
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 28/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 139/2022 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης. 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30 του μήνα Αυγούστου 

του έτους 2022 και ώρα 9:30 πμ συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα 

γραφεία του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 8252 – 

26/08/2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

  

  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πέμπτο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και  έχει ως εξής:  
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Με την παρ. 1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι κάθε είδους χρέη 

προς τους Δήμους διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους 

οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη  

φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη 

πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 

1) Ο κος Σκαρμούτσος Ευάγγελος του Γεωργίου,υπόχρεος του 10-053687 

υδρομέτρου, που βρίσκεται σε ακίνητό του στις Εργατικές Κατοικίες Στυλίδας, με την 

αριθ. 6842/12-07-2022 αίτησή του, ζήτησε τον επανέλεγχο του υδρομέτρου του καθώς 

θεωρεί υπερβολική και αδικαιολόγητη την κατανάλωση των 283 κυβικών με τα οποία 

χρεώθηκε για το Β’ & Γ’ Τρίμηνο 2021, αξίας 212,44€, ενώ η μέση κατανάλωση του ανά 

τρίμηνο ανέρχεται στα 40 κυβικά. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 12/07/2022  από 

τον υπάλληλο ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας κ. Καλοδήμο Δημήτριο διαπιστώθηκε 

διαρροή στο εν λόγω  υδρόμετρο την οποία και επισκεύασε.  

2) Η κα Καρανίκα Παρασκευή του Γεωργίου, με την υπ’αριθ. 6054/22-06-2022 

αίτηση της ζήτησε τον επανέλεγχο του Β0011524 υδρομέτρου στην οδό Ζ.Διβριώτη ,για 

το οποίο είναι υπόχρεος ο κ.Tufeanu Ionut Bogjan, καθώς εμφάνισε στο Γ’ Τρίμηνο 

2021 υπερβολική κατανάλωση 109 κυβικών, αξίας 48,93€, ενώ η μέση κατανάλωση της, 

αντίστοιχη περίοδο κατανάλωσης ανέρχεται στα 56 κυβικά ανά τρίμηνο. Ο κος 

Κυριαζής Παναγιώτης, υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας, 

προέβη στις 27/07/2022 σε έλεγχο του εν λόγω υδρομέτρου και διαπίστωσε πως το 

υδρόμετρο είχε διαρροή, ο διακόπτης του ήταν σπασμένος με αποτέλεσμα να μην 

κλείνει, ώστε  να σταματήσει η διέλευση του νερού και η καταγραφή κυβικών. 

3) Ο κος Καραντάθας Αθανάσιος του Δημητρίου, με την αρ. 7830/9-08-2022 

αίτησή του ζήτησε τον επανέλεγχο του 08-150948 υδρομέτρου που βρίσκεται σε 

ακίνητο της μητέρας του Καραντάθα Ιωάννας, στην οδό Θ.Αθανασίου, καθώς εμφάνισε 

στο Α & Β’ Τρίμηνο 2021 ξαφνικά αδικαιολόγητη και υπερβολική κατανάλωση 380 

κυβικών, αξίας 431,66€, ενώ η κατανάλωση της, αντίστοιχη περίοδο κατανάλωσης 

ανέρχεται στα 30 κυβικά ανά τρίμηνο.Ο κος Καλοδήμος Δημήτριος, υπάλληλος της 

υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου στις 18-08-2022 προέβη σε έλεγχο του 000630 

υδρομέτρου και διαπίστωσε ζημιά στο υδρόμετρο, την οποία και επισκεύασε. 

4) Η κα. Πανοπούλου Κων/να του Δημητρίου με την αριθ. πρωτ:5845/17-06-

2022 αίτησή της, μας γνωρίζει πως για το ακίνητο της στην οδό Ζ. Διβριώτη το οποίο 

υδροδοτείται με το αριθ.19007943 υδρόμετρο, έλαβε για την ίδια περίοδο 

κατανάλωσης Γ’ Τρίμηνο 2021 και το ίδιο υδρόμετρο,δύο λογαριασμούς ύδρευσης, 

έναν στο όνομα του πατέρα της, Πανόπουλος Νικολάος και έναν στο όνομα της 
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Πανοπούλου Κων/να. Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την Οικονομική 

Υπηρεσία διαπιστώθηκε πως εκ παραδρομής καταχωρήθηκε στο πρόγραμμα της 

ύδρευσης και χρεώθηκε η κα Πανοπούλου Κων/να ως υπόχρεη, για το εν λόγω 

υδρόμετρο, καθώς χρεώνεται και πληρώνεται στο όνομα Πανόπουλος Νικόλαος . 

5) Ο κ. Μάγγος Θεόδωρος του Γρηγορίου ,με την αριθ. πρωτ:10012/15-10-2021 

ζήτησε τον επανέλεγχο του Β07-54647 υδρομέτρου που βρίσκεται σε ακίνητό του στην 

Κοινότητα Ραχών λόγω υπερβολικής και αδικαιολόγητης κατανάλωσης 248 κυβικών, 

αξίας 401,15€ με την οποία χρεώθηκε στο Α’ Τρίμηνο 2021. Ο κ. Αλεξόπουλος Χρήστος 

υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου Στυλίδας έλεγξε το εν λόγω υδρόμετρο και 

κατόπιν γνωστοποίησης του αποτελέσματος ελέγχου στον κ. Μάγγο , το οποίο ήταν η 

συνεχής καταγραφή πολλών κυβικών, ο ιδιοκτήτης κ. Μάγγος προέβη σε έλεγχο 

ολόκληρου του συστήματος υδροδότητησης και διαπίστωσε ότι υπήρχε αφανής 

διαρροή.   

6) Η κα Τσακάλου Ελένη του Νικολάου, με την αριθ. πρωτ:7345/25-07-2022 

αίτησή της ζήτησε τον επανέλεγχο του Β002092 υδρομέτρου που βρίσκεται σε ακίνητό 

της στην Κοινότητα Νεραϊδας, διότι θεωρεί υπερβολική την κατανάλωση των 128 

κυβικών αξίας 75,71€ με τα οποία χρεώθηκε στο Γ’ Τρίμηνο 2021, καθώς η μόνιμη 

κατοικία της είναι στην Αθήνα και το σπίτι στην Νεράιδα κατοικείται ένα  μήνα το 

καλοκαίρι και μία εβδομάδα το Πάσχα, ενώ η μέση κατανάλωση της ανέρχεται στην 

κατανάλωση του παγίου ανά τρίμηνο. Ο κος Αλεξόπουλος Αλέξανδρος υπάλληλος της 

υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας, προέβη στις  23/08/2022 σε έλεγχο και 

διαπίστωσε διαρροή στο υδρόμετρο ,το οποίο και αντικατέστησε με νέο , με αριθμό 

220458153
 
Α. 

7) Η κα Μπίκου Χριστίνα του Κων/νου με την αρ. πρωτ:10816/4-11-2021 μας 

ενημέρωσε ότι το υπ’ αριθ. 10-053486 υδρόμετρο δεν ανήκει σε ακίνητο ιδιοκτησίας 

της και λανθασμένα χρεώθηκε το ποσό των 150,29€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Α’ 

Τρίμηνο 2021. Ο κ. Αλεξόπουλος Αλέξανδρος υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης 

μετέβη στο ακίνητο της κας Μπίκου Χριστίνας και διαπίστωσε ότι το παραπάνω 

υδρόμετρο δεν ανήκει στην ιδιοκτησία της. 

8) Ο κ. Κυρίτσης Χαράλαμπος του Δημητρίου με την αρ. πρωτ:4002/28-04-2022 

ζήτησε τον έλεγχο του 03-109619 υδρομέτρου που βρίσκεται σε ακίνητό του στην 

Κοινότητα Ραχών , καθώς το Α’ & Β’ Τρίμηνο 2021 παρουσίασε υπερβολική και 

αδικαιολόγητη κατανάλωση 720 κυβικών αξίας 3.188,86€. Ο κ. Κυρίτσης μας 

ενημέρωσε  πως λείπει μεγάλο διάστημα από τις Ράχες καθώς είναι  μόνιμος κάτοικος 

Γερμανίας και ερχόμενος στο ακίνητο του διαπίστωσε διαρροή. Ο κ. Αλεξόπουλος 
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Χρήστος υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης σε έλεγχο του ,διαπίστωσε πως η 

αυξημένη κατανάλωση οφειλόταν σε διαρροή και όχι πραγματική κατανάλωση ύδατος.  

9) Ο κ. Καραγιάννης Ιωάννης του Νικολάου με την αρ. πρωτ:3823-20/04/2022 

αίτησή του, ζήτησε τον επανέλεγχο του αριθ. 18 007644 υδρομέτρου που βρίσκεται σε 

ακίνητο ιδιοκτησίας Καραγιάννη Νικολάου, διότι χρεώθηκε για το Α’ & Β’ Τρίμηνο 2021 

με 866 κυβικά αξίας 5.663,56€ , ενώ η κατανάλωσή του ανά τρίμηνο ανέρχεται στην 

κατανάλωση του παγίου. Ο κ. Αλεξόπουλος Χρήστος υπάλληλος της υπηρεσίας 

ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας προέβη στις 26-04-2022 σε έλεγχο και διαπίστωσε πως η 

αυξημένη κατανάλωση οφειλόταν σε  διαρροή, καθώς επίσης προέβη στην 

αντικατάσταση του υδρομέτρου με νέο, με αριθμό 20164616. 

 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη: 

 το άρθρο 174 του Ν.3463/06 

 την περίπτ. ιε.i. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 

 τις παρ. 7, 8 & 12 του άρθρου 7 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου στον οποίο προέβη η υπηρεσία,  καθώς και τα τις 

εκθέσεις αυτοψίας των υπαλλήλων της ύδρευσης  

 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

1) την διαγραφή του ποσού των 107,91 ευρώ από τέλη ύδρευσης περιόδου Β΄ 

Τριμήνου 2021, το ποσό των 87,57€, καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν 

στο ποσό αυτό, από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη Σκαρμούτσου Ευαγγέλου του 

Γεωργίου, λόγω διαρροής του υδρομέτρου του και να χρεωθεί με την κατανάλωση 

αντίστοιχων περιόδων, η οποία ανέρχεται στα 40 κυβικά ανά τρίμηνο. 

2) την διαγραφή του ποσού των 33,79€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Γ’ Τριμήνου 2021 

, και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό,  από την καρτέλα 

χρεώσεων του οφειλέτη Tufeanu Ionut Bogjan, λόγω διαρροής του υδρομέτρου και να 

χρεωθεί με την  κατανάλωση αντίστοιχων περιόδων, η οποία ανέρχεται στα 56 κυβικά 

ανά τρίμηνο. 

3) την διαγραφή του ποσού των 211,31€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Α’ Τριμήνου 

2021, το ποσό των 211,31€ από τέλη ύδρευσης  περιόδου Β’ Τριμήνου 2021,καθώς και 

τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στα ποσά αυτα, από την καρτέλα χρεώσεων 

της οφειλέτριας Καραντάθα Ιωάννας του Δημητρίου, λόγω της ζημιάς του υδρομέτρου 

και  χρεωθεί με την κατανάλωση των 30 κυβικών ανά τρίμηνο. 
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4) την διαγραφή του ποσού των 120,48€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Γ’ Τρίμηνο 2021 

και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, από την καρτέλα χρεώσεων 

της οφειλέτριας Πανοπούλου Κωνσταντίνας του Δημητρίου, λόγω του ότι εκ 

παραδρομής έγινε διπλή  χρέωση για την ίδια περίοδο και το ίδιο υδρόμετρο. 

5) την διαγραφή του ποσού των 334,83€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Α’ Τριμήνου 

2021, καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν σε αυτό, από την καρτέλα του 

οφειλέτη Μάγγου Θεοδώρου, λόγω διαρροής και να χρεωθεί με την κατανάλωση 

αντίστοιχων περιόδων η οποία ανέρχεται στα 124 κυβικά.  

6) την διαγραφή του ποσού των 75,71€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Γ’ Τριμήνου 2021, 

καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, από την καρτέλα 

χρεώσεων της οφειλέτριας Τσακάλου Ελένης του Νικολάου, λόγω διαρροής του 

υδρομέτρου . 

Ομοίως και την διαγραφή του ποσού των 75,71€  από τέλη ύδρευσης περιόδου Δ’ 

Τριμήνου 2021 από την καρτέλα χρεώσεων της κας Τσακάλου Ελένης, καθώς ο εν λόγω 

λογαριασμός, αφορά περίοδο κατανάλωσης όπου διαπιστώθηκε η διαρροή του 

υδρομέτρου. 

7) την διαγραφή του ποσού των 150,29€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Α’ Τριμήνου 

2021, καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, από την 

καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτριας Μπίκου Χριστίνας του Δημητρίου, λόγω 

λανθασμένης καταχώρησης υδρομέτρου . 

8) την διαγραφή του ποσού των 1.475,78€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Α’ Τριμήνου 

2021, το ποσό των 1.475,78€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Β’ Τρίμηνο 2021 καθώς και 

τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, από την καρτέλα χρεώσεων 

του οφειλέτη Κυρίτση Χαράλαμπου του Δημητρίου, λόγω διαρροής και να χρεωθεί με 

την κατανάλωση των 147 κυβικών ανά τρίμηνο. 

9) την διαγραφή του ποσού των 2.831,78€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Α’ Τριμήνου 

2021, το ποσό των 2.831,78€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Β’ Τρίμηνο 2021 καθώς και 

τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, από την καρτέλα χρεώσεων 

του οφειλέτη Καραγιάννη Νικολάου του Ιωάννη, λόγω διαρροής. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

             και αφού  έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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οφειλέτη Μάγγου Θεοδώρου, λόγω διαρροής και να χρεωθεί με την κατανάλωση 

αντίστοιχων περιόδων η οποία ανέρχεται στα 124 κυβικά.  

6) την διαγραφή του ποσού των 75,71€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Γ’ Τριμήνου 2021, 

καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, από την καρτέλα 

χρεώσεων της οφειλέτριας Τσακάλου Ελένης του Νικολάου, λόγω διαρροής του 

υδρομέτρου . 

Ομοίως και την διαγραφή του ποσού των 75,71€  από τέλη ύδρευσης περιόδου Δ’ 

Τριμήνου 2021 από την καρτέλα χρεώσεων της κας Τσακάλου Ελένης, καθώς ο εν λόγω 

λογαριασμός, αφορά περίοδο κατανάλωσης όπου διαπιστώθηκε η διαρροή του 

υδρομέτρου. 

7) την διαγραφή του ποσού των 150,29€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Α’ Τριμήνου 

2021, καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, από την 

καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτριας Μπίκου Χριστίνας του Δημητρίου, λόγω 

λανθασμένης καταχώρησης υδρομέτρου . 
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8) την διαγραφή του ποσού των 1.475,78€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Α’ Τριμήνου 

2021, το ποσό των 1.475,78€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Β’ Τρίμηνο 2021 καθώς και 

τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, από την καρτέλα χρεώσεων 

του οφειλέτη Κυρίτση Χαράλαμπου του Δημητρίου, λόγω διαρροής και να χρεωθεί με 

την κατανάλωση των 147 κυβικών ανά τρίμηνο. 

9) την διαγραφή του ποσού των 2.831,78€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Α’ Τριμήνου 

2021, το ποσό των 2.831,78€ από τέλη ύδρευσης περιόδου Β’ Τρίμηνο 2021 καθώς και 

τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, από την καρτέλα χρεώσεων 

του οφειλέτη Καραγιάννη Νικολάου του Ιωάννη, λόγω διαρροής. 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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