάισζε 96 
θπβηθά. 

     
22. ΘΔΛΣΟ ΠΤΡΗΓΩΛ ΣΟΤ ΗΩΑΛΛΖ  Σ.Θ ΑΓΗΑΓΑ ( Αίηεζε 07/11/2011 αξηζκόο πδξν. 

03213173 θαη θσδηθόο παξνρήο 00475 ρξέσζε  4506 θπβηθά κέρξη 5770 θπβηθά δηαθνξά 1264 
θπβηθά)  δηαγξαθή 1100 θπβηθώλ  θαη αληίζηνηρσλ νθεηιώλ ζπλ ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ 
επηβιήζεθαλ  γηα  ην Α’ ηεηξάκελν ηνπ 2011 δηόηη δελ έρνπλ θαηαλαισζεί  ηα θπβηθά πνπ 
αλαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ. Ύζηεξα από επαλέιεγρν ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ , 
δηαπηζηώζεθε όηη  ν αλσηέξσ έρεη δίθην. Γελ έρνπλ θαηαλαισζεί ηα 1264 θπβηθά γηα ην Α’ 
ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2011. Ζ πξαγκαηηθή έλδεημε είλαη 4670 θπβηθά κε θαηαλάισζε 164 
θπβηθά. 

      
23. ΗΑΘΟ ΗΩΑΛΛΖ ΣΟΤ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ  Σ.Θ ΑΠΡΟΘΘΙΖΗΟΤ ( Αίηεζε 07/11/2011 αξηζκόο 

πδξν. 7775588 θαη θσδηθόο παξνρήο _ ρξέσζε  8111 θπβηθά κέρξη 8296 θπβηθά δηαθνξά 185 
θπβηθά) δηαγξαθή 100 θπβηθώλ  θαη αληίζηνηρσλ νθεηιώλ ζπλ ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ 
επηβιήζεθαλ  γηα  ην Α’ ηεηξάκελν ηνπ 2011 δηόηη δελ έρνπλ θαηαλαισζεί  ηα θπβηθά πνπ 
αλαγξάθνληαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ. Ύζηεξα από επαλέιεγρν ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ , 
δηαπηζηώζεθε όηη  ν αλσηέξσ έρεη δίθην. Γελ έρνπλ θαηαλαισζεί ηα 185 θπβηθά γηα ην Α’ 
ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2011. Ζ πξαγκαηηθή έλδεημε είλαη 8196 θπβηθά κε θαηαλάισζε 85 
θπβηθά. 

      
24. ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ Ι. Σ.Θ ΑΠΡΟΘΘΙΖΗΟΤ ( Αίηεζε 29/12/2011 αξηζκόο πδξν. 

3964672 θαη θσδηθόο παξνρήο 10320 ρξέσζε  778 θπβηθά κέρξη 897 θπβηθά δηαθνξά 119 
θπβηθά)  δηαγξαθή  νθεηιώλ ζπλ ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ  από  ην Γ’ ηεηξάκελν 
ηνπ 2002 θαη εθαηέξσζελ δηόηη έρνπλ θαηαινγηζζεί ιάζνο ηα θπβηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζην 
ινγαξηαζκό ηνπ. Ύζηεξα από επαλέιεγρν ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ, δηαπηζηώζεθε όηη  ν 
αλσηέξσ έρεη δίθην. Σα θπβηθά πνπ έρνπλ θαηαλαισζεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ην Γ’ 
ηεηξάκελν ηνπ 2002 θαη εθαηέξσζελ έρνπλ εμνθιεζεί πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ. Όπσο πξνθύπηεη 
από ηνλ ινγαξηαζκό ύδξεπζεο ηνπ Γ’ ηεηξάκελν ηνπ 2004 ηνλ νπνίν εμόθιεζε ν 
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θαηαλαισηήο, έρεη εμνθιήζεη θπβηθά ηα νπνία αλαινγνύλ κέρξη θαη ηελ έλδεημε πδξνκέηξνπ 
«897» ε νπνία έρεη ρξεσζεί από παξαδξνκή θαη ε νπνία δελ έρεη αθόκε επηηεπρζεί κέρξη 
ζήκεξα. Ζ πξαγκαηηθή έλδεημε ηνπ πδξνκεηξεηή ηελ 16/01/2012 είλαη 825 θπβηθά. Από ηα 
πξναλαθεξόκελα πξνθύπηεη όηη έρεη ήδε πξνθαηαβάιιεη ην ρξεσζέλ πνζό.   

       
Β)  Σε κε δηαγξαθή ρξένπο ηειώλ ηνπ θάησζη θαηαλαισηή: 

        1. ΣΑΓΘΑ ΖΙΗΑ ΣΟΤ ΣΔΦΑΛΟΤ Σ.Θ. ΣΡΗΘΟΡΤΦΟΤ ( αίηεζε 26/9/2011,ΑΡΗΘ. ΤΓΡ.  
251958/08,ΣΡ- 0102). Εεηά δηαγξαθή  πξόζηηκνπ 850,00 επξώ γηα ην έηνο 2010   πνπ 
επέβαιε ε ππεξεζία   ηνπ δήκνπ   ιόγσ αθαίξεζεο  ξνινγηνύ. Οη  πδξαπιηθνί  ηνπ Γήκνπ  
όηαλ  πήγαλ γηα θαηακέηξεζε  ( θαηαλάισζε έηνπο 2010 ) δηαπίζησζαλ  όηη  ν αλσηέξσ 
είρε αθαηξέζεη   ην ξνιόη γη’ απηό ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηεο ύδξεπζεο επηβάιιεηαη ην 
πξόζηηκν γηα ιαζξαία πδξνδόηεζε. 

 
 
Δπίζεο ην Γεκνηηθό πκβνύιην εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα θάζε παξαπέξα ελέξγεηα. 
Θξίζεθε, απνθαζίζζεθε θαη ππνγξάθεηαη θαζώο αθνινπζεί από εθείλνπο πνπ έιαβαλ κέξνο 
ζηε ζπλεδξίαζε απηή. 
 
Ζ παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο. 

 
                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                         ΣΑ ΚΔΙΖ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ                                     (Τπογραφές) 
            ΛΗΘΟ Γ. ΣΑΗΟ 
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