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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ                                                      

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  7/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  399/2012 
 
«Πεξί ηνπ αξηζ. 2/2012 Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ, 
γηα ηελ εμέηαζε θνξνινγηθώλ ππνζέζεωλ θαηνίθωλ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο». 
 

    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2012, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 
17:00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα 
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 
25/21-12-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα 
(άξζξν 67  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87) θαη δεκνζηεύζεθε απζεκεξόλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.   
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο            Πξόεδξνο Γ.. 1. Σζάθνο Πέηξνο          Αληηπξόεδξνο Γ.. 
2. Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο  Γξακκαηέαο Γ.. 2. Ιύξαο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 3. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
4. 
5. 

Θνιιηάθνο Ησάλλεο           Αληηδήκαξρνο 

Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο 
4. 
 

Θξππσηόο Παλαγηώηεο 

6. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο        
7. Πεηξάθεο Υξήζηνο           Αληηδήκαξρνο   
8. νπξιάο Ησάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
10. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Καξνύζεο Υαξάιακπνο 
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Κηραιόπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 

  

16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
17. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
18. 
19. 

Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Υαξακήο Αληώληνο 

  

20. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
21. Σζάθνο Θσλ/λνο   
22. 
23. 

Κέληεο Γεώξγηνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
 

  

Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
   Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ, Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ 
Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο Γ.Θ. Κνιάσλ, Κάξθνο 
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγ. Γεσξγίνπ, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Αγ. Απνζηόισλ, αξκπάλεο Ιάκπξνο Σ.Θ. 
Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Υνπζάθνο 
Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. 
Παθίσλ.  
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   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο πξνζήιζε ε δεκνη. ζύκβνπινο θα Παλαγηώηα 
Αιεηθέξε. 
 
     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ θ. Θσλ/λν 
Καπξνκηράιε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:  

Ζ Δπηηξνπή Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ ηνπ Γήκνπ αθνύ εμέηαζε αλαιπηηθώο θάζε 
κία από ηηο πεξηπηώζεηο, θάιεζε ηνπο αηηνύληεο θαη εληζηακέλνπο ζε αθξόαζε ζηηο θαηά ηόπνπο 
Γεκνηηθέο ελόηεηεο θαη κεηά από πνιύσξε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηά 
ηόπν αξκνδίσλ Αληηδεκάξρσλ θαη ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ησλ ππεξεζηώλ ύδξεπζεο.    
      Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Καπξνκηράιε, έιαβε ππόςε ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Λ. 3463/2006 θαη ηηο 
όκνηεο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη θαηά πιεηνψεθία 
Α.  ΓΙΑΓΡΑΦΔΙ-ΓΙΟΡΘΩΝΔΙ από ηνπο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα 

κε ην αξηζ. 2/2012 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. Καπειέξεο Παλαγηώηεο ηνπ Γεωξγίνπ: Κεηώλεη ζηα 500,00 € ην επηβιεζέλ πξόζηηκν ησλ 

1.000,00 € θαη λα βεβαησζεί ην απηό πνζό, δηόηη από ηνλ έιεγρν ηεο θαξηέιαο ηνπ πδξνκεηξεηή, 
ηηο απαληήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλε θαη ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, πξνθύπηεη όηη 
ππάξρεη παξάθακςε ηνπ πδξνκεηξεηή, κε ζπλέπεηα ε θαηαλάισζε λα κελ θαηαγξάθεηαη θαη 
ζπλεπώο λα κελ ρξεώλεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πεξίπνπ 3 ρξόλσλ. Χο εθ ηνύηνπ θαη 
ιακβάλνληαο ππόςε ηελ κηθξή επηθάλεηα ηνπ αγξνθηήκαηνο θαη ζπλεπώο ηηο κηθξέο 
θαηαλαιώζεηο, κεηώλεηαη ην πξόζηηκν θαηά ην ήκηζπ. 

 
2. Χξηζηνθνξάθεο Γεκήηξηνο ηνπ Κωλζηαληίλνπ: Κεηώλεη ζηα 500,00 € ην επηβιεζέλ 

πξόζηηκν ησλ 1.000,00 € θαη λα βεβαησζεί ην απηό πνζό, δηόηη από ηα έγγξαθα πνπ 
θαηαηέζεθαλ ζηελ επηηξνπή, από ηνλ πδξαπιηθό ηνπ Γήκνπ Γεώξγην Θαηζώξε, ηνλ Πξόεδξν ηεο 
Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Λνκίσλ Παλαγηώηε Υξηζηνθνξάθε θαη ηνλ ελδηαθεξόκελν Γεκήηξην 
Υξηζηνθνξάθε θαη κεηά από ηε ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Κνλεκβαζίαο παξνπζία θαη 
ησλ δύν Αληηδεκάξρσλ θ.θ. νπξιά Ησάλλε θαη Βνπλειάθε Γεσξγίνπ, πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

 Ο Γεκήηξηνο Υξηζηνθνξάθεο είρε θαηά ηελ αγνξαπσιεζία ηεο γεώηξεζήο ηνπ πξνο 
ηελ ηέσο θνηλόηεηα Κνλεκβαζίαο, ιάβεη από ην ηόηε θνηλνηηθό ζπκβνύιην ηελ 
πξνθνξηθή δέζκεπζε ηεο ρνξήγεζεο  παξνρήο λεξνύ ζην αγξόθηεκα ηνπ, αιιά από 
ηε βάλα δηαθπγήο ηεο θνηλνηηθήο γεώηξεζεο θαη όρη από ην εζσηεξηθό δίθηπν ηεο 
πεξηνρήο ησλ Λνκίσλ. 

 Δπίζεο από ηα αλαθεξόκελα ζην έγγξαθν ηνπ πξνέδξνπ ηεο ηνπηθήο  θνηλόηεηαο 
πξνθύπηεη όηη δελ θαηαλαιώζεθε κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ, αθνύ ν θ. 
Υξηζηνθνξάθεο δηαζέηεη γεώηξεζε θαη ε δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο έγηλε άκεζα. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε παξνρή είρε δηαθνπεί από ην Γήκν Κνλεκβαζίαο ην 2008, πιελ όκσο 
δελ ππάξρνπλ έγγξαθα ηεο δηαθνπήο πδξνδόηεζεο, όκσο ν θ. Υξηζηνθνξάθεο είρε 
ζπλδεζεί ρσξίο λα ηνπνζεηήζεη πδξνκεηξεηή, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ 
πδξαπιηθνύ ηνπ Γήκνπ. 

 
3. Μπιέηαο Ιωάλλεο ηνπ Γεωξγίνπ: Γηαγξάθεη ην 3% επί ηνπ πνζνύ ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ 

πνπ έρεη βεβαησζεί, δηόηη δελ βεβαηώζεθε εκπξόζεζκα από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  
 

4. Θνληάθνο Ησάλλεο ηνπ Υξήζηνπ: Γηαγξάθεη ην πνζό από ηέιε ύδξεπζεο θαη λα πιεξσζεί κε 
ππεξεζηαθό ζεκείσκα, ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ρξέσζε 50 θπβηθώλ θαη ηνπ παγίνπ 
ηέινπο, ζύκθσλα κε ηελ δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ Σ.Θ. Θνπιεληίσλ ν νπνίνο  καδί κε ηνλ 
πδξαπιηθό ηνπ Γήκνπ, εμέηαζε ηελ ππόζεζε. 
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5. Πάηνπρα Παλαγηώηα ηνπ Θσλζηαληίλνπ: Γηαγξάθεη ην πνζό από ηέιε ύδξεπζεο θαη λα πιεξσζεί 
κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα, ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ρξέσζε 35 θπβηθώλ, πνπ είλαη ν 
κέζνο όξνο ησλ πξνεγνύκελσλ θαηαλαιώζεσλ, αθνύ πξάγκαηη ην ζπίηη δελ δηαζέηεη 
εμσηεξηθνύο ρώξνπο κε θήπν θαη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, ε αηηνύζα δε δηέκελε ζε 
απηό.  
 

6. Κπίιηαο Παλαγηώηεο ηνπ Ησάλλε: Γηαγξάθεη ην πνζό από ηέιε ύδξεπζεο θαη λα πιεξσζεί κε 
ππεξεζηαθό ζεκείσκα, ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ρξέσζε 100 θπβηθώλ, πνπ είλαη ν κέζνο 
όξνο θαηαλαιώζεσο ησλ πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ. 
 

7. Κπαξκπαγηάλλεο Θεόδσξνο ηνπ Γεσξγίνπ: Γηαγξάθεη ην πνζό από ηέιε ύδξεπζεο θαη λα 
πιεξσζεί κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα, ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ρξέσζε 60 θπβηθώλ, δηόηη 
νη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζή ηνπ, είλαη βάζηκνη από ηνλ έιεγρν ηεο θαξηέιαο ηνπ 
πδξνκεηξεηή θαη ηελ απηνςία ηνπ πδξαπιηθνύ ηνπ Γήκνπ. 
 

8. Θνπινύξεο Παλαγηώηεο ηνπ Γεκεηξίνπ: Γηαγξάθεη πνζό 165,00 € πνπ αθνξά ζην ηέινο 
απνρέηεπζεο, δηόηη δελ ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί. 
 

9. Γηαθνπκάθεο Κηραήι ηνπ Γεξάζηκνπ: Γηαγξάθεη πνζό 29,99 € πνπ αθνξά ζην ηέινο 
απνρέηεπζεο, δηόηη δελ ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο ζηνλ Άγην Ησάλλε. 
 

10. Σζαξπαιήο Ζιίαο ηνπ Παλαγηώηε: Γηαγξάθεη πνζό ---- € πνπ αθνξά ζην ηέινο απνρέηεπζεο, 
δηόηη δελ ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί.   
 

11. αξκπάλεο Θσλζηαληίλνο ηνπ Ησάλλε: Γηαγξάθεη πνζό 165,00 € πνπ αθνξά ζην ηέινο 
απνρέηεπζεο, δηόηη δελ ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί. 
 

12. Κπίιηαο Κηραήι ηνπ Γηακαληή: Κεηώλεη ην πνζό ζηα 250,00 € από ην βεβαησκέλν ησλ 496,00 €, 
όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε ηεο θαξηέιαο ηνπ πδξνκεηξεηή, ηελ απηνςία από ηνλ 
πδξαπιηθό θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Σ.Θ. Σαιάλησλ θαη ηηο εμεγήζεηο πνπ έδσζε ν αηηώλ. 
 

13. σηεξνπνύινπ Αλησλία ηνπ Φσηίνπ: ΓΔΝ δηαγξάθεη ην βεβαησκέλν ηέινο απνρέηεπζεο, 
ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό απνρέηεπζεο, ε αλεγεηξόκελε νηθνδνκή δελ απαιιάζζεηαη από ην ελ 
ιόγσ ηέινο. 
 

14. Θσζηίλαο Θεόδσξνο: Γηαγξάθεη ην πνζό από ηέιε ύδξεπζεο θαη λα πιεξσζεί κε ππεξεζηαθό 
ζεκείσκα, ν κέζνο όξνο  ησλ 4 ηειεπηαίσλ εμακήλσλ, θαζόηη ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ 
πδξαπιηθνύ ππάξρεη πηζαλή βιάβε ζηνλ πδξνκεηξεηή, αθνύ ην ζπίηη θαηνηθείηαη πεξηζηαζηαθά. 
Απηό θαίλεηαη θαη από ηνλ 2ν πδξνκεηξεηή πνπ νη θαηαλαιώζεηο ηνπ είλαη ειάρηζηεο. Δπίζεο λα 
γίλεη αιιαγή ηνπ θαηεζηξακκέλνπ πδξνκεηξεηή.  
 

15. Γνπκάθεο Ληθόιανο εθπξόζσπνο ηεο «ΛΗΘΟΙΑΟ ΓΟΤΚΑΘΖ θ. ΗΑ ΔΔ»: Γηαγξάθεη πνζό 
2.234,20 €, πνπ αθνξά ζην ηέινο απνρέηεπζεο, δηόηη κεηά από έιεγρν από ηνλ πδξαπιηθό ηνπ 
Γήκνπ θαη ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο, δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη δπζθνιία ζηε ζύλδεζε κε ην 
απνρεηεπηηθό δίθηπν, γηαηί ην θηίξην παξνπζηάδεη κεγάιε πςνκεηξηθή δηαθνξά θαη βξίζθεηαη ζε 
κεγάιε απόζηαζε από ην δίθηπν απνρέηεπζεο.  
 

16.  Κπιέηαο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε: Γηαγξάθεη πνζό 358,83 €, πνπ αθνξά ζην ηέινο απνρέηεπζεο, 
δηόηη δελ ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί. 
 

17. Σξατθόξνο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ: Γηαγξάθεη πνζό 567,80 €, πνπ αθνξά ζην ηέινο 
απνρέηεπζεο, δηόηη δελ ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί. 
 

18. Σξατθόξνπ Παλαγηώηα ηνπ Ησάλλε: Γηαγξάθεη πνζό 769,22 €, πνπ αθνξά ζην ηέινο  
απνρέηεπζεο, δηόηη δελ ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί. 
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19. Αιεμνπνύινπ Διπίδα ηνπ Ησάλλε: Γηαγξάθεη ην πνζό από ηέιε ύδξεπζεο θαη λα πιεξσζεί κε 
ππεξεζηαθό ζεκείσκα, ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ρξέσζε ησλ 100,00 € ζπλ ην κέζν όξν 
θαηαλαιώζεσλ ησλ δύν πξνεγνπκέλσλ εηώλ. 
 

20. Αλδξνκηδάο Ησάλλε ηνπ Παλαγηώηνπ: Γηαγξάθεη ην πνζό από ηέιε ύδξεπζεο θαη λα 
ρξεσζεί ην ίδην ζύλνιν θπβηθώλ ζε δύν ινγαξηαζκνύο. 
 
21. Πξηθηάθε Καξγαξίηα ηνπ Αλαζηαζίνπ: Γηαγξάθεη ην πνζό από ηέιε ύδξεπζεο θαη λα ρξεσζεί ην 

ίδην ζύλνιν θπβηθώλ ζε δύν ινγαξηαζκνύο. 
 

22. Κπίιηαο Γεκήηξηνο ηνπ Θπξηάθνπ: Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα δηόηη ζην αξρείν ηνπ δήκνπ 
ππάξρεη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ απνδεθηώλ αιιεινγξαθίαο γηα αιιαγή πδξνκεηξεηώλ κε αύμσλ 
αξηζ. 18/24-01/2012. Λα πιεξσζεί ν ινγαξηαζκόο σο έρεη. 

 
23. Θνινθνύξεο Παλαγηώηεο ηνπ Θπξηάθνπ: Γηαγξάθεη ην πνζό ησλ 1.055,94 € πνπ αθνξά ζε πξόζηηκν, 

ιόγσ παξάλνκεο ζύλδεζεο παξνρήο ύδξεπζεο θαη παξάλνκεο ρξήζεο λεξνύ, δηόηη δηαπηζηώζεθε όηη 
δελ είλαη απηόο ν ηδηνθηήηεο. ύκθσλα κε εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θ. 
Ησάλλε Αλνύζε, ππόρξενο είλαη ν GEORGI BANKOV ηνπ IVANOV ελνηθηαζηήο ηνπ αθηλήηνπ.  
 
24. Γεσξγηιήο Ληθόιανο ηνπ Δπαγγέινπ: Γηαγξάθεη πνζό 165,00 € πνπ αθνξά ζην ηέινο 

απνρέηεπζεο, δηόηη δελ ππάξρεη αγσγόο απνρέηεπζεο γηα λα ζπλδεζεί. 
 
25. Θαβάζηιαο Γξεγόξηνο ηνπ Γεσξγίνπ: Γηαγξάθεη πνζό 545,72 €, πνπ αθνξά ζε ηέιε 
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη λα ρξεσζεί ε θαηαλάισζε Α εμακήλνπ 2012 κε βάζε ην κέζν όξν 
θαηαλάισζεο ησλ δπν πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ, απμεκέλε θαηά 50 θπβηθά, ζύκθσλα θαη κε ηε 
ζύκθσλε γλώκε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Κνλεκβαζίαο θ. Βνπλειάθε θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Θ. 
Κνλεκβαζίαο θ. Υνπζάθνπ. 
  

26.Υνπζάθνο Γεώξγηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ: Γηαγξάθεη πνζό 497,86 € πνπ αθνξά ζε ηέιε ύδξεπζεο 
θαη απνρέηεπζεο, δηόηη δηαπηζηώζεθε όηη ήηαλ αδύλαην λα γίλεη ε θαηαλάισζε ησλ θπβηθώλ 
απηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην θαη πξνηείλεη ηε ρξέσζε κε ην κέζν όξν ησλ πξνεγνπκέλσλ δύν 
εμακήλσλ. 

 
27.Πξακαηάξεο Δπάγγεινο ηνπ Παλαγηώηε: Γηαγξάθεη πνζό 458,70 € πνπ αθνξά ζε ηέιε ύδξεπζεο 

θαη απνρέηεπζεο, θαζόηη ε Δπηηξνπή δέρεηαη ην βάζηκν ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ αηηνύληα θαη λα 
ρξεσζεί ν κέζνο όξνο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ απμεκέλε θαηά 40 θπβηθά (20 θπβηθά 
αλά εμάκελν). 

 
28. Ηεξέαο Θξππσηόο Θσλζηαληίλνο, πξντζηάκελνο ηνπ Ηεξνύ Λανύ Διθνκέλνπ Υξηζηνύ: Γηαγξάθεη 

ηα πάγηα ηέιε απνρέηεπζεο, γηαηί ηα θειηά δελ ιεηηνπξγνύζαλ εθείλν ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ην  
άιιν θηίξην είλαη ζην ζπγθξόηεκα ηεο εθθιεζίαο θαη δελ έρεη απνρέηεπζε. 

 
29.Κπίιηαο Κηράιεο ηνπ Υαξάιακπνπ: Γηαγξάθεη ηα βεβαησκέλα ηέιε ύδξεπζεο θαη λα ρξεσζνύλ ηα 

3/5 ηεο θαηαλάισζεο κε ην ηηκνιόγην ρξέσζεο επαγγεικαηηθώλ ζηάβισλ θαη ηα 2/5 κε ην 
ηηκνιόγην ρξέσζεο νηθηώλ, δηόηη αύκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο πνπ έδσζε ζηελ επηηξνπή ν αηηώλ   
θαη κε ηε πξνζθόκηζε ηνπ κεηξώνπ εθκεηάιιεπζεο αηγνπξνβάησλ πνπ θαηέζεζε, δηαπηζηώζεθε  
όηη κεγάιν πνζνζηό ηνπ λεξνύ θαηαλαιώζεθε γηα ηηο αλάγθεο ησλ δώσλ πνπ δηαηεξεί. 

 
30.Θιάςε Καξία ηνπ Υξηζηόθνξνπ: Γηαγξάθεη ηα βεβαησκέλα ηέιε ύδξεπζεο θαη λα γίλεη ε ρξέσζε 

κε ηε κεγαιύηεξε θαηαλάισζε ησλ πξνεγνύκελσλ 4 εμακήλσλ απμεκέλε θαηά 40 θπβηθά, δηόηη 
ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ θνπ Γεσξγίνπ Κπίιηα, δελ 
γίλεηαη ρξήζε ηνπ λεξνύ γηα άξδεπζε ησλ δέληξσλ, επίζεο ε νηθία ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ν 
πδξνκεηξεηήο, θαηνηθήζεθε κόλν γηα ηξεηο κήλεο. 

 
31. Θνληάθνο Βαζίιεηνο ηνπ Γεσξγίνπ: Σν έρεη πινπνηεζεί, ζύκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο έρεη γίλεη ήδε ε επαλαζύλδεζε κε ην δίθηπν ύδξεπζεο. 
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32. Θνινκβνηόο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ: Γηαγξάθεη πνζό 308,50 €, ιόγσ ιαλζαζκέλεο ρξέσζεο, 
ζύκθσλα κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο ππαιιήινπ ηεο Γ.Δ. 
Εάξαθα. Ο πδξνκεηξεηήο έρεη κεδεληθή θαηαλάισζε. 

 
33. Θαπεηαλίδεο Δπζηξάηηνο ηνπ Δπαγγέινπ: Γηαγξάθεη πνζό 332,00 €, ιόγσ ιαλζαζκέλεο 

ρξέσζεο, ζύκθσλα κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο ππαιιήινπ ηεο 
Γ.Δ. Εάξαθα θαη λα πιεξσζεί κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε 
ρξέσζε ησλ 7 θπβηθώλ.  

 
 34. Υειηώηε Άλλα ηνπ Ησάλλε: Γηαγξάθεη πνζό 94,92 €, ιόγσ ιαλζαζκέλεο ρξέσζεο, ζύκθσλα 

κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο ππαιιήινπ ηεο Γ.Δ. Εάξαθα θαη λα 
πιεξσζεί κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ρξέσζε ησλ 296 
θπβηθώλ.  

 
35. Φπρνγηόο Γεώξγηνο ηνπ Θενδώξνπ: Έρεη πιεξσζεί κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα. 
 
36. ππξηδάθνο Γεώξγηνο ηνπ Υξήζηνπ: Γηαγξάθεη ην βεβαησκέλν πνζό, γηαηί θαηαζθεύαζε  ηε 

ζύλδεζε κε ηνλ αγσγό απνρέηεπζεο κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή δαπάλε. 
 
37.Σζηγθνύλε Θπξηαθή: Γηαγξάθεη ηα βεβαησκέλα ηέιε ύδξεπζεο θαη λα ρξεσζεί ην ίδην ζύλνιν 

θπβηθώλ ρσξίο ηηο πξνζαπμήζεηο, ππνινγηζκέλν ζηελ πξώηε θιίκαθα, ζύκθσλα θαη κε ηε 
ζεηηθή γλώκε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Θ. Παληαλάζζεο θ. Θαινγεξάθνπ Γεκεηξίνπ, ν νπνίνο 
βεβαίσζε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο αηηνύζεο. 

  
38. Γθηνπδέιε Διέλε ηνπ Παλαγηώηε: Αλαβάιιεηαη ε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

δηθαζηηθήο απόθαζεο, δηαδηθαζία ζηελ νπνία έρεη ήδε πξνζθύγεη θαηά ηνπ Γήκνπ ε αηηνύζα. 
Έγηλε απηνςία ζηελ Σ.Θ. Υάξαθα, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ε Αληηδήκαξρνο θα Πξηθηάθε θαη ν 
εθπξόζσπνο ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο θ. Ρνβάηζνο Κηραήι, από ηελ νπνία δελ πξνέθπςε 
μεθάζαξε εηθόλα γηα ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηνπ ελ ιόγσ ρώξνπ, δεδνκέλνπ όηη ε 
αληηδήκαξρνο ζεσξεί ηνλ ρώξν  θνηλόρξεζην, ελώ ν εθπξόζσπνο ηεο Σ.Θ. δήισζε όηη θαηά ηελ 
γλώκε ηνπ είλαη δηακάρε κεηαμύ ησλ δύν ηδηνθηεηώλ θαη ε ιύζε πξέπεη λα δνζεί από ηα 
δηθαζηήξηα. 

 
39. Θακαξηλόο Παλαγηώηεο ηνπ Θενδώξνπ: Γηαγξάθεη πνζό 33,99 € από ηέιε ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο, δηόηη δηαπηζηώζεθε όηη ζην ρσξάθη δελ ππάξρεη θαλέλα θηίζκα. 
 
40. ηακαηάθνο Δπάγγεινο ηνπ Γεσξγίνπ: Κεηώλεη ην πξόζηηκν ζηα 500,00 € θαη λα βεβαησζεί ην 

απηό πνζό, ζύκθσλα θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ΓΔ Βνηώλ θ. Πεηξάθε 
Υξήζην, ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ Υαξακή Αληώλε θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΣΘ Κεζνρσξίνπ θ. 
σηήξαιε Παξαζθεπά. 

 
41. Κπέιιαο ηέθαλνο ηνπ Διεπζεξίνπ: Γηαγξάθεη πνζό 811,24 € από ηέινο αθαζαξίζησλ εζόδσλ, 

δηόηη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνπ ηέσο δήκνπ Κνλεκβαζίαο, είρε απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή ηνπ 
πνζνύ απηνύ, ην νπνίν εθ παξαδξνκήο δελ γξάθεθε ηόηε ζηελ απόθαζε. 

 
42. Γηαλλαξάθεο Γεώξγηνο ηνπ Αλάξγπξνπ: Γηαγξάθεη ηα βεβαησκέλα ηέιε ύδξεπζεο θαη λα 

πιεξσζεί κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ρξέσζε 200 θπβηθώλ αλά 
εμάκελν ρσξίο ηηο πξνζαπμήζεηο, δηόηη ε αίηεζε εμεηάζηεθε θαη’ επαλάιεςε κε ηελ παξνπζία 
ηνπ αηηνύληνο, ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Κνλεκβαζίαο θ. Βνπλειάθε θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Θ. 
Κνλεκβαζίαο θ. Υνπζάθνπ, αθνύ ιήθζεθε ππόςε θαη ην έγγξαθν ηνπ πδξαπιηθνύ ηνπ Γήκνπ, 
ην νπνίν αλαθέξεη όηη πξόθεηηαη γηα πδξνκεηξεηή πνπ δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά.    

    
43. Ρνύγα Καξία ηνπ Παλαγηώηε: Γηαγξάθεη ηα βεβαησκέλα ηέιε ύδξεπζεο, δηόηη θαηά ην 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ην αθίλεην δελ ήηαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο αηηνύζαο. Τπόρξενο είλαη ε 
Θξηεδή  Αλαζηαζία ηνπ Θενδώξνπ, ζηελ νπνία πξέπεη λα γίλεη ε ρξέσζε. 
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44.Ιεθάθεο Θσλζηαληίλνο ηνπ Ιάδαξνπ: Γηαγξάθεη πνζό 18,04 € από ηέιε απνρέηεπζεο, δηόηη δελ 
ππάξρεη θηίζκα. 

 
45.Σξνπγθάθνο Παληειήο Α.Δ.: Γηαγξάθεη πνζό 516,99 € από ηέιε ύδξεπζεο θαη λα πιεξσζεί κε 

ππεξεζηαθό ζεκείσκα πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ρξέσζε 200 θπβηθώλ, ζύκθσλα κε 
πξνεγνύκελεο θαηαλαιώζεηο, δηόηη ην νίθεκα δελ θαηνηθείηαη. 

 
46. Θνύηζνο Ησάλλεο ηνπ Αλαζηαζίνπ: Γηαγξάθεη πνζό 764,00 € από ηέιε ύδξεπζεο θαη λα 

πιεξσζεί κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό ησλ 180,00 €, δηόηη ζύκθσλα κε ηα ππνβιεζέληα 
ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ βηβιίνπ εζόδσλ-εμόδσλ, ε επηρείξεζε εθείλε ηελ πεξίνδν δελ 
ιεηηνπξγνύζε.   

 
47. Ηαηξόπνπινο Θεόδσξνο ηνπ Γεσξγίνπ: Λα κε γίλεη δηαγξαθή ησλ βεβαησκέλσλ ηειώλ 

ύδξεπζεο, δηόηη ζύκθσλα κε ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Αζσπνύ Ησάλλε νπξιά, 
νη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ε αίηεζε ηνπ θ. Ηαηξόπνπινπ γηα κείσζε ηεο ρξέσζεο ζε 
θπβηθά, δελ επζηαζνύλ, θαζόηη ν πδξνκεηξεηήο ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 
 

48. Αξγπξάθε Διέλε ηνπ Ησάλλε: Γηαγξάθεη ην βεβαησκέλν ηέινο απνρέηεπζεο, δηόηη ζην νηθόπεδν 
δελ ππάξρεη θηίζκα. 

 
49. Κπηξκπίιεο Θσλζηαληίλνο ηνπ Υξήζηνπ: Λα κε γίλεη δηαγξαθή ηνπ βεβαησκέλνπ πνζνύ ησλ 

1.206,05 €, δηόηη ν πδξνκεηξεηήο ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ε κεγάιε θαηαλάισζε νθείιεηαη ζην 
απηόκαην ζύζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί γηα ην πόηηζκα ησλ ινπινπδηώλ, όπσο αλαθέξεη ν 
πδξνλνκέαο πνύ έθαλε ηνλ έιεγρν.  

 
50. Ιάββαο Παλαγηώηεο ηνπ Δπαγγέινπ: Γηαγξάθεη ην βεβαησκέλν πνζό θαη λα πιεξσζεί κε 

ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηε ρξέσζε ησλ 70 θπβηθώλ, πνπ είλαη ν 
κέζνο όξνο θαηαλάισζεο ησλ πξνεγνύκελσλ εμάκελσλ απμεκέλε θαηά 20 θπβηθά, δηόηη 
ππάξρεη βιάβε ζηνλ πδξνκεηξεηή. Δπίζεο λα γίλεη αιιαγή ηνπ πδξνκεηξεηή.  

 
51. Σνπξνπληάθεο Ησάλλεο ηνπ Αιεμάλδξνπ: Κεηώλεη ζηα 500,00 € ην επηβιεζέλ πξόζηηκν ησλ 

1.000,00 € θαη λα βεβαησζεί.  
 
52. Θαιθαθάθνπ ηέιια ηνπ Γεκεηξίνπ: Γηαγξάθεη ηα βεβαησκέλα ηέιε ύδξεπζεο θαη λα πιεξώζεη 

κε ππεξεζηαθό ζεκείσκα ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ην κέζν όξν ησλ πξνεγνύκελσλ 
εμακήλσλ απμεκέλν θαηά 40 θπβηθά. 

 
53. ΥΗΟ CENTER Α.Δ.: Λα δηαγξαθεί ην πνζό ησλ 1.324,06 β’ ηεηξάκελν 2011,  λα γίλεη ηζόπνζνο 

θαηακεξηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ θπβηθώλ ζε 4 ηεηξάκελα ρσξίο πξνζαπμήζεηο θαη λα 
εηζπξαρζεί νίθνζελ. 

  
54. Αλδξεζάθεο  Διεπζέξηνο ηνπ Αλδξέα: Γίλεηαη δεθηό ην αίηεκα σο εμήο: 

1. ηνλ ππ’ αξηζ. 737493 πδξνκεηξεηή ηνπ Α & Β εμακήλνπ 2010 λα θαηαξγεζεί ε 
ρξέσζε 14 θπβηθώλ λεξνύ. 

2. ηνλ Θαλνληζκό Ύδξεπζεο δελ πξνβιέπνληαη πδξνκεηξεηέο θήπνπ.  
3. Λα δηαγξαθεί ε θαηαλάισζε θαη ε ρξέσζε ηνπ πδξνκεηξεηή κε ην κέζν όξν 

ησλ πξνεγνύκελσλ 4 εμάκελσλ. 
Κεηνςήθεζαλ νη: 

 Γεώξγηνο Κέληεο θαη Θσλ/λνο Σζάθνο, νη νπνίνη πξνηείλνπλ ην πξόζηηκν αληί γηα 500 € λα 
αλέιζεη ζηα 250. 

 Γεκήηξηνο Ηαηξόπνπινο, ν νπνίνο ιέεη όηη νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαηαζηξαηεγνύλ 
ηνλ Θαλνληζκό. Λα επηβιεζεί πξόζηηκν 1.000 € πνπ πξνβιέπεη ν Θαλνληζκόο ή λα 
ηξνπνπνηεζεί ν Θαλνληζκόο. 

 Παλαγηώηεο ηαζάθεο, ν νπνίνο πξνηείλεη ηελ πξώηε παξάβαζε λα επηβάιιεηαη πξόζηηκν 
250 € θαη κεηά 1.000 €. 

ηαύξνο Υξηζηάθνο, Αληώληνο Υαξακήο, Παλαγ. Ληθνιηλάθνο, Γεώξγηνο Παπαδάθεο θαη Κηραήι 
Κηραιόπνπινο, νη νπνίνη πξνηείλνπλ: α) ην πξόζηηκν ηνπ Υξηζηνθνξάθε Γεκεηξίνπ λα αλέιζεη 
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ζηα 250 €, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ ύδαηνο πνπ θαηαλαιώζεθε θαη β) λα γίλεη δεθηό ην 
αίηεκα ηνπ Θενδώξνπ ηαηξόπνπινπ αθνύ ηελ ελ ιόγσ ρξνληθή πεξίνδν ην ζπίηη δελ θαηνηθείην 
θαη επίζεο δελ ππήξραλ εμσηεξηθνί ρώξνη πνπ λα δηθαηνινγνύλ απμεκέλε θαηαλάισζε.  

 
 

 
 
  Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  399/2012. 
    

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο                  Σα Κέιε 

 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 
 
Παπαδάθε Δπγελία 

Θσλ/λνο Καπξνκηράιεο Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο  Αληηδήκαξρνο 
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Αληηδήκαξρνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο  Αληηδήκαξρνο 
Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ. 
Αληηδήκαξρνο 
νπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο 
Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Καξνύζεο Υαξάιακπνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Κηραιόπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο 
Κέληεο Γεώξγηνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 

 
 

 
 

ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΚ9-Ξ2Τ


