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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΙΑΘΧΛΗΑ

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ
ΑΠΟΠΑΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 7/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 90/2012
«Πεξί ηνπ από αξηζ. 1/2012 Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ
Γηαθνξώλ, γηα ηελ εμέηαζε θνξνινγηθώλ ππνζέζεσλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 27 Μαξηίνπ 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 18:00, ζπλήιζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
7/23-03-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη έλα (21) δειαδή:
ΠΑΡΟΛΣΔ
ΑΠΟΛΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ..
1.
Λύξαο Υαξάιακπνο
2.
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ.. 2.
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο 3.
Υαξακήο Αληώληνο
4.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
4.
Σζάθνο Κσλ/λνο
5.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
5.
Μέληεο Γεώξγηνο
6.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
6.
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
7.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
8.
νπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
9.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
10. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
11. Καινγεξίλεο Ηιίαο
12. Μαξνύζεο Υξάιακπνο
13. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
16. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
17. Μηραιόπνπινο Μηραήι
18. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
19. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο
21. Κξππσηόο Παλαγηώηεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, θάγθνο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Μπίιηαο Γεώξγηνο Σ.Κ.
Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Κνληάθνο Ηιίαο Σ.Κ. Διίθαο,
Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο
Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ,
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Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Κ. πθέαο, Κιεξνλόκνο
Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιόγν ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ θ. Κσλ/λν
Μαπξνκηράιε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Σν πξαθηηθό πνπ ζαο έρεη θνηλνπνηεζεί κε ηελ πξόζθιεζε σο ζέκα ηεο ζεκεξηλήο
εκεξήζηαο δηάηαμεο θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη είλαη πξντόλ εξγαζίαο επί καθξνύ ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο ηεο επηηξνπήο επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ ηνπ δήκνπ καο, θαηά ην νπνίν
δηάζηεκα θαη κεηά από ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο πνπ απεζηάιεζαλ ζηνπο αηηνύληεο έγηλαλ 2
ζπλαληήζεηο ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζηε Μνλεκβαζηά θαη άιιε κία ζε απηήλ εδώ ηελ αίζνπζα
όπνπ δεηήζακε θαη αθνύζακε ηα αηηήκαηά ηνπο.
Λάβακε ππόςε καο ηηο γλσκαηεύζεηο ησλ ππεξεζηώλ ησλ Γεκνηηθώλ ελνηήησλ θπξίσο ησλ
ππαιιήισλ ηεο ύδξεπζεο αιιά θαη ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο όπνπ απηό ρξεηάζηεθε εηδηθά ζηα
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ελζηάζεηο γηα ην ηέινο απνρέηεπζεο. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο
παξαβξέζεθαλ θαη ζπκκεηείραλ ζην δηάινγν νη αξκόδηνη θαηά ηόπνλ αληηδήκαξρνη, θαζώο θαη νη
πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ θνηλνηήησλ όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην πξαθηηθό.
Θέισ λα δεηήζσ από ηνπο θ.θ. αληηδεκάξρνπο λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζηηο ππεξεζίεο
όπσο ελδειερώο ειέγρνπλ ηηο αηηήζεηο γηαηί παξαηεξείηαη ην γεγνλόο ζέκαηα πνπ κέζσ ησλ
ππεξεζηώλ κπνξνύλ λα απαληεζνύλ θαη λα δηνξζσζνύλ παξαπέκπνληαη ζηελ επηηξνπή θαη έηζη
θαζπζηεξεί ην αίηεκα ηνπ δεκόηε ρσξίο ιόγν. Παξάιιεια ζα πξέπεη ν αξκόδηνο ππάιιεινο
θπξίσο ηεο ύδξεπζεο λα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηεο παξνρήο θαη λα ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε
γηα λα δηεπθνιύλεηαη έηζη ε ζπληνκόηεξε δηεθπεξαίσζε ε εάλ ρξεηάδεηαη από άιιε ππεξεζία λα
επηιακβάλεηαη άκεζα ν αξκόδηνο πξνο ηνύην ππάιιεινο. Δπηζεκαίλσ όηη ζηνλ θαλνληζκό
ιεηηνπξγίαο ηνπ Βηνινγηθνύ ζηε Μνλεκβαζηά, γηαηί εθεί όπσο ζα έρεηε δεη έρνπκε αξθεηά
αηηήκαηα, ζα πξέπεη άκεζα λα ππάξμεη αλαζεώξεζε ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ γηαηί είλαη άδηθν λα
ρξεώλνληαη ηα θνηέηζηα θαη νη ζηάβινη κε ηέινο απνρέηεπζεο όπσο επίζεο θαη νη γθξεκηζκέλεο
νηθίεο. αο κεηαθέξσ ηελ εκπεηξία κνπ από ηνλ πξώελ δήκν Μνιάσλ όπνπ ε ππεξεζία
ύδξεπζεο θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ πδξνκεηξεηώλ πνπ έθαλε όηαλ δηαπίζησλε όηη θάπνηνο
κεηξεηήο είρε κεγάιε αδηθαηνιόγεηε θαηαλάισζε εηδνπνηείην ν πάξνρνο θαη εάλ ππήξρε ζέκα
δηαξξνήο ε βιάβεο ζηνλ πδξνκεηξεηή δηνξζώλνληαλ θαη εθαξκόδνληαλ ν θαλνληζκόο πξηλ γίλεη
ε βεβαίσζε ηνπ θαηαιόγνπ θάπνηα πξάγκαηα πξέπεη λα ηα δνύκε πξαθηηθά
γηα λα
δηεπθνιύλνληαη θαη νη δεκόηεο αιιά θαη λα απνηξέπεηαη ζπαηάιε ηνπ λεξνύ.
Σέινο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη νινθιεξώλνληαο κε κηα ζπλάληεζε ζηε Σνπηθή Κνηλόηεηα
Κππαξηζζίνπ γηα ηελ επηηόπνπ εμέηαζε αηηήζεσλ γηα ζέκαηα ύδξεπζεο θαζώο θαη κηα ζπλάληεζε
εδώ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ππνινίπσλ ηειεπηαίσλ αηηήζεσλ ζα επαλέιζνπκε ζε κία από ηηο
πξνζερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζώκαηνο γηα λα νινθιεξσζεί ε κέρξη ηώξα δηαδηθαζία.
Σν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο ππ’ αξηζ. 1/2012, ζύκθσλα κε ην νπνίν εμεηάζηεθαλ νη
αηηήζεηο γηα ηηο παξαθάησ θνξνινγηθέο ππνζέζεηο θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, έρεη σο
εμήο:
1. Αίηεκα TODOROV ATANAS: (Θνπιέληηα–ύδξεπζε).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηνπ TODOROV ATANAS, ιόγσ ηνπ όηη ε θαηαλάισζε ησλ
ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εμακήλσλ είλαη πεξίπνπ 100 θπβηθά.
2. Αίηεκα Γεσξγίνπ θάγθνπ ηνπ Ησάλλε: (ύδξεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Γεσξγίνπ θάγθνπ ηνπ Ησάλλε γηα δηαγξαθή ησλ
ηειώλ πδξεύζεσο ζην ξνιόη ύδξεπζεο 234183 πεξηόδνπ Α΄ εμάκελν 2010 πνζνύ (155,76) €,
δηόηη όπσο δηαπηζηώζεθε από ηνλ πδξαπιηθό ηνπ δήκνπ έρεη πεξαζηεί ιάζνο έλδεημε.
3. Αίηεκα Γεκεηξίνπ Υαξακή ηνπ Γεσξγίνπ: (ύδξεπζε – Αγηνο Ησάλλεο).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηνπ Γεκεηξίνπ Υαξακή ηνπ Γεσξγίνπ, ιόγσ ηνπ όηη ε
θαηαλάισζε ησλ ηειεπηαίσλ νθηώ εμακήλσλ είλαη πεξίπνπ 100 θπβηθά θαη πάλσ.
4. Αίηεκα Ληθνιάνπ ηαζάθε ηνπ Αλησλίνπ: (άξδεπζε – Βειηέο).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηνπ Ληθνιάνπ ηαζάθε ηνπ Αλησλίνπ, ιόγσ ηνπ όηη νη ιόγνη
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε δελ είλαη βάζηκνη.
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5. Αίηεκα Θαλειινπνύινπ Διηζζάβεη ηνπ Υξήζηνπ: (ύδξεπζε–Άγηνο Φσθάο).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηεο Θαλειινπνύινπ Διηζζάβεη ηνπ Υξήζηνπ γηα
δηαγξαθή ησλ ηειώλ πδξεύζεσο ζην ξνιόη ύδξεπζεο 00015861 θαη όπσο πιεξώζεη κε
ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ ρξέσζε 100 θπβηθώλ ύδαηνο.
6. Αίηεκα Καξγαξίηε Αξηζηνηέιε ηνπ Γεκεηξίνπ κε εκεξνκελία 16-08-2011:
(ύδξεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Καξγαξίηε Αξηζηνηέιε ηνπ Γεκεηξίνπ γηα δηαγξαθή
ησλ ηειώλ πδξεύζεσο Β εμακήλνπ 2010 θαη όπσο πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό
πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ ρξέσζε 180 θπβηθώλ ύδαηνο.
7. Αίηεκα Σζηκπίδε Γήκεηξα ηνπ Ληθνιάνπ κε εκεξνκελία 16-08-2011 : (ύδξεπζε).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηεο Σζηκπίδε Γήκεηξα ηνπ Ληθνιάνπ, ιόγσ ηνπ όηη νη ιόγνη
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε δελ είλαη βάζηκνη.
8. Αίηεκα Γεξδηώηεο Γεκήηξηνο ηνπ Ησάλλε κε εκεξνκελία 22-08-2011: (ύδξεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Γεξδηώηε Γεκήηξηνπ ηνπ Ησάλλε γηα δηαγξαθή ησλ
ηειώλ πδξεύζεσο θαη όπσο πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από
ηελ ρξέσζε 70 θπβηθώλ ύδαηνο.
9. Αίηεκα Γηακαληάθε Διέλε ηνπ Ησάλλε κε εκεξνκελία 26-08-2011 : (ύδξεπζε).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηεο Γηακαληάθε Διέλε ηνπ Ησάλλε, ιόγσ ηνπ όηη νη ιόγνη πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε δελ είλαη βάζηκνη.
10. Αίηεκα Γθνπβνύζεο Δπάγγεινο ηνπ ηαύξνπ κε εκεξνκελία 30-08-2011:
(ύδξεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Γθνπβνύζε Δπάγγεινπ ηνπ ηαύξνπ γηα δηαγξαθή
ησλ ηειώλ πδξεύζεσο θαη όπσο πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη
από ηελ ρξέσζε 180 θπβηθώλ ύδαηνο.
11. Αίηεκα Θαςάιεο Ζιίαο ηνπ Γεσξγίνπ κε εκεξνκελία 30-08-2011: (ύδξεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Θαςάιε Ζιία ηνπ Γεσξγίνπ γηα δηαγξαθή ησλ ηειώλ
πδξεύζεσο θαη όπσο πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ
ρξέσζε 180 θπβηθώλ ύδαηνο.
12. Αίηεκα ππξηδάθνπ Δηξήλε ηνπ Πέηξνπ κε εκεξνκελία 30-08-2011: (ύδξεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ ππξηδάθνπ Δηξήλε ηνπ Πέηξνπ γηα δηαγξαθή ησλ
ηειώλ πδξεύζεσο θαη όπσο πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από
ηελ ρξέσζε 90 θπβηθώλ ύδαηνο.
13. Αίηεκα ΑΗΓΖΗ Α. Δ. κε εκεξνκελία 23-09-2011 : (ύδξεπζε).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηεο ΑΗΓΖΗ Α.Δ., ιόγσ ηνπ όηη ε θαηαλάισζε έρεη γίλεη, απηό
απνδεηθλύεηαη & κεηά από έιεγρν ησλ πδξνκεηξεηώλ πνπ έγηλε από ηνλ Γήκν.
14. Αίηεκα Θνπηζαλδξέα Θσλζηαληίλνπ κε εκεξνκελία 23-09-2011: (Δπαλεμέηαζε
ινγαξηαζκνύ άξδεπζεο).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Θνπηζαλδξέα Θσλζηαληίλνπ γηα δηαγξαθή ησλ ηειώλ
άξδεπζεο 2009 θαη όπσο πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ είρε πιεξώζεη ην έηνο
2010 γηα ηέιε άξδεπζεο.
15. Αίηεκα Αγγειάθνπ ηαύξνπ κε εκεξνκελία 27-09-2011: (ύδξεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Αγγειάθνπ ηαύξνπ γηα δηαγξαθή ησλ ηειώλ
πδξεύζεσο θαη όπσο πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ
ρξέσζε 130 θπβηθώλ ύδαηνο.
16. Αίηεκα ΙΗΚΔΛΗΘΟΤ ΣΑΘΚΟΤ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ κε εκεξνκελία 10-10-2011:
(ύδξεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ ΙΗΚΔΛΗΘΟΤ ΣΑΘΚΟΤ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ γηα δηαγξαθή ησλ
ηειώλ πδξεύζεσο πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα β΄ εμάκελν 2005.
17. Αίηεζε Θαδάια Υξπζάθσ ηνπ Ησάλλε κε εκεξνκελία 21-12-2010 – 7-9-2011:
(ύδξεπζε- απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηεο Θαδάια Υξπζάθσ ηνπ Ησάλλε γηα δηαγξαθή από ηα
πάγηα ηέιε απνρέηεπζεο έηνπο 2010 ησλ πδξνκεηξεηώλ 079235, 126596, 9757, 118537 γηαηί αλ
θαη έρεη γίλεη εθάπαμ θαηαβνιή ηεο ζύλδεζεο κε α/α παξαζηαηηθνύ 1589 δελ ππάξρεη θαλ δίθηπν
απνρέηεπζεο.
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18. Αίηεζε Σζηκπίδε Ησάλλε ηνπ Υξήζηνπ: (απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Σζηκπίδε Ησάλλε ηνπ Υξήζηνπ γηα δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ γηαηί δελ ππάξρεη θξεάηην
ζύλδεζεο ζηελ νηθία ηνπ.
19. Αίηεζε Κάξθνπ Αλαζηαζίνπ ηνπ Ηαθώβνπ: (απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Κάξθνπ Αλαζηαζίνπ ηνπ Ηαθώβνπ γηα δηαγξαθή από
ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ γηαηί δελ ππάξρεη
θξεάηην ζύλδεζεο ζηελ νηθία ηνπ.
20. Αίηεζε Βιάρνπ Ληθνιάνπ ηνπ Γεκεηξίνπ: (απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Βιάρνπ Ληθνιάνπ ηνπ Γεκεηξίνπ γηα δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ γηαηί δελ ππάξρεη θξεάηην
ζύλδεζεο ζηελ νηθία ηνπ.
21. Αίηεζε Θνπίδνπ – θάγθνπ Παλαγηώηα ηνπ Δπάγγεινπ κε εκεξνκελία 31-012011: (απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηεο Θνπίδνπ – θάγθνπ Παλαγηώηαο ηνπ Δπάγγεινπ γηα
δηαγξαθή από ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ γηαηί δελ
ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
22. Αίηεζε Θιηλάθεο Υξήζηνο ηνπ Κηραήι κε εκεξνκελία 31-01-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Θιηλάθε Υξήζηνπ ηνπ Κηραήι γηα δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ γηαηί δελ ππάξρεη αγσγόο
απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
23. Αίηεζε Φπρνγπηόο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε κε εκεξνκελία 03-02-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Φπρνγπηόο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε γηα δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ γηαηί ην έρεη πιεξώζεη ν
Γεκήηξηνο Γνύβξεο & ε θαηνηθία καο είλαη θνηλή.
24. Αίηεζε Βνγηαηδή Δπθξνζύλε ηνπ Αξηζηείδε κε εκεξνκελία 02-02-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηεο Βνγηαηδή Δπθξνζύλεο ηνπ Αξηζηείδε γηα δηαγξαθή
από ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ γηαηί δελ ππάξρεη
αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
25. Αίηεζε ππξηδάθνο Υξύζαλζνο ηνπ πύξνπ κε εκεξνκελία 04-02-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ ππξηδάθνπ Υξπζάλζνπ ηνπ πύξνπ γηα δηαγξαθή
από ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ ηέινο ζύλδεζεο &
πνζό (14,34) επξώ ζηνλ πδξνκεηξεηή 110838 ηέιε απνρέηεπζεο, γηαηί δελ ππάξρεη αγσγόο
απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
26. Αίηεζε ππξηδάθνο πύξνο ηνπ Ληθνιάνπ κε εκεξνκελία 04-02-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ ππξηδάθνπ πύξνπ ηνπ Ληθνιάνπ γηα δηαγξαθή από
ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ ηέινο ζύλδεζεο, γηαηί
δελ ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
27. Αίηεζε ππξηδάθνο Ληθόιανο ηνπ πύξνπ κε εκεξνκελία 1-2-2012:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ ππξηδάθνπ Ληθνιάνπ ηνπ πύξνπ γηα δηαγξαθή από
ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο ύδξεπζεο ην πνζό ησλ (41,74) επξώ ζηνλ πδξνκεηξεηή 035290
ηέιε απνρέηεπζεο, γηαηί δελ ππάξρεη θξεάηην ζύλδεζεο θαζώο θαη αγσγόο απνρέηεπζεο έμσ από
ην νηθόπεδό ηνπ.
28. Αίηεζε ππξηδάθνπ Καξγαξίηα ηνπ Θσλ/λνπ κε εκεξνκελία 19-08-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηεο Βνγηαηδή Δπθξνζύλεο ηνπ Αξηζηείδε γηα δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ γηαηί δελ ππάξρεη αγσγόο
απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
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29. Αίηεζε Αξγπξάθε Διέλε ηνπ Ησάλλε κε εκεξνκελία 14-02-2011: (απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηεο Αξγπξάθε Διέλε ηνπ Ησάλλε γηα δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ γηαηί δελ ππάξρεη αγσγόο
απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
30. Αίηεζε Θξεηηθόο Ληθόιανο ηνπ Πεξηθιή κε εκεξνκελία 17-02-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Θξεηηθνύ Ληθόιανπ ηνπ Πεξηθιή γηα δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ γηαηί δελ ππάξρεη θξεάηην
ζύλδεζεο γηα λα ζπλδεζεί.
31. Αίηεζε Βαζηιάθνο Παλαγηώηεο ηνπ Γηακαληή κε εκεξνκελία 13-04-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Βαζηιάθνπ Παλαγηώηε ηνπ Γηακαληή γηα δηαγξαθή
από ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ γηαηί έρεη ρξεσζεί ην
ηέινο ζύλδεζεο γηα δύν παξνρέο ελώ έρεη κία παξνρή, αξηζκόο παξνρήο 3036.
32. Αίηεζε αξκπάλεο Ησάλλεο ηνπ Ληθνιάνπ κε εκεξνκελία 1-04-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ αξκπάλε Ησάλλε ηνπ Ληθνιάνπ γηα δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ + (165,00) επξώ = 330,00
επξώ γηαηί έρεη ρξεσζεί ην ηέινο ζύλδεζεο γηα δύν παξνρέο, ελώ δελ πεξλάεη απνρεηεπηηθό
δίθηπν.
33. Αίηεζε Θαξακπάηνπ Δηξήλε ηνπ Βαζηιείνπ κε εκεξνκελία 12-08-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηεο Θαξακπάηνπ Δηξήλε ηνπ Βαζηιείνπ γηα δηαγξαθή από
ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (193,05) επξώ, ζηνλ πδξνκ. 711267
ζηνλ Κάζηξν Μνλεκβαζίαο, γηαηί ήηαλ έλνηθνο ζην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην κέρξη ηνλ Οθηώβξην
2010. Σν αθίλεην αλήθεη ζηνλ Ιεξό λαό Διθόκελνπ Υξεζηνύ θαη ν θαηλνύξγηνο ελνηθηαζηήο
νλνκάδεηαη Μαξία Υαξακή. Σν παξαπάλσ πνζό λα πιεξσζεί κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα από ηνλ
ηδηνθηήηε Ιεξό Ναό Διθόκελνπ Υξηζηνύ.
34. Αίηεζε Παλαγέα Γήκεηξα ηνπ Ζιία κε εκεξνκελία 22-08-2011: (απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηεο Παλαγέα Γήκεηξα ηνπ Ζιία γηα δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ, γηαηί ηα ηέιε ζύλδεζεο γηα
όιν ην θηήξην έρνπλ πιεξσζεί από ηνλ θ. Σξνπγθάθν Παληειή. ην παξαπάλσ θηήξην δηαηεξεί
δηακέξηζκα 61 ηκ. Κ.Α. 3613 Κ.Α. Σξνπγθάθνπ 2056.
35. Αίηεζε Παξάζρνπ Γιπθεξία ηνπ Παλαγηώηε κε εκεξνκελία 26-08-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηεο Παξάζρνπ Γιπθεξία ηνπ Παλαγηώηε γηα δηαγξαθή από
ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ, γηαηί έρεη πιεξσζεί κε
ην αξηζ. 1451/8-7-2010 δηπιόηππν είζπξαμεο ΓΟΤ Μνιάσλ.
36. Αίηεζε ππξηδάθνο Ληθόιανο ηνπ Γεσξγίνπ κε εκεξνκελία 02-09-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ ππξηδάθνπ Ληθόιανπ ηνπ Γεσξγίνπ γηα δηαγξαθή
από ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (165,00) επξώ γηαηί ην θξεάηην ηεο
απνρέηεπζεο θαηαζθεπάζηεθε από ηνλ ίδην. Κσδηθόο 3280.
37. Αίηεζε Βιαράθεο Θσλζηαληίλνο ηνπ Ησάλλε κε εκεξνκελία 07-09-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Βιαράθε Θσλζηαληίλνπ ηνπ Ησάλλε γηα δηαγξαθή από
ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ησλ ηειώλ ζύλδεζεο.
38. Αίηεζε Θνπξθνύιε Αζαλαζία ηνπ Θσλ/λνπ κε εκεξνκελία 22-09-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηεο Θνπξθνύιε Αζαλαζίαο ηνπ Θσλ/λνπ γηα δηαγξαθή ηνπ
πνζνύ ηεο ζύλδεζεο απνρέηεπζεο καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο ζην όλνκα Φιάληε Λνπίδα
(πξνθαηόρνπ ηεο), ζηελ νηθία ηεο ζην Κάζηξν Μνλεκβάζηαο επί ηεο νδνύ 2ε νηθνδνκή δεμηά,
δηόηη δελ ππάξρεη θξεάηην απνρέηεπζεο.
39. Αίηεζε Υαξακήο Υξήζηνο ηνπ Ησάλλε κε εκεξνκελία 28-09-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Υαξακή Υξήζηνπ ηνπ Ησάλλε γηα δηαγξαθή ηεο
ζύλδεζεο απνρέηεπζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ (346,71) επξώ ζηνλ πδξνκ. 020585, δηόηη δελ ππάξρεη
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αγσγόο απνρέηεπζεο έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηνπ. Ο αγσγόο απνρέηεπζεο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε
ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξσλ.
40. Αίηεζε Βνπλειάθε Φηιηώ ηνπ Ησάλλε κε εκεξνκελία 06-10-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηεο Βνπλειάθε Φηιηώ ηνπ Ησάλλε γηα δηαγξαθή κίαο
ζύλδεζεο απνρέηεπζεο, πνζνύ (165,00) επξώ ζην όλνκα ηνπ απνβηώζαληα ζπδύγνπ ηεο Ηιία
Βνπλειάθε, γηαηί έρεη γίλεη ρξέσζε κίαο επηπιένλ ζύλδεζεο.
41. Αίηεζε ΘΑΣΑΛΗΑ ΘΔΟΓΧΡΟ & ΘΧΛ/ΛΟ ηνπ ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ κε εκεξνκελία
21-01-2011: (απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ ΘΑΣΑΛΗΑ ΘΔΟΓΧΡΟ & ΘΧΛ/ΛΟ ηνπ
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ γηα δηαγξαθή ησλ ηειώλ απνρέηεπζεο γηα ην Α εμάκελν ηνπ 2010 δηόηη δελ
ππήξρε απνρεηεπηηθό δίθηπν.
42. Αίηεζε Θξεηηθόο σηήξηνο ηνπ Γεκεηξίνπ κε εκεξνκελία 21-01-2011:
(απνρέηεπζε).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηνπ Θξεηηθνύ σηήξηνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, ιόγσ ηνπ όηη νη ιόγνη
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε δελ είλαη βάζηκνη.
43. Αίηεζε Ιαδαξάθεο Ιάκπξνο ηνπ Θεόδσξνπ κε εκεξνκελία 21-01-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Ιαδαξάθε Ιάκπξνπ ηνπ Θεόδσξνπ γηα δηαγξαθή ησλ
ηειώλ απνρέηεπζεο δηόηη δελ ππάξρεη απνρεηεπηηθό δίθηπν ζηελ Αγία Κπξηαθή – θσδηθόο 3502.
44. Αίηεζε Παπαδόπνπινο Γεκήηξεο & ηα Δ.Δ. κε εκεξνκελία 07-04-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Παπαδόπνπινο Γεκήηξεο & ηα Δ.Δ. γηα δηαγξαθή ησλ
ηειώλ απνρέηεπζεο γηα ην Α εμάκελν ηνπ 2010 δηόηη ην έξγν απνρέηεπζεο νινθιεξώζεθε ηέινο
ηνπ έηνπο 2010, θαη δελ είρε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθό δίθηπν. Αξηζ. Τδξνκ.
043090, 043096, 043093, 043088.
45. Αίηεζε Θακαξηλόο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ κε εκεξνκελία 11-05-2011:
(απνρέηεπζε).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηνπ Θακαξηλνύ Γεκήηξηνπ ηνπ Γεσξγίνπ, ιόγσ ηνπ όηη νη
ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε δελ είλαη βάζηκνη.
46. Αίηεζε θξηβάλνο Θσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ κε εκεξνκελία 11-05-2011:
(απνρέηεπζε).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηνπ θξηβάλνπ Θσλζηαληίλνπ ηνπ Γεσξγίνπ, ιόγσ ηνπ όηη νη
ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε δελ είλαη βάζηκνη. Ο Γήκνο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό
ύδξεπζεο δελ κπνξεί λα ρνξεγεί παξνρέο γηα άξδεπζε ηνπ θήπνπ.
47. Αίηεζε Θαζηαληάο Θσλζηαληίλνο ηνπ Παλαγηώηε κε εκεξνκελία 26-08-2011 – 912-2011: (απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Θαζηαληά Θσλζηαληίλνπ ηνπ Παλαγηώηε γηα δηαγξαθή
ησλ ηειώλ απνρέηεπζεο ζην ξνιόη 035259 πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γέθπξα γηαηί ην θηήξην πξόθεηηαη
λα θαηεδαθηζηεί ιόγσ παιαηόηεηαο.
48. Αίηεζε Θαζηαληάο Θεόδσξνο ηνπ Παλαγηώηε κε εκεξνκελία 26-08-2011 – 9-122011: (απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Θαζηαληά Θεόδσξνπ ηνπ Παλαγηώηε γηα δηαγξαθή
ησλ ηειώλ απνρέηεπζεο ζην ξνιόη 442521 πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γέθπξα γηαηί ην θηήξην πξόθεηηαη
λα θαηεδαθηζηεί ιόγσ παιαηόηεηαο.
49. Αίηεζε ππξηδάθνο Υξύζαλζνο ηνπ πύξνπ κε εκεξνκελία 30-08-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ ππξηδάθνπ Υξπζάλζνπ ηνπ πύξνπ γηα δηαγξαθή
από ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (15,01) επξώ ζηνλ πδξνκεηξεηή
110838 ηέιε απνρέηεπζεο, γηαηί δελ ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
50. Αίηεζε ππξηδάθνο πύξνο ηνπ Ληθνιάνπ κε εκεξνκελία 30-08-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ ππξηδάθνπ πύξνπ ηνπ Ληθνιάνπ γηα δηαγξαθή από
ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (15,34) επξώ ζηνλ πδξνκεηξεηή
035290 ηέιε απνρέηεπζεο, γηαηί δελ ππάξρεη θξεάηην απνρέηεπζεο.
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51. Αίηεζε Ρίθθνο Γεξάζηκνο ηνπ Ληθνιάνπ κε εκεξνκελία 02-09-2011:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Ρίθθνπ Γεξάζηκνπ ηνπ Ληθνιάνπ γηα δηαγξαθή ησλ
ηειώλ απνρέηεπζεο δηόηη ην έξγν απνρέηεπζεο νινθιεξώζεθε ηέινο ηνπ έηνπο 2010 θαη δελ είρε
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθό δίθηπν.
52. Αίηεζε ΔΙΘΟΚΔΛΟ ΥΡΗΣΟ: (απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ ΔΙΘΟΚΔΛΟ ΥΡΗΣΟ γηα δηαγξαθή ησλ ηειώλ
απνρέηεπζεο δηόηη ην έξγν απνρέηεπζεο δηόηη δελ ππάξρεη παξνρή ζηελ εθθιεζία.
53. Αίηεζε Θαηζνπιώηνο Θεόδσξνο ηνπ Υξήζηνπ: (απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Θαηζνπιώηνπ Θεόδσξνπ ηνπ Υξήζηνπ γηα δηαγξαθή
ησλ ηειώλ απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2010, ζην ξνιόη 126554 πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγία Κπξηαθή,
δηόηη δελ πεξλάεη αγσγόο ζην παξαθείκελν δεκνηηθό δξόκν θαη δελ ππάξρεη θξεάηην ζύλδεζεο
έμσ από ηελ ηδηνθηεζία ηνπ.
54. Αίηεζε Απνζηνιάθεο Θπξηάθνο ηνπ σηεξίνπ: (ύδξεπζε Κεηακόξθσζε).
Όπσο γίλεη δεθηή κεξηθώο ε αίηεζε ηνπ Απνζηνιάθε Θπξηάθνπ ηνπ σηεξίνπ, λα
δηαγξαθή ην πόζν ησλ 631,05 € γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο
απόθαζεο θαη λα πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηα 2/3 ηνπ πνζνύ.
55. Αίηεζε Παπαδέιε Καηίλα ζύδπγνο Διεπζεξίνπ: (ύδξεπζε Λεάπνιεο).
Όπσο γίλεη δεθηή κεξηθώο ε αίηεζε ηεο Παπαδέιε Καηίλαο ζύδπγνο Διεπζεξίνπ, λα
πιεξσζεί κόλν ην θεθάιαην ην πνζό ησλ 500 € πεξίπνπ θαη όρη νη πξνζαπμήζεηο. ηα κεηξώα
ηνπ Γήκνπ ν ελ ιόγσ πδξνκεηξεηήο είρε βεβαησζεί ζην όλνκα ηεο Καο Παπαδειε Μαηίλαο θαη ν
Γήκνο νξζώο βεβαίσλε ηελ θαηαλάισζε θαη ηνλ ινγαξηαζκό ύδξεπζεο ζηελ αλσηέξσ. Γηα λα
βεβαησζνύλ νη θαηαλαιώζεηο απηέο ζην όλνκα ηεο κηζζώηξηαο ηνπ αθίλεηνπ έπξεπε λα είρε γίλεη
αίηεζε πξνο ηνλ ηέσο Γήκν Βνηώλ κε αληίγξαθν ηνπ ελνηθηαζηεξίνπ ώζηε λα αιιάμεη ν παξνρήο
ηνπ πδξνκεηξεηή. Ο Γήκνο δελ πξνβαίλεη ζηελ δηαθνπή παξνρώλ γηα θνηλσληθνύο ιόγνπο αθνύ
ην λεξό είλαη βαζηθό αγαζό.
56. Αίηεζε Θνθθαιηάξεο Αλαζηάζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ: (Γηθ/κα βνζθήοΑγγειώλα).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Θνθθαιηάξε Αλαζηαζίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ γηα δηαγξαθή
δηθαηώκαηνο βνζθήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 70,00 € + πξνζαπμήζεηο = 94,50 €, πνπ ηνπ έρεη ρξεσζεί
ην έηνο 2009 γηαηί νπδέπνηε είρε αηγνπξόβαηα.
57. Αίηεζε Θεξκνγηάλλεο ηαύξνο ηνπ Ζιία κε εκεξνκελία 08-02-2012:
(απνρέηεπζε).
Όπσο γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ Θεξκνγηάλλε ηαύξνπ ηνπ Ζιία γηα δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ (24,08) € ζηνλ πδξνκεηξεηή 99173726
ηέιε απνρέηεπζεο, γηαηί ν πδξνκεηξεηήο απηόο ηνπ έρεη δνζεί επί θνηλόηεηαο γηα λα ην
ρξεζηκνπνηεί γηα ζηάβιν θαη ζήκεξα ην ρξεζηκνπνηεί σο θνηέηζη.
58. Αίηεζε Γνπκάθεο Ληθόιανο ηνπ Γεσξγίνπ κε εκεξνκελία 23-12-2011:
(απνρέηεπζε).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηνπ Γνπκάθε Ληθνιάνπ ηνπ Γεσξγίνπ γηα δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ζην ξνινί 007939 πνζό (1092,27) € πνπ βξίζθεηαη ζηελ
Αγία Κπξηαθή Μνλεκβαζηάο, γηαηί ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο θαη επίζεο θαη θξεάηην γηα ηελ
ζύλδεζε ηεο επηρείξεζεο.
59. Αίηεζε Κπίιηαο Κηραήι ηνπ Γηακαληή κε εκεξνκελία 2-03-2012: (ύδξεπζε –
Σάιαληα).
Όπσο γίλεη δεθηή ελ κέξεη ε αίηεζε ηνπ Κπίιηα Κηραήι ηνπ Γηακαληή, λα πιεξσζεί ην
πνζό πνπ νθείιεη (αξρηθό πνζό νθεηιήο) ρσξίο λα ηνπ ρξεσζνύλ νη αλάινγεο πξνζαπμήζεηο.
60. Αίηεζε Θεξαπείαο – έλζηαζε Θνπξθνύιεο Θσλζηαληίλνο ηνπ Παλαγηώηε κε
εκεξνκελία 17-01-2012: (ύδξεπζε – Αγία Παξαζθεπή Λνκίσλ).
Όπσο γίλεη δεθηή ε αίηεζε Θεξαπείαο – έλζηαζε ηνπ Θνπξθνύιε Θσλζηαληίλνπ
ηνπ Παλαγηώηε λα δηαγξαθεί ην πόζν ησλ (549,34) € γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην
εηζεγεηηθό κέξνο ηεο απόθαζεο θαη λα πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα γηα ην α εμάκελν ηνπ
2011, ηελ αμία 100 θπβηθώλ λεξνύ.
61. Αίηεζε Υαγηά Θενδώξαο ηνπ Πέηξνπ κε εκεξνκελία 23-01-2012: (Γηαγξαθή
νθεηιήο ζην Γήκν ιόγσ βεβαίσζεο παξάβαζεο ΘΟΘ).
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Όπσο γίλεη δεθηή ε αίηεζε ηεο Υαγηά Θενδώξαο ηνπ Πέηξνπ, λα δηαγξαθεί ε νθεηιή
ηεο ζηνλ Γήκν από ηελ παξαπάλσ βεβαίσζε παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ (Κιήζε παξάβαζεο ζηελ
επαξρηαθή νδό Σάξαςαο – Μνλεκβαζίαο εληόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο).
62. Αίηεζε Σζηγθάξε Καξηάλλα: (ύδξεπζε Εάξαθα).
Όπσο γίλεη δεθηή ε αίηεζε ηεο Σζηγθάξε Καξηάλλα, λα δηαγξαθεί από ηνπο
ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο ην πάγην πνπ έρεη ρξεσζεί ζην όλνκα ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΚΑΡΗ θαη αθνξά
ην ίδην πδξόκεηξν κε ηνλ ζύδπγό ηνπ Μ. ηνύξε.
63. Αίηεζε Πξνθόπηνο Φιώξνο κε εκεξνκελία 20-01-2012: (απνρέηεπζε θάζηξν).
(Απαιιαγή ρξέσζε απνρέηεπζεο).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηνπ Πξνθόπηνπ Φιώξνπ, γηα απαιιαγεί ηεο ηδηνθηεζία ηνπ
εληόο ηνπ θάζηξνπ Μνλεκβαζίαο, κε αξ. πδξνκ. 442461 θαη θσδηθό 5571 από ηελ ρξέσζε ηεο
απνρέηεπζεο, – θαζώο – ε ηδηνθηεζία δελ είλαη θαηνηθήζηκε, δελ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην δίθηπν
απνρέηεπζεο (ή ειεθηξνδόηεζεο) θαη δελ είλαη νινθιεξσκέλε (βξίζθεηαη ζε ζηάδην
επηρξηζκάησλ επί ζεηξά εηώλ). Δπεηδή από ηνλ θαλνληζκό ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο δελ
πξνβιέπεηαη ε παξαπάλσ δηαγξαθή.
64. Αίηεζε Α.Δ. ΥΗΟ CENTER κε εκεξνκελία 21-10-2011: (Ύδξεπζε Διαία
Κνιάσλ).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηεο Α.Δ. ΥΗΟ CENTER, γηα ρξέσζε 380,00 επξώ έσο ηελ 31-082011 θαη λα πιεξσζεί ν ινγαξηαζκόο όπσο έρεη.
65. Αίηεζε ΓΗΑΛΛΗΟΤ–ΓΗΑΚΑΛΣΟΠΟΤΙΟΤ ΘΑΙΙΗΟΠΖ ηνπ ΑΛΣΧΛΗΟΤ κε
εκεξνκελία 22-07-2011: (Ύδξεπζε).
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηεο ΓΗΑΛΛΗΟΤ–ΓΗΑΚΑΛΣΟΠΟΤΙΟΤ ΘΑΙΙΗΟΠΖ ηνπ
ΑΛΣΧΛΗΟΤ, γηα δηαγξαθή ηεο αμίαο ηνπ θαηαλαισζέληνο λεξνύ Γ ηεηξακήλνπ 2010 θαη ηνπ Α
ηεηξ. 2011 δηόηη όπσο θαη ε ίδηα αλαθέξεη ην λεξό θαηαλαιώζεθε. Δπίζεο ν πδξνκεηξεηήο ηεο
νηθίαο ηεο ιεηηνπξγεί θαλνληθά & θαηέγξαςε σο έπξεπε ηα θαηαλαισζέληα θπβηθά.
Ο θ. Υξηζηάθνο δήηεζε λα εμαηξεζεί από ηελ απόθαζε ε ππόζεζε κε αξηζ. 59 πνπ αθνξά
Αίηεζε ηνπ θ. Μπίιηα Μηραήι ηνπ Γηακαληή, πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηαζηεί. Η Δπηηξνπή έθαλε
δεθηό ην αίηεκα.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ησλ εηζεγεηώλ, έιαβε ππόςε ηνπ, ην
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηηο
όκνηεο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθσλα

Α. ΓΗΑΓΡΑΦΔΗ από ηνπο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ην αξηζ.
1/2012 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαγξάθνληαη ζ’ απηό, νιόθιεξα ή ελ κέξεη ηα ρξέε, πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζε βάξνο ησλ
παξαθάησ νθεηιεηώλ θαη εηδηθόηεξα:
1. Γεώξγηνο θάγθνο ηνπ Ησάλλε: Γηαγξαθή ησλ ηειώλ ύδξεπζεο ζην ξνιόη
ύδξεπζεο 234183 πεξηόδνπ Α΄εμακήλνπ 2010 πνζνύ 155,76 €, δηόηη όπσο
δηαπηζηώζεθε από ηνλ πδξαπιηθό ηνπ δήκνπ έρεη πεξαζηεί ιάζνο έλδεημε.
2. Θαλειινπνύινπ Διηζζάβεη ηνπ Υξήζηνπ (ύδξεπζε–Άγηνο Φσθάο):
Γηαγξαθή ησλ ηειώλ ύδξεπζεο ζην ξνιόη ύδξεπζεο 00015861 θαη λα πιεξώζεη κε
ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ρξέσζε 100 θπβηθώλ
ύδαηνο.
3. Καξγαξίηεο Αξηζηνηέιεο ηνπ Γεκεηξίνπ (ύδξεπζε): Γηαγξαθή ησλ ηειώλ
πδξεύζεσο Β εμακήλνπ 2010 θαη λα πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό
πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ρξέσζε 180 θπβηθώλ ύδαηνο.
4. Γεξδηώηεο Γεκήηξηνο ηνπ Ησάλλε (ύδξεπζε): Γηαγξαθή ησλ ηειώλ
πδξεύζεσο θαη λα πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη
από ηε ρξέσζε 70 θπβηθώλ ύδαηνο.
5. Γθνπβνύζεο Δπάγγεινο ηνπ ηαύξνπ (ύδξεπζε): Γηαγξαθή ησλ ηειώλ
πδξεύζεσο θαη λα πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη
από ηε ρξέσζε 180 θπβηθώλ ύδαηνο.
6. Θαςάιεο Ζιίαο ηνπ Γεσξγίνπ (ύδξεπζε): Γηαγξαθή ησλ ηειώλ πδξεύζεσο θαη
λα πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ρξέσζε
180 θπβηθώλ ύδαηνο.
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7. ππξηδάθνπ Δηξήλε ηνπ Πέηξνπ (ύδξεπζε): Γηαγξαθή ησλ ηειώλ πδξεύζεσο
θαη όπσο πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε
ρξέσζε 90 θπβηθώλ ύδαηνο.
8. Θνπηζαλδξέαο Θσλζηαληίλνο (Δπαλεμέηαζε ινγαξηαζκνύ άξδεπζεο):
Γηαγξαθή ησλ ηειώλ άξδεπζεο 2009 θαη όπσο πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα
ην πνζό πνπ είρε πιεξώζεη ην έηνο 2010 γηα ηέιε άξδεπζεο.
9. Αγγειάθνο ηαύξνο (ύδξεπζε): Γηαγξαθή ησλ ηειώλ πδξεύζεσο θαη όπσο
πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ ρξέσζε 130
θπβηθώλ ύδαηνο.
10. ΙΗΚΔΛΗΘΟ ΣΑΘΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ (ύδξεπζε): Γηαγξαθή ησλ ηειώλ
πδξεύζεσο πνπ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα β΄ εμάκελν 2005.
11. Θαδάια Υξπζάθσ ηνπ Ησάλλε (ύδξεπζε-απνρέηεπζε): Γηαγξαθή από ηα
πάγηα ηέιε απνρέηεπζεο έηνπο 2010 ησλ πδξνκεηξεηώλ 079235, 126596, 9757,
118537 γηαηί αλ θαη έρεη γίλεη εθάπαμ θαηαβνιή ηεο ζύλδεζεο κε α/α παξαζηαηηθνύ
1589, δελ ππάξρεη θαλ δίθηπν απνρέηεπζεο.
12. Σζηκπίδεο Ησάλλεο ηνπ Υξήζηνπ (απνρέηεπζε): Γηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ γηαηί δελ ππάξρεη
θξεάηην ζύλδεζεο ζηελ νηθία ηνπ.
13. Κάξθνο Αλαζηάζηνο ηνπ Ηαθώβνπ (απνρέηεπζε): Γηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ γηαηί δελ ππάξρεη
θξεάηην ζύλδεζεο ζηελ νηθία ηνπ.
14. Βιάρνο Ληθόιανο ηνπ Γεκεηξίνπ (απνρέηεπζε): Γηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ γηαηί δελ ππάξρεη
θξεάηην ζύλδεζεο ζηελ νηθία ηνπ.
15. Θνπίδνπ–θάγθνπ Παλαγηώηα ηνπ Δπάγγεινπ (απνρέηεπζε): Γηαγξαθή από
ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ γηαηί δελ
ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
16. Θιηλάθεο Υξήζηνο ηνπ Κηραήι (απνρέηεπζε): Γηαγξαθή από ην βεβαησκέλν
θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ γηαηί δελ ππάξρεη αγσγόο
απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
17. Φπρνγπηόο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε (απνρέηεπζε): Γηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ γηαηί ην έρεη
πιεξώζεη ν Γεκήηξηνο Γνύβξεο θαη ε θαηνηθία είλαη θνηλή.
18. Βνγηαηδή Δπθξνζύλε ηνπ Αξηζηείδε (απνρέηεπζε): Γηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ γηαηί δελ ππάξρεη
αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
19. ππξηδάθνο Υξύζαλζνο ηνπ πύξνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ ηέινο ζύλδεζεο
& πνζό (14,34) επξώ ζηνλ πδξνκεηξεηή 110838 ηέιε απνρέηεπζεο, γηαηί δελ
ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
20. ππξηδάθνο πύξνο ηνπ Ληθνιάνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ ηέινο ζύλδεζεο,
γηαηί δελ ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
21. ππξηδάθνο Ληθόιανο ηνπ πύξνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο ύδξεπζεο ην πνζό ησλ 41,74 επξώ ζηνλ πδξνκεηξεηή
035290 ηέιε απνρέηεπζεο, γηαηί δελ ππάξρεη θξεάηην ζύλδεζεο θαζώο θαη αγσγόο
απνρέηεπζεο έμσ από ην νηθόπεδό ηνπ.
22. ππξηδάθνπ Καξγαξίηα ηνπ Θσλ/λνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ, γηαηί δελ
ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
23. Αξγπξάθε Διέλε ηνπ Ησάλλε (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην βεβαησκέλν
θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ, γηαηί δελ ππάξρεη αγσγόο
απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.
24. Θξεηηθόο Ληθόιανο ηνπ Πεξηθιή (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην βεβαησκέλν
θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ, γηαηί δελ ππάξρεη θξεάηην
ζύλδεζεο γηα λα ζπλδεζεί.
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25. Βαζηιάθνο Παλαγηώηεο ηνπ Γηακαληή (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ, γηαηί έρεη
ρξεσζεί ην ηέινο ζύλδεζεο γηα δύν παξνρέο ελώ έρεη κία παξνρή, αξηζκόο παξνρήο
3036.
26. αξκπάλεο Ησάλλεο ηνπ Ληθνιάνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ+165,00 επξώ =
330,00 επξώ, γηαηί έρεη ρξεσζεί ην ηέινο ζύλδεζεο γηα δύν παξνρέο, ελώ δελ
πεξλάεη απνρεηεπηηθό δίθηπν.
27. Θαξακπάηνπ Δηξήλε ηνπ Βαζηιείνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 193,05 επξώ, ζηνλ πδξνκ.
711267 ζην Κάζηξν Μνλεκβαζίαο, γηαηί ήηαλ έλνηθνο ζην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην
κέρξη ηνλ Οθηώβξην 2010. Σν αθίλεην αλήθεη ζηνλ Ιεξό Ναό Διθόκελνπ Υξηζηνύ θαη
ν θαηλνύξγηνο ελνηθηαζηήο νλνκάδεηαη Μαξία Υαξακή. Σν παξαπάλσ πνζό λα
πιεξσζεί κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα από ηνλ ηδηνθηήηε Ιεξό Ναό Διθόκελνπ
Υξηζηνύ.
28. Παλαγέα Γήκεηξα ηνπ Ζιία (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην βεβαησκέλν
θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ, γηαηί ηα ηέιε ζύλδεζεο γηα
όιν ην θηήξην έρνπλ πιεξσζεί από ηνλ θ. Σξνπγθάθν Παληειή. ην παξαπάλσ
θηήξην δηαηεξεί δηακέξηζκα 61 ηκ. Κ.Α. 3613 Κ.Α. Σξνπγθάθνπ 2056.
29. Παξάζρνπ Γιπθεξία ηνπ Παλαγηώηε (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ, γηαηί έρεη
πιεξσζεί κε ην αξηζ. 1451/8-7-2010 δηπιόηππν είζπξαμεο ΓΟΤ Μνιάσλ.
30. ππξηδάθνο Ληθόιανο ηνπ Γεσξγίνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 165,00 επξώ, γηαηί ην θξεάηην
ηεο απνρέηεπζεο θαηαζθεπάζηεθε από ηνλ ίδην. Κσδηθόο 3280.
31. Βιαράθεο Θσλζηαληίλνο ηνπ Ησάλλε (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ησλ ηειώλ ζύλδεζεο.
32. Θνπξθνύιε Αζαλαζία ηνπ Θσλ/λνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή ηνπ πνζνύ ηεο
ζύλδεζεο απνρέηεπζεο καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο ζην όλνκα Φιάληε Λνπίδα
(πξνθαηόρνπ ηεο), ζηελ νηθία ηεο ζην Κάζηξν Μνλεκβάζηαο επί ηεο νδνύ 2ε
νηθνδνκή δεμηά, δηόηη δελ ππάξρεη θξεάηην απνρέηεπζεο.
33. Υαξακήο Υξήζηνο ηνπ Ησάλλε (απνρέηεπζε): δηαγξαθή ηεο ζύλδεζεο
απνρέηεπζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 346,71 επξώ ζηνλ πδξνκ. 020585, δηόηη δελ
ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηνπ. Ο αγσγόο απνρέηεπζεο
βξίζθεηαη ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξσλ.
34. Βνπλειάθε Φηιηώ ηνπ Ησάλλε (απνρέηεπζε): δηαγξαθή κίαο ζύλδεζεο
απνρέηεπζεο, πνζνύ 165,00 επξώ ζην όλνκα ηνπ απνβηώζαληα ζπδύγνπ ηεο Ηιία
Βνπλειάθε, γηαηί έρεη γίλεη ρξέσζε κίαο επηπιένλ ζύλδεζεο.
35. Θαζηαληάο Θεόδσξνο & Θσλ/λνο ηνπ Παλαγηώηε (απνρέηεπζε): δηαγξαθή
ησλ ηειώλ απνρέηεπζεο γηα ην Α εμάκελν ηνπ 2010, δηόηη δελ ππήξρε απνρεηεπηηθό
δίθηπν.
36. Ιαδαξάθεο Ιάκπξνο ηνπ Θεόδσξνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή ησλ ηειώλ
απνρέηεπζεο, δηόηη δελ ππάξρεη απνρεηεπηηθό δίθηπν ζηελ Αγία Κπξηαθή – θσδηθόο
3502.
37. Παπαδόπνπινο Γεκήηξηνο & ηα Δ.Δ. (απνρέηεπζε): δηαγξαθή ησλ ηειώλ
απνρέηεπζεο γηα ην Α εμάκελν ηνπ 2010, δηόηη ην έξγν απνρέηεπζεο νινθιεξώζεθε
ηέινο ηνπ έηνπο 2010 θαη δελ είρε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθό
δίθηπν. Αξηζ. Τδξνκ. 043090, 043096, 043093, 043088.
38. Θαζηαληάο Θσλζηαληίλνο ηνπ Παλαγηώηε (απνρέηεπζε): δηαγξαθή ησλ
ηειώλ απνρέηεπζεο ζην ξνιόη 035259 πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γέθπξα, γηαηί ην θηήξην
πξόθεηηαη λα θαηεδαθηζηεί ιόγσ παιαηόηεηαο.
39. Θαζηαληάο Θεόδσξνο ηνπ Παλαγηώηε (απνρέηεπζε): δηαγξαθή ησλ ηειώλ
απνρέηεπζεο ζην ξνιόη 442521 πνπ βξίζθεηαη ζηε Γέθπξα, γηαηί ην θηήξην
πξόθεηηαη λα θαηεδαθηζηεί ιόγσ παιαηόηεηαο.
40. ππξηδάθνο Υξύζαλζνο ηνπ πύξνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 15,01 επξώ ζηνλ
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πδξνκεηξεηή 110838 ηέιε απνρέηεπζεο, γηαηί δελ ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα
λα ζπλδεζεί.
41. ππξηδάθνο πύξνο ηνπ Ληθνιάνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην
βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 15,34 επξώ ζηνλ
πδξνκεηξεηή 035290 ηέιε απνρέηεπζεο, γηαηί δελ ππάξρεη θξεάηην απνρέηεπζεο.
42. Ρίθθνο Γεξάζηκνο ηνπ Ληθνιάνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή ησλ ηειώλ
απνρέηεπζεο, δηόηη ην έξγν απνρέηεπζεο νινθιεξώζεθε ηέινο ηνπ έηνπο 2010 θαη
δελ είρε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθό δίθηπν.
43. Δθθιεζηαζηηθό πκβνύιην ΔΙΘΟΚΔΛΟΤ ΥΡΗΣΟΤ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή
ησλ ηειώλ απνρέηεπζεο, δηόηη δελ ππάξρεη παξνρή απνρέηεπζεο ζηελ εθθιεζία.
44. Θαηζνπιώηνο Θεόδσξνο ηνπ Υξήζηνπ (απνρέηεπζε): δηαγξαθή ησλ ηειώλ
απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2010, ζην ξνιόη 126554 πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγία Κπξηαθή,
δηόηη δελ πεξλάεη αγσγόο ζην παξαθείκελν δεκνηηθό δξόκν θαη δελ ππάξρεη θξεάηην
ζύλδεζεο έμσ από ηελ ηδηνθηεζία ηνπ.
45. Απνζηνιάθεο Θπξηάθνο ηνπ σηεξίνπ (ύδξεπζε Κεηακόξθσζε): δηαγξαθή
ηνπ πνζνύ ησλ 631,05 €, δηόηη ε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο νθείιεηαη ζε απώιεηα
ύδαηνο κεηά ην ξνιόη εμαηηίαο ηεο δηάηξεζεο από ην γθξέηληεξ ηνπ Γήκνπ, θαηά
ηελ επηζθεπή νδνζηξώκαηνο έλαληη ηνπ ζηάβινπ ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη λα πιεξώζεη
κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηα 2/3 ηνπ πνζνύ.
46. Παπαδέιε Καηίλα ζπδ. Διεπζεξίνπ (ύδξεπζε Λεάπνιε): Λα πιεξσζεί
κόλν ην θεθάιαην ην πνζό ησλ 500 € πεξίπνπ θαη λα δηαγξαθνύλ νη
πξνζαπμήζεηο. ηα κεηξώα ηνπ Γήκνπ ν ελ ιόγσ πδξνκεηξεηήο είρε βεβαησζεί
ζην όλνκα ηεο θαο Παπαδέιε Μαηίλαο θαη ν Γήκνο νξζώο βεβαίσλε ηελ
θαηαλάισζε θαη ηνλ ινγαξηαζκό ύδξεπζεο ζηελ αλσηέξσ. Γηα λα βεβαησζνύλ νη
θαηαλαιώζεηο απηέο ζην όλνκα ηεο κηζζώηξηαο ηνπ αθηλήηνπ, έπξεπε λα είρε γίλεη
αίηεζε πξνο ηνλ ηέσο Γήκν Βνηώλ κε αληίγξαθν ηνπ ελνηθηαζηεξίνπ, ώζηε λα
αιιάμεη ν παξνρήο ηνπ πδξνκεηξεηή. Ο Γήκνο δελ πξνβαίλεη ζηε δηαθνπή παξνρώλ
γηα θνηλσληθνύο ιόγνπο, αθνύ ην λεξό είλαη βαζηθό αγαζό.
47. Θνθθαιηάξεο Αλαζηάζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ (Γηθαίσκα βνζθήο-Αγγειώλα):
δηαγξαθή δηθαηώκαηνο βνζθήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 70,00 € + πξνζαπμήζεηο = 94,50
€, πνπ ηνπ έρεη ρξεσζεί ην έηνο 2009, γηαηί νπδέπνηε είρε αηγνπξόβαηα.
48. Θεξκνγηάλλεο ηαύξνο ηνπ Ζιία (απνρέηεπζε): δηαγξαθή από ην βεβαησκέλν
θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ην πνζό ησλ 24,08 € ζηνλ πδξνκεηξεηή 99173726 ηέιε
απνρέηεπζεο, γηαηί ν πδξνκεηξεηήο απηόο ηνπ έρεη δνζεί επί θνηλόηεηαο, γηα λα ην
ρξεζηκνπνηεί γηα ζηάβιν θαη ζήκεξα ην ρξεζηκνπνηεί σο θνηέηζη.
49. Θνπξθνύιεο Θσλζηαληίλνο ηνπ Παλαγηώηε (ύδξεπζε–Αγία Παξαζθεπή
Λνκίσλ): δηαγξαθή πνζνύ ησλ 549,34 € γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην
εηζεγεηηθό κέξνο ηεο απόθαζεο θαη λα πιεξώζεη κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα γηα ην
Α΄ εμάκελν ηνπ 2011, ηελ αμία 100 θπβηθώλ λεξνύ.
50. Υαγηά Θενδώξα ηνπ Πέηξνπ (παξάβαζε ΘΟΘ): δηαγξαθή νθεηιήο από ηε
βεβαίσζε παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ (Κιήζε παξάβαζεο ζηελ επαξρηαθή νδό Σάξαςαο–
Μνλεκβαζίαο εληόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο).
51. Σζηγθάξε Καξηάλλα (ύδξεπζε Εάξαθα): δηαγξαθή από ηνπο ρξεκαηηθνύο
θαηαιόγνπο ηνπ πάγηνπ ηέινπο πνπ έρεη ρξεσζεί ζην όλνκα ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΚΑΡΗ
θαη αθνξά ην ίδην πδξόκεηξν κε ην ζύδπγό ηεο Μ. ηνύξε.
Β. ΓΔΛ θάλεη δεθηέο ηηο αηηήζεηο θαη ΓΔΛ δηαγξάθεη από ηνπο ρξεκαηηθνύο
θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ην αξηζ. 1/2012 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο
Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζ’ απηό, ηα ρξέε πνπ έρνπλ
βεβαησζεί ζε βάξνο ησλ παξαθάησ νθεηιεηώλ θαη εηδηθόηεξα:
1. TODOROV ATANAS (Θνπιέληηα–ύδξεπζε): Απνξξίπηεηαη ιόγσ ηνπ όηη ε
θαηαλάισζε ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εμακήλσλ είλαη πεξίπνπ 100 θπβηθά.
2. Γεκήηξηνο Υαξακήο ηνπ Γεσξγίνπ (ύδξεπζε–Άγηνο Ησάλλεο): Απνξξίπηεηαη
ιόγσ ηνπ όηη ε θαηαλάισζε ησλ ηειεπηαίσλ νθηώ εμακήλσλ είλαη πεξίπνπ 100
θπβηθά θαη πάλσ.
3. Ληθόιανο ηαζάθεο ηνπ Αλησλίνπ (άξδεπζε–Βειηέο): Απνξξίπηεηαη ιόγσ ηνπ
όηη νη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε δελ είλαη βάζηκνη.
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4. Σζηκπίδε Γήκεηξα ηνπ Ληθνιάνπ (ύδξεπζε): Απνξξίπηεηαη ιόγσ ηνπ όηη νη
ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε δελ είλαη βάζηκνη.
5. Γηακαληάθε Διέλε ηνπ Ησάλλε (ύδξεπζε): Απνξξίπηεηαη ιόγσ ηνπ όηη νη ιόγνη
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε δελ είλαη βάζηκνη.
6. ΑΗΓΖΗ Α.Δ. (ύδξεπζε): Απνξξίπηεηαη ιόγσ ηνπ όηη ε θαηαλάισζε έρεη γίλεη,
απηό απνδεηθλύεηαη θαη κεηά από έιεγρν ησλ πδξνκεηξεηώλ πνπ έγηλε από ην
Γήκν.
7. Θξεηηθόο σηήξηνο ηνπ Γεκεηξίνπ (απνρέηεπζε): Απνξξίπηεηαη ιόγσ ηνπ όηη
νη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε δελ είλαη βάζηκνη.
8. Θακαξηλόο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ (απνρέηεπζε): Απνξξίπηεηαη ιόγσ ηνπ
όηη νη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε δελ είλαη βάζηκνη.
9. θξηβάλνο Θσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ (απνρέηεπζε): Απνξξίπηεηαη ιόγσ
ηνπ όηη νη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε δελ είλαη βάζηκνη. Ο Γήκνο ζύκθσλα
κε ηνλ θαλνληζκό ύδξεπζεο δελ κπνξεί λα ρνξεγεί παξνρέο γηα άξδεπζε ηνπ
θήπνπ.
10. Γνπκάθεο Ληθόιανο ηνπ Γεσξγίνπ (απνρέηεπζε): Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα γηα
δηαγξαθή από ην βεβαησκέλν θαηάινγν ηεο απνρέηεπζεο ζην ξνιόη 007939 πνζό
1.092,27 € πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγία Κπξηαθή Μνλεκβαζηάο, γηαηί ππάξρεη αγσγόο
απνρέηεπζεο θαη επίζεο θαη θξεάηην γηα ηε ζύλδεζε ηεο επηρείξεζεο.
11. Πξνθόπηνο Φιώξνο (Απαιιαγή ρξέσζε απνρέηεπζεο Θάζηξν):
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα γηα απαιιαγή ηεο ηδηνθηεζία ηνπ εληόο ηνπ Κάζηξνπ
Μνλεκβαζίαο, κε αξ. πδξνκ. 442461 θαη θσδηθό 5571, από ηε ρξέσζε ηεο
απνρέηεπζεο, θαζώο ε ηδηνθηεζία δελ είλαη θαηνηθήζηκε, δελ είλαη ζπλδεδεκέλε κε
ην δίθηπν απνρέηεπζεο (ή ειεθηξνδόηεζεο) θαη δελ είλαη νινθιεξσκέλε (βξίζθεηαη
ζε ζηάδην επηρξηζκάησλ επί ζεηξά εηώλ). Από ηνλ θαλνληζκό ύδξεπζεο –
απνρέηεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε παξαπάλσ δηαγξαθή.
12. Α.Δ. ΥΗΟ CENTER (Ύδξεπζε Διαία Κνιάσλ): Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα γηα
ρξέσζε 380,00 επξώ έσο ηελ 31-08-2011 θαη λα πιεξσζεί ν ινγαξηαζκόο όπσο
έρεη. ύκθσλα κε ηνλ ππάιιειν πνπ θάλεη ηελ θαηακέηξεζε ησλ πδξνκεηξεηώλ
ύδξεπζεο ζηελ Σ.Κ. Διαίαο, δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο: Ο πδξνκεηξεηήο ύδξεπζεο
νηθηαθήο ρξήζεο κε θσδηθό παξνρήο 3152 ζηελ Σ.Κ. Διαίαο θαη ζηε ζέζε ΠΤΡΓΟ
ηνπνζεηήζεθε ηνλ Ινύλην ηνπ 2010 & έσο ην Β ηεηξάκελν ηνπ 2011 δελ είρε βξεζεί
θαζόινπ, δηόηη ήηαλ ζθεπαζκέλνο από κπάδα νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ θαη γη’ απηό ην
ιόγν έγηλε ηειεθσληθή ελεκέξσζε από ηελ ππεξεζία εζόδσλ, πξνθεηκέλνπ ν
θάηνρνο λα απνκαθξύλεη ηα κπάδα, έηζη ώζηε λα είλαη θαζαξόο γηα θαηακέηξεζε.
Σειηθά απηό δηαπηζηώζεθε πσο έγηλε θαηά ηελ θαηακέηξεζε ηνπ Β ηεηξακήλνπ
2011, όπνπ ε έλδεημε ηνπ αλσηέξσ πδξνκεηξεηή έγξαθε 541 κ3. Δπίζεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ ηζρύνληα θαλνληζκνύ ύδξεπζεο θάζε ηδηνθηήηεο
παξνρήο: Τπνρξενύηαη λα ηνπνζεηεί ηνλ πδξνκεηξεηή ύδξεπζεο ζε θνηλόρξεζην –
επηζθέςηκν ρώξν ή εληόο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ & ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ (10)
κέηξσλ από ην ζεκείν ζύλδεζεο ζε επηζθέςηκν & εκθαλέο ζεκείν. ηνπο κε
ζπκκνξθνύκελνπο πδξνδνηνύκελνπο ζα επηβάιιεηαη αλά ηεηξάκελν πξόζηηκν
(200) κ3 λεξνύ πέξαλ ηεο ελδεηθλπόκελεο θαηαλάισζεο.
13. ΓΗΑΛΛΗΟΤ–ΓΗΑΚΑΛΣΟΠΟΤΙΟΤ ΘΑΙΙΗΟΠΖ ηνπ ΑΛΣΧΛΗΟΤ (ύδξεπζε):
Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα γηα δηαγξαθή ηεο αμίαο ηνπ θαηαλαισζέληνο λεξνύ Γ
ηεηξακήλνπ 2010 θαη ηνπ Α ηεηξ. 2011, δηόηη όπσο θαη ε ίδηα αλαθέξεη, ην λεξό
θαηαλαιώζεθε. Δπίζεο ν πδξνκεηξεηήο ηεο νηθίαο ηεο ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη
θαηέγξαςε σο έπξεπε ηα θαηαλαισζέληα θπβηθά.
Γ. Σν αίηεκα ηνπ Κηραήι Κπίιηα ηνπ Γηακαληή πεξί εμέηαζεο ηειώλ ύδξεπζεο,
απνζύξεηαη πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηαζηεί.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 90/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνύινο πύξνο
Απώλ
Σζάθνο Πέηξνο
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
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ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΚ9-ΡΕ4

Αθξηβέο Απόζπαζκα
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθε Δπγελία

Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ισάλλεο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
Μηραιόπνπινο Μηραήι
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
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