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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ : << ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ >>
Παρακαλώ κ. Πρόεδρε στην επόμενη συνεδρίαση να συμπεριλάβετε στην ημερήσια
διάταξη τα παρακάτω θέματα.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι κατά την μεταφορά των δεδομένων από τις καταστάσεις των
καταμετρητών προέκυψαν λάθη στην εγγραφή των κυβικών από την Υπηρεσία αλλά
και λάθη καταγραφής μέτρησης στους κάτωθι καταναλωτές. Για το λόγο αυτό
παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση για τις παρακάτω διορθώσεις λογαριασμών.
1)στην κ. MAΡΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ με Α.Μ 499 λόγω του ότι το ότι ο υδρομετρητής
ήταν θαμμένος και νέων ενδείξεων του καταμετρητή πρέπει να γίνου ν διορθώσεις
λογαριασμών και να πληρώσει για το Γ/2012 Τρίμηνο να γίνει διόρθωση λογαριασμού
και να πληρώσει 20,27€ λόγω λάθους μέτρησης (Χρημ.κατ.70/18-1-2013)για το Γ/2014
Τρίμηνο να πληρώσει 20,27€ (Χρημ.κατ.147/2-3-2015) για το Δ/2014 Τρίμηνο να
πληρώσει 20,27€(Χρημ.κατ 690/13-8-2015) για το Α/2015 Τρίμηνο να γίνει 20,27€
(Χρημ.κατ.1197/1-12-2015) για το Β/2015 Τρίμηνο να πληρώσει 20,27€
(Χρημ.κατ.1226/3-12-2015)
2) στον κ. ΤΣΕΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
με Α.Μ 93591 για το διάστημα από Α/2012
Τρίμηνο .εως και το Δ/2018 Τρίμηνο λόγω λάθους μέτρησης κυβικών να γίνει
διόρθωση λογαριασμών και να πληρώσει από 9,65€ για κάθε τρίμηνο .
(Χρημ.κατ.749/29-6-2012) (Χρημ.κατ.956/27-8-2012) (Χρημ.κατ.1314/21-11-2012)
(Χρημ.κατ.320/27-3-2013)
(Χρημ.κατ.916/19-9-2013)
(Χρημ.κατ.42/22-1-2014)
(Χρημ.κατ242/24-3-2014)
(Χρημ.κατ.472/30-5-2014)
(Χρημ.κατ.911/9-10-2014)
(Χρημ.κατ.155/2-3-2015)
(Χρημ.κατ.671/10-8-2015)
(Χρημ.κατ.128/10-22016)(Χρημ.κατ.382/6-4-2016)(Χρημ.κατ.1017/9-9-2016)
(Χρημ.κατ.1036/9-92016)(Χρημ.κατ.1300/1-11-2016)(Χρημ.κατ.1301/1-11-2016)(Χρημ.κατ.424/2-52017)(Χρημ.κατ.436/2-5-2017)
(Χρημ.κατ.869/1-8-2017)
(Χρημ.κατ.1265/10-10-
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2017)(Χρημ.κατ.136/1-2-2018)(Χρημ.κατ.805/12-6-2018) (Χρημ.κατ.1284/17-8-2018)
(Χρημ.κατ.137/1-2-2019)(Χρημ.κατ.807/13-5-2019)(Χρημ.κατ.1000/10-6-2019)
3) στον κ. ΑΠΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ με Α.Μ 50421 για το Γ/2017 Τρίμηνο να γίνει
διόρθωση
ποσού και
να πληρώσει 125,90€ λόγω λάθους μέτρησης
.(Χρημ.κατ.116/1-2-2018)
4) στην κ. ΠΑΙΔΑ ΣΟΦΙΑ με Α.Μ 2310 για το Γ/2018 Τρίμηνο λόγω λάθους
μέτρησης
να γίνει
διόρθωση λογαριασμού
και
να πληρώσει 40,27€
(Χρημ.κατ.751/9-5-2019)
5) στον κ. ΓΑΒΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ με Α.Μ 51041 για το Γ/2018 Τρίμηνο να γίνει
διόρθωση λογαριασμού λόγω λάθους μέτρησης και να πληρώσει 45,00€ (Χρημ.κατ.
804/13-5-2019)
6) στον κ. ΦΑΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟ με Α.Μ 510681 για το Δ/2018 Τρίμηνο λόγω λάθους
μέτρησης
να γίνει
διόρθωση λογαριασμού
και
να πληρώσει 13,71€
(Χρημ.κατ.1002/10-6-2019)
7) στον κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟ ΑΝΔΡΕΑ με Α.Μ 215981 για το Γ./2018 Τρίμηνο γιατί
ήταν θαμμένο και να πληρώσει 67,96€ (Χρημ.κατ.816/13-5-2019)
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. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
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