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Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΘΕΜΑ 4ο: «Επίσπευση έκδοσης λογαριασμών τελών ύδρευσης – 
αποχέτευσης από την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     04/2014

Στην Ερμιόνη σήμερα την  24η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 19:30’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23/20-01-2014 
πρόσκληση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Κρητσωτάκη Ιωάννη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο πέντε (5) Συμβούλων ήταν παρόντες 
οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης
2. Σύμβουλος: Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος: Δρουγκάνης Μιχαήλ
4. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης
5. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος

     Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα 
εξής: 
Το θέμα μη έκδοσης των λογαριασμών νερού εδώ και δυο περίπου 
χρόνια είναι πολύ σοβαρό. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προς 
την κ. Αλεβίζου, πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΡ, δυστυχώς το θέμα παραμένει 
στάσιμο κι ο κόσμος έχει αγανακτήσει με αυτή την κατάσταση γιατί 
φοβάται ότι κάποια στιγμή, οι λογαριασμοί θα σταλούν όλοι μαζί. Πρέπει 



άμεσα να δοθεί η πρέπουσα λύση και να εκδοθούν οι λογαριασμοί από το 
2ο τετράμηνο του 2012 κι εντεύθεν. Να έχουν την καταγεγραμμένη 
κατανάλωση κι όχι να είναι έναντι, όπως έγινε με τον τελευταίο 
λογαριασμό και να σταλούν τμηματικά κι όχι όλοι μαζί για να μπορούν 
να ανταποκριθούν οι δημότες.
Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Κοινοτικός Σύμβουλος Μέξης Παναγιώτης 
και είπε:
Αυτή είναι μια απόφαση διαμαρτυρίας. Θεωρώ ότι η κα. Αλεβίζου με την 
απραξία και την αδράνεια που έχει δείξει έχει φέρει μια κοινωνία άνω 
κάτω. Πρέπει να ακολουθήσει τον κανονισμό της ΔΕΥΑΕΡ. Πρέπει να 
γίνεται καταμέτρηση –έκδοση λογαριασμών- είσπραξη χρημάτων για να 
μην αντιμετωπίσει το πρόβλημα των διαφυγόντων κερδών.

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 
σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει Ομόφωνα:
Η ΔΕΥΑ Ερμιονίδας να αποστείλει άμεσα και τμηματικά (κάθε δίμηνο) 
όλους τους λογαριασμούς νερού που εκκρεμούν στη Δημοτική 
Κοινότητα Ερμιόνης με την καταγεγραμμένη κατανάλωση κι όχι έναντι.

Καλείται το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     
04/2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Αραπάκης Ιωάννης, Δρουγκάνης 
Μιχαήλ, Μέξης Παναγιώτης, Δάγκλης Χρήστος 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


