
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ

 της 15/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την  με  αριθ.  15/12.7.2012 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ.  Δημητρίου 
Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/
Α

Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Σιμώνης Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
3 Βορδός Χρήστος 20 Καπλάνης Θωμάς
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Γκολόης Γεώργιος
5 Λιόντας Γεώργιος 22 Παρθενιώτης Νικόλαος
6 Σαράντη Μαρία 23 Σταμούδης Ελευθέριος
7 Ζούνη Στέλλα
8 Αβέρης Αθανάσιος
9 Πλιάκος Αστέριος
10 Λακρός Αλέξανδρος
11 Σοφοτάσιος Χρήστος
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
13 Κοντογιώργης Δημήτριος
14 Χλιούμης Ανδρέας
15 Δημητριάδης Χρήστος
16 Μπογδάνος Κων/νος
17 Πύρρος Ιωάννης

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Ευαγγελινός Δημήτριος
3 Μπάτσιος Αστέριος
4 Βαγιωνάς Αθανάσιος

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την 
τήρηση των πρακτικών. 
       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Άννα Ρόκου, ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Ταξιάρχη κ. Ζούπος Άγγελος.

Αριθμός θέματος: 8ο κατεπείγον Διαγραφή χρεών (εξ αναβολής)

Αριθμός Απόφασης : 269

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 8ο 

κατεπείγον θέμα, και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από το 
σώμα  ότι  ομόφωνα  συμφωνούν  να  συζητηθεί  το  θέμα  ως  έκτακτο,  έδωσε  τον  λόγο  στον 
Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με το άρθρο 174 
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παράγραφος 2 του Ν 3463/2006, το Δ.Σ. είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να προβεί σε διαγραφές 
των χρεών. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 174 προβλέπονται ποιες διαγραφές γίνονται: α) 
Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν 
την  κληρονομιά,  β)  Όταν  οι  οφειλέτες  δεν  έχουν  καθόλου  περιουσία  και  η  επιδίωξη  της  
είσπραξης δεν έφερε  κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία  
βεβαιώθηκαν, γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι  
προσπάθειες,  που  έγιναν  επί  μία  τριετία  για  την  ανεύρεση  της  διαμονής  τους,  δεν  έφεραν  
αποτέλεσμα,και  δ) 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.. Έτσι λοιπόν οι διαγραφές 
που έχετε στα χέρια σας είναι από λανθασμένη καταμέτρηση ή λόγω λανθασμένης εγγραφής 
ως προς τη φορολογητέα ύλη, ή ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου». 
   Στην συνέχεια ο κ. Βορδός διάβασε τον κατάλογο των ονομάτων και ζήτησε από το Σώμα να 
ψηφίσει την διαγραφή των σχετικών χρεών.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
        Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 174 του 
Ν 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση   

           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών ύδρευσης  2009 Μεταμόρφωσης, λόγω 
λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:
1) Διαγραφή  τελών   ύδρευσης   που  χρεώθηκαν  στο  όνομα Βουδούρη  Μαρία του 

Νικολάου  ποσού  44,02€   διότι  έχει  γίνει  αποσύνδεση  και  από  λάθος  της 
μηχανογράφησης βγήκε λογαριασμός .

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών παρεπιδημούντων  2006,2007,2008,2009 
Μεταμόρφωσης, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

2) Διαγραφή τελών  παρεπιδημούντων  που χρεώθηκαν για τα έτη 2006, 2007,2008, και 
2009  στο  όνομα  Καγιακεϊσίδης  Ιωάννης  του  Πρόδρομου  ποσού  117,36€,   λόγω 
διακοπής εργασιών το έτος 2005.

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών ύδρευσης 2010 Μεταμόρφωσης, λόγω λανθασμένης 
εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

3) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Ζώη Μαρία του Στέφανου (αρ. 
υδρ. 0283491) ποσού 16,00€  λόγω λάθους στην καταμέτρηση των υδρομέτρων.

4)  Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Μηλιόπουλος Κωνσταντίνος 
του Δημητρίου (αρ. υδρ. 269186) ποσού 16,00€, λόγω λάθους στην καταμέτρηση των 
υδρομέτρων.

 Διαγραφή από τον κατάλογο τελών ύδρευσης 2010 Ορμύλιας, λόγω λανθασμένης 
εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

5) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  έτους  2010  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Μπούιντας 
Λεωνίδας ποσού 44,00€, λόγω λάθους στη μηχανογράφηση.

6) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Καρπέτη Αικατερίνη  χήρα 
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Ιωάννη (αρ.υδρ. 90207949) ποσού 165,60€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων.

7) Διαγράφει  τα  τέλη  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Καψάλης  Νικόλαος  του 

Γεωργίου ποσού 507,20€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των υδρομέτρων.

8) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Μπαλιδάκης Κωνσταντίνος 
του Γεωργίου (αρ. υδρ. 3640074), ποσού 52,60 λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση 
των υδρομέτρων.

9) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Πειραλής  Ιωάννης  του 
Χρήστου (αρ.υδρ. 3075583) ποσού 202,00€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων.

10) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Δημητράκος  Γεώργιος  του 
Μιχαήλ (αρ.υδ. 3137766) ποσού 331,00€.

11) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο όνομα  Νικολάου Μαίρη (αρ.  υδρ. 
2013) ποσού 368,00€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των υδρομέτρων.

12) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Αλετρά Άννα του Άγγελου (αρ. 
υδρ.7029675) ποσού 192,60€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των υδρομέτρων.

13) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Κουστούδας  Στάμος  του 
Νικολάου (αρ.υδρ. 92242434) ποσού 186,00€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση 
των υδρομέτρων.

14) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Σειράς Εμμανουήλ του Σταύρου 
(αρ.    υδρ.  26762)   ποσού  414,00€,  λόγω  λάθους  κατά  την  καταμέτρηση  των 
υδρομέτρων.

15)  Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Συντέλης  Γεώργιος  του 
Δημητρίου (αρ. υδ. 116651) ποσού 150,00€ λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων.

16) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Δρακόπουλος Δημήτριος  του 
Κωνσταντίνου (αρ. υδ.906670) ποσού 267,20€ λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση 
των υδρομέτρων

17) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Κόλκου Ελένη του Παναγιώτη 
(αρ. υδ.00063132) ποσού 16,00€ λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των υδρομέτρων

18) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Φωτοπούλου Σοφία του Σάββα 
(αρ. υδ.841330) ποσού 16,00€ λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των υδρομέτρων

19) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Μαυρουδή Ιωσηφίνα- Μαρία 
του Παντελή (αρ. υδ.00063746) ποσού 100,50€ λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση 
των υδρομέτρων

20) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Κουργιόζος  Ιωάννης   του 
Σωκράτη  (αρ.  υδ.7539)  ποσού  122,00€  λόγω  λάθους  κατά  την  καταμέτρηση  των 
υδρομέτρων

21) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Λανταβός Γεώργιος  του 
Δημητρίου (αρ. υδ.786346) ποσού 26,80€ λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων

22) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Κυριακίδου Αικατερίνη  του 
Ιωάννη ποσού ίσου  44,00€,  λόγω διπλοεγγραφής.

23) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Γουργούρης  Κίμων   του 
Δημητρίου (αρ.υδ. 3172870) ποσού 470,00€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων

24) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Ράντζας  Ιωάννης  του 
Κονσταντίν (αρ. υδ.11698) ποσού 234,00€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων

25) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Ματσούκας  Γεώργιος  του 
Αθανασίου (αρ. υδ.127927) ποσού 154,60€ λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
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υδρομέτρων
26) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Ντάλντος Στάμος του Γεωργίου 

(αρ.  υδ.075598-04)  ποσού  80,00€,  λόγω  λάθους  κατά  την  καταμέτρηση  των 
υδρομέτρων.

27) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Χατζηνικολάου Αβραάμ  του 
Παρασκευά (αρ. υδ.12690) ποσού 539,00€ λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων

28) Διαγραφή τελών αποχέτευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Ξουζαφείρης Πέτρος του 
Βασιλείου (αρ. Υσρ. 385832) ποσού 40,00 € διότι δεν είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο 
αποχέτευσης.

29) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Κασαλιά  Εριφύλη   του 
Αριστείδη (αρ. υδρ. 3818362) ποσού ίσου  44,00€, διότι έχει αποσυνδεθεί από το 2010.

30) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Μιχαλούδης  Χρήστος   του 
Μιχαήλ  (αρ.  υδ.024901)  ποσού  210,00€  λόγω  λάθους  κατά  την  καταμέτρηση  των 
υδρομέτρων

31) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Τσινάς Άγγελος  του Ιωακείμ 
(αρ. υδ.5771439) ποσού 50,80€ λόγω διπλοεγγραφής.

32) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Μέλλιος Άγγελος του Σταμάτιου 
(αρ. υδ.5340700) ποσού 410,00€ λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των υδρομέτρων

33) Διαγραφή τελών ύδρευσης  που χρεώθηκαν στο όνομα  Καραντινάκη Δέσποινα  του 
Εμμανουήλ (αρ. υδ.894774) ποσού 62,40€ λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων

34) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Οικονομούδης Ιωάννης   (αρ. 
υδρ. 3398 ) ποσού 156,00€, λόγω διπλοεγγραφής.

35) Διαγραφή τελών ύδρευσης οικ. έτους 2010 που χρεώθηκαν στο όνομα  Μαλακούδης 
Ιωάννης  του Κωνσταντίνου (αρ. υδ.4076269) ποσού 80,00€, λόγω λάθους κατά την 
καταμέτρηση των υδρομέτρων.

36) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Βαγιωνάς  Γεώργιος  του 
Αθανασίου (αρ. υδ.3889496) ποσού 124,50€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων.

37) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο όνομα  Μανιαδάκης  Νικόλαος  του 
Ιωάννη  (αρ.  υδ.3920688)  ποσού  76,00€,  λόγω  λάθους  κατά  την  καταμέτρηση  των 
υδρομέτρων.

38) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Μπούιντας  Ιωάννης  του 
Κωνσταντίνου (αρ. υδ.117571) ποσού 66,60€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων.

39) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Ταρπάγκος  Γεώργιος  του 
Αριστείδη (αρ. υδ.737571) ποσού 432,00€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων.

40) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Κούτλας  Ευάγγελος  του 
Χρήστου (αρ. υδ.019044) ποσού 164,80€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων.

41) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Γρυπάρη Ελένη του Δημητρίου 
(αρ.  υδ.3333300)  ποσού  138,20€,  λόγω  λάθους  κατά  την  καταμέτρηση  των 
υδρομέτρων.

42) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Κριάρη  Παναγιώτα  του 
Γεωργίου (αρ. υδ.51976979) ποσού 1.110,70€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση 
των υδρομέτρων.

43) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Κουτσούρης Δημήτριος  του 
Ελευθερίου (αρ. υδρ. 312440 )ποσού 83,00€ και (αρ.υδ. 322038) ποσού 11,00€ λόγω 
λάθους κατά την καταμέτρηση των υδρομέτρων.

44) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Πατζιόγλου  Ελισάβετ  του 
4
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Χρήστου (αρ. υδ.06-128256) ποσού 196,00€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων.

45) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Κουστούδας Στάμος  του 
Νικολάου (αρ. υδ.92242434) ποσού 186,00€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων.

46) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Οικονόμου  Σταματία  του 
Απόστολου (αρ. υδ.120880) ποσού 43,00€, λόγω διπλοεγγραφής.

47) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Συρόπουλος  Νικόλαος  του 
Ιωάννη  (αρ.  υδ.48673)  ποσού  466,20€,  λόγω  λάθους  κατά  την  καταμέτρηση  των 
υδρομέτρων.

48) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Αικατερινάρης Βασίλειος  του 
Γεωργίου  (αρ.  υδ.18496)  ποσού  16,00€,  λόγω  λάθους  κατά  την  καταμέτρηση  των 
υδρομέτρων.

49) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Ρούσου  Αλεξάνδρα  του 
Νικολάου (αρ.  υδ.343131) ποσού 36,00€,  λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων.

50) Διαγραφή τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν στο όνομα  Αντωνιάδου Ευαγγελία  του 
Δημητρίου (αρ. υδ.102630) ποσού 1.050,00€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των 
υδρομέτρων.

51) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Αδάμ Δημήτριος του Νικολάου 
(αρ. υδ.3612487) ποσού 87,00€, λόγω αναπηρίας.

52) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Αγγελή  Μαργαρώνα  του 
Γεωργίου  (αρ.  υδ.1027)  ποσού  161,40€,  λόγω  λάθους  κατά  την  καταμέτρηση  των 
υδρομέτρων.

53) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Πεγνόγλου Ελευθέριος  του 
Νικολάου (αρ. υδ.2901920) ποσού 415,40€, και (αρ. υδ.3179455) ποσού 482,00€ λόγω 
λάθους κατά την καταμέτρηση των υδρομέτρων. 

54) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Ιορδανίδης Χαράλαμπος  του 
Βασιλείου  (αρ.  υδρ.10006)   οικον.  έτους   2010  ποσού  40,00€  λόγω  λάθους  της 
υπηρεσίας μας.

55) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Τζοβανάκης  Μιχαήλ   του 
Δημητρίου (αρ.υδρ. 014420) οικ. έτους 2010 ποσού 90,50€, λόγω αναπηρίας .

56) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Κουστούδας  Γεώργιος του 
Αθανασίου (αρ.υδρ. 0700252)  οικ.έτους 2010 ποσού 79,50€   λόγω λάθους κατά την 
καταμέτρηση των υδρομέτρων. 

57) Διαγραφή τελών ύδρευσης οικ.έτους  2010 που χρεώθηκαν στο όνομα  Κουβαλάκης 
Παναγιώτης του Κλεάνθη (αρ.υδρ. 5323)  ποσού 77,75€ και (αρ. υδρ.757341 ) ποσού 
43,50€ διότι είναι πολύτεκνος.

58) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  οικ.έτους  2010  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Γρηγορίου 
Παναγιώτης του  Γρηγορίου  (αρ.υδρ.  024915-05)   ποσού  265,00€   διότι  είναι 
πολύτεκνος

59) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  οικ.έτους  2010  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Βλιάλης 
Ιωάννης του  Χρήστου  (αρ.υδρ.  02882618)   ποσού  88,50€  και  (αρ.  υδρ.2882958  ) 
ποσού 31,90€ διότι είναι πολύτεκνος

60) Διαγραφή τελών ύδρευσης οικ.έτους 2010 που χρεώθηκαν στο όνομα  Λειβαδιώτης 
Γεώργιος του Ιωάννη (αρ.υδρ. 04710512)  ποσού 90,25€ διότι είναι πολύτεκνος

61) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης   οικ.έτους  2010  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Καρπέτης 
Νικόλαος   του  Ιωάννη  (αρ.υδρ.  226784)  ποσού  263,00€,  λόγω  λάθους  κατά  την 
καταμέτρηση των υδρομέτρων.

62) Διαγραφή τελών ύδρευσης  οικ.έτους  2010 που χρεώθηκαν στο όνομα  Παπουτσής 
Γρηγόριος του Χρήστου (αρ.υδρ. 3578229) ποσού 150,00€ διότι το υδρόμετρο ήταν 
χαλασμένο.
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63) Διαγραφή τελών ύδρευσης  οικ.έτους 2010 που χρεώθηκαν στο όνομα Τραμουντάνης 
Τριαντάφυλλος  του Νικολάου (αρ.υδρ. 3751868) ποσού 651,80€, διότι το υδρόμετρο 
ήταν χαλασμένο.

64) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης   οικ.έτους  2010  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Βέκης 
Βασίλειος   του  Παύλου (αρ.υδρ.  156324-07)  ποσού 11,20€,  λόγω λάθους  κατά  τη 
μέτρηση των υδρομέτρων.

65) Διαγραφή τελών ύδρευσης  οικ.έτους 2010 που χρεώθηκαν στο όνομα  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ   (αρ.υδρ.  07-247636)  ποσού 483,00€,  διότι  το  υδρόμετρο ήταν 
χαλασμένο.

66) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Κουστούδα Παναγιώτα του 
Σεραφείμ (αρ.  υδρ. 3660087) οικ. έτους 2010 ποσού 52,30€ και (αρ. υδρ. 772825) οικ. 
έτους 2010  ποσού 61,50 € λόγω αναπηρίας.

67) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Γκαρλής  Αναστάσιος  του 
Ιωάννη  (αρ. υδρ. 120912) οικ.  έτους 2010 ποσού 208,00€ διότι το υδρόμετρο ήταν 
χαλασμένο.

68) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Δασκαλούδης Δημήτριος του 
Αθανασίου  (αρ.   υδρ. 830779) οικ. έτους 2010 ποσού 337,30€ διότι το υδρόμετρο 
ήταν χαλασμένο.

      Διαγραφή από τον κατάλογο τελών ύδρευσης 2009 Ορμύλιας, λόγω λανθασμένης 

εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

                             

69) Διαγραφή τελών ύδρευσης οικ. έτους 2009 που χρεώθηκαν στο όνομα  Μαλακούδης 
Ιωάννης  του Κωνσταντίνου (αρ. υδ.4076269) ποσού 80,00€, λόγω λάθους κατά την 
καταμέτρηση των υδρομέτρων.

70) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Οικονόμου  Σταματία  του 
Απόστολου (αρ. υδ.120880) ποσού 63,00€, λόγω διπλοεγγραφής.

       Διαγραφή από τον κατάλογο τελών ύδρευσης 2008 Ορμύλιας, λόγω λανθασμένης 
εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

71)   Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Οικονόμου Σταματία  του 
Απόστολου (αρ. υδ.120880) ποσού 63,00€, λόγω διπλοεγγραφής.

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών Νεκροταφείου 2010 Ορμύλιας, λόγω λανθασμένης 
εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

                                  

72) Διαγραφή  τελών  νεκροταφείου  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Όρης  Χρήστος του 
Παναγιώτη (αρ. Υδρ.999988) ποσού 10,00€, λόγω διπλοεγγραφής.

73) Διαγραφή  τελών  Νεκροταφείου  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Δασκαλούδης 
Παντελεήμων του Δημητρίου ποσού 10,00€ διότι κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό.

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών Νεκροταφείου 2009 Ορμύλιας, λόγω λανθασμένης 
εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:
74) Διαγραφή  τελών  Νεκροταφείου  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Δασκαλούδης 
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Παντελεήμων του Δημητρίου ποσού 10,00€ διότι κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό.

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών Αποχέτευσης 2010 Ορμύλιας, λόγω λανθασμένης 
εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

         
75) Διαγραφή τελών αποχέτευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Δημητράκος Γεώργιος του 

Μιχαήλ ποσού 40,00€ λόγω διπλοεγγραφής.
76) Διαγραφή τελών  αποχέτευσης  που χρεώθηκαν στο όνομα  Ξουζαφείρης Αθανάσιος 

του Απόστολου ποσού 40,00€ διότι μένει στα Ψακούδια όπου δεν υπάρχει αποχέτευση.
77) Διαγραφή τελών  αποχέτευσης  που χρεώθηκαν στο όνομα Ξουζαφείρης Πέτρος του 

Βασιλείου (αρ.υδρ. 385832) ποσού 40,00€, διότι δεν είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο 
αποχέτευσης.

78) Διαγραφή  τελών   αποχέτευσης   που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Όρης  Χρήστος του 
Παναγιώτη (αρ. υδρ.999988) ποσού 40,00€ , λόγω διπλοεγγραφής.

79) Διαγραφή τελών αποχέτευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Οικονόμου Σταματία  του 
Απόστολου (αρ. υδ.120880) ποσού 40,00€, λόγω διπλοεγγραφής.

80) Διαγραφή τελών  αποχέτευσης   που χρεώθηκαν στο όνομα  Κουτρέας  Ιωάννης  του 
Παναγιώτη, οικον. έτους 2010 ποσού 40,00€ διότι δεν έχει δίκτυο αποχέτευσης.

81) Διαγραφή τελών αποχέτευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Σαραφίδης Αναστάσιος του 
Παντελή  οικον. έτους  2010 ποσού 40,00 € λόγω λάθους της υπηρεσίας μας.

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών Αποχέτευσης 2009 Ορμύλιας, λόγω λανθασμένης 
εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

82) Διαγραφή τελών αποχέτευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Οικονόμου Σταματία  του 
Απόστολου (αρ. υδ.120880) ποσού 40,00€, λόγω διπλοεγγραφής.

83) Διαγραφή τελών  αποχέτευσης   που χρεώθηκαν στο όνομα  Κουτρέας  Ιωάννης  του 
Παναγιώτη, οικον. έτους 2009 ποσού 40,00€ διότι δεν έχει δίκτυο αποχέτευσης.

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών Αποχέτευσης 2008 Ορμύλιας, λόγω λανθασμένης 
εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

84) Διαγραφή τελών αποχέτευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Οικονόμου Σταματία  του 
Απόστολου (αρ. υδ.120880) ποσού 40,00€, λόγω διπλοεγγραφής.

85) Διαγράφει τα τέλη αποχέτευσης  που χρεώθηκαν στο όνομα  Κουτρέας Ιωάννης  του 
Παναγιώτη, οικον. έτους 2008 ποσού 40,00€ διότι δεν έχει δίκτυο αποχέτευσης.

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών ύδρευσης Α εξαμήνου 2011 Μεταμόρφωσης, λόγω 
λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

86) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Σεϊζης Σταύρος του Χρήστου 
(αρ. υδρ. 8931707) ποσού 200,61€  λόγω λάθους στην μηχανογράφηση.

87)  Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Παντελάκης Γεώργιος του 
Νικολάου(αρ. υδρ. 022147) ποσού 124,28€, λόγω λάθους στην μηχανογράφηση.

88) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο όνομα  Πούπουρας  Δημήτριος  του 
Νικολάου(αρ. υδρ. 1726737) ποσού 56,56€, διότι το υδρόμετρο είναι χαλασμένο.

89) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Άθυρος Γεώργιος του Ιωάννη 
(αρ.  υδρ.  139392)  ποσού  457,06€,  λόγω  λάθους  κατά  την  καταμέτρηση  των 
υδρομέτρων.

90) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο όνομα  Μάλλιαρης  Δημήτριος  του 
Αποστόλου  (αρ. υδρ. 253903) ποσού 152,61€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση 
των υδρομέτρων.
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91) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Καγιακεϊσίδης Ιωάννης του 
Πρόδρομου (αρ. υδρ. 1402359) ποσού 510,77€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση 
των υδρομέτρων.

92) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Φραντζής  Εμμανουήλ  του 
Χαραλάμπου (αρ. υδρ. 267682) ποσού 65,00€, διότι το υδρόμετρο είναι χαλασμένο.

93) Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Ζέλκα  Ιωάννα  (αρ.  υδρ. 
506876) ποσού 318,73€, διότι το υδρόμετρο είναι χαλασμένο.

94) Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Μουμτζή Κυριακή του Ιωάννη 
(αρ. υδρ. 086213) ποσού 888,00€, διότι το υδρόμετρο είναι χαλασμένο.

 Διαγραφή από τον κατάλογο τελών άρδευσης-ύδρευσης 2010 Ορμύλιας, λόγω 
λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

95) Διαγράφει  τα  τέλη  άρδευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Βασίλας  Γεώργιος  του 
Αστερίου (αρ.   υδρ. 124936) οικ. έτους 2012 ποσού 919,20 €  διότι το υδρόμετρο ήταν 
χαλασμένο και θα το αντικαταστήσει άμεσα.

96) Διαγράφει  τα  τέλη  άρδευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Λανταβός  Βασίλειος  του 
Γεωργίου (αρ.   υδρ. 002133) οικ. έτους 2012 ποσού 832,20€ διότι το υδρόμετρο ήταν 
χαλασμένο και θα το αντικαταστήσει άμεσα.

97) Διαγράφει  τα  τέλη  άρδευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Γκαρλή  Δήμητρα  του 
Γεωργίου (αρ.   υδρ. 229117) οικ. έτους 2012 ποσού 515,40€ διότι το υδρόμετρο ήταν 
χαλασμένο και θα το αντικαταστήσει άμεσα.

98) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Όρη Άννα του Ιωάννη  (αρ. 
υδρ. 271965) οικ. έτους 2012 ποσό ίσο με 180,00€ λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση 
του υδρομέτρου, διότι η ένδειξή του είναι μηδενική.

99) Διαγράφει  τα  τέλη  άρδευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Χασταμουρατίδης 
Αναστασιος του Χαράλαμπου (αρ.   υδρ. 9811066) οικ. έτους 2012 ποσού 120,00€ , 
λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση του υδρομέτρου.

100) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Κυρομίτης Ιωάννης 
του Δημητρίου (αρ.   υδρ. 05-708936) οικ. έτους 2012 ποσού 539,40€ , λόγω λάθους 
κατά την καταμέτρηση του υδρομέτρου.

101) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Τσιούγκος Σταμάτιος 
του Αθανασίου  (αρ. 334269-05 υδρ. ) οικ. έτους 2012 ποσού 386,10€, λόγω λάθους 
κατά την καταμέτρηση του υδρομέτρου.

102) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Παπαδοπούλου Σοφία 
του Ευστράτιου (αρ. 209174/98 υδρ. ) οικ. έτους 2012 ποσού 900,00€  , λόγω λάθους 
κατά την καταμέτρηση του υδρομέτρου.

103) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Γκόγκος Παναγιώτης 
του Γεωργίου  (αρ.08010610 υδρ. ) οικ. έτους 2012 ποσού 177,30€  , λόγω λάθους 
κατά την καταμέτρηση του υδρομέτρου.

104) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Δροσσάς Βασίλειος 
του Φιλήμωνα  (αρ.855094 και 4578 υδρ. )  οικ.  έτους 2012 ποσού 74,10€ και από 
575,70€ αντίστοιχα , λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση των υδρομέτρων.

105) Διαγράφει  τα  τέλη  άρδευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Οικονομούδης 
Δημήτριος του Μαυροδή (αρ.0803131 υδρ. ) οικ. έτους 2012 ποσού 534,30€ διότι το 
υδρόμετρο ήταν χαλασμένο και θα το αντικαταστήσει άμεσα.

106) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Στεργιούδης Γεώργιος 
του Δημητρίου (αρ.07101689 υδρ. ) οικ. έτους 2012 ποσού 311,10€ διότι το υδρόμετρο 
ήταν χαλασμένο και θα το αντικαταστήσει άμεσα.

107) Διαγράφει  τα  τέλη  νεκροταφείου  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Φωτιάδης 
Ιωάννης  του  Θεόδωρου   οικ.  ετών  2009  και  2010   ύψους  10,00€  και  10,00€ 
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αντίστοιχα, λόγω διπλοεγγραφής.
108) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Παπακωνσταντίνου 

Χαϊδω του Δημητρίου(αρ.   υδρ. 93/582272) οικ. έτους 2012 ποσό ίσο με 300,00€, 
διότι η ένδειξη ήταν μηδενική

109) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Ντάλντος Γεώργιος 
του Παύλου (αρ.   υδρ. 582304/93) οικ. έτους 2012 ποσού 740,10€ διότι το υδρόμετρο 
ήταν χαλασμένο και θα το αντικαταστήσει άμεσα.

110) Διαγράφει  τα  τέλη  άρδευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Αλεκτορίδης 
Νικόλαος του Μιχαήλ (αρ.   υδρ. 209165/98) οικ. έτους 2012 ποσού 1.379,70€ διότι το 
υδρόμετρο ήταν χαλασμένο και θα το αντικαταστήσει άμεσα.

111) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Κυρομίτης Παύλος 
του Ιωάννη (αρ.   υδρ. 93582305) οικ. έτους 2012 ποσού 1.455,60€ λόγω λάθους κατά 
την καταμέτρηση των υδρομέτρων.

112) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Ματέας Ιωάννης του 
Γεωργίου (αρ.   υδρ. 539761349) οικ. έτους 2012 ποσού 600,00€ λόγω λάθους κατά 
την καταμέτρηση των υδρομέτρων.

113) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα  Όρης Χρήστος του 
Παναγιώτη  (αρ.    υδρ.  336931) οικ.  έτους  2012 ποσού 624,00€ λόγω λάθους  της 
μηχανογράφησης.

114) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Τσιτσίνη Αικατερίνη 
του Κωνσταντίνου (αρ.   υδρ. 6566386) οικ. έτους 2012 ποσού 600€ διότι χρεωνόταν 
κατά προσέγγιση τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν τα κυβικά 
στο φετινό λογαριασμό και να τα χρεωθεί με αυξημένη τιμή.

115) Διαγράφει τα τέλη Νεκροταφείου που χρεώθηκαν στο όνομα Τσινάς Νικόλαος 
του Γεωργίου, ποσό ίσο με 10,00€ οικον. έτους 2010, λόγω διπλοεγγραφής.

116) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Φωτίου Γεώργιος του 
Κωνσταντίνου,(αρ. υδρομέτρου ΧΧ) ποσό ίσο με 200,00€ οικον. έτους 2009, διότι το 
υδρόμετρο αυτό δεν υπάρχει και χρεώθηκε από λάθος της υπηρεσίας.

117) Διαγράφει  τα  τέλη  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Μαρδάς  Ιωακείμ  του 
Ιωάννη(αρ. υδρ. 305043) ποσό ίσο με:

            55,43 € (Α.Χ.Κ. 0357 οικ. έτους 2006), 
              8,07 € (Α.Χ.Κ.1151οικ. έτους 2006), 
         38,72 € (Α.Χ.Κ. 0629 οικ. έτους 2006),  
           40,00 € (Α.Χ.Κ. 0630 οικ. έτους 2007), 
           71,00 € (Α.Χ.Κ. 0363 οικ. έτους 2007), 
           40,00 € (Α.Χ.Κ. 0631 οικ. έτους 2008), 
           71,00 € (Α.Χ.Κ. 0363 οικ. έτους 2007), 
           40,00 € (Α.Χ.Κ. 0632 οικ. έτους 2009), 
           71,00 € (Α.Χ.Κ. 0365 οικ. έτους 2009), 
           40,00 € (Α.Χ.Κ. 0633 αποχέτευση 2010), 
     123,00 € (Α.Χ.Κ. 0366 ύδρευση 2010), διότι το υδρόμετρο ήταν παραχωμένο και 

ανενεργό εδώ και πολλά χρόνια και χρεώνονταν καθ’ υπολογισμό. 
118)   Διαγράφει  τα  τέλη  ύδρευσης  που χρεώθηκαν  στο  όνομα  Μαρδάς  Ιωακείμ  του 

Ιωάννη (αρ. υδρ. 106603) ποσό ίσο με: 
        44,02 € (Α.Χ.Κ. 0365 οικ. έτους 2009)
       44,00 € (Α.Χ.Κ.  0366  ύδρευση 2010),  διότι  το  υδρόμετρο ταπώθηκε από την  

υπηρεσία μας εδώ και τρία χρόνια.
 119) Μειώνει κατά 50% τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Μέλλιος Χρήστος 

του Ιωάννη(αρ. υδρ.51992029) οικον. έτους 2011, δηλ από 301,20€ σε 150,60€, όπως 
αποφασίστηκε με την υπ’αρθ. 284/2003 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ορμύλιας, 
διότι  στο  χωράφι  του  έχει  κατασκευαστεί  δεξαμενή  νερού  για  το  αρδευτικό  της 
΄Κοκκινόπετρας’.
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120)   Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Ρεπάνη Ιωάννη του 
Γεωργίου  ποσού 433,83 € με τις προσαυξήσεις, διότι στο οικόπεδό του δεν  
υπήρχε παροχή νερού, καθώς η τότε Κοινότητα Παλαιοκάστρου του είχε 
διακόψει την υπάρχουσα παροχή.

121)   Διαγραφή  τελών  ύδρευσης  που  χρεώθηκαν  στο  όνομα  Παπαοικονόμου  Άννα 
(Χαριστή)   του Αγγέλου  ποσού 44,00 € ,  λόγω λάθους καταγραφής κυβικών στο 
υδρόμετρό της, στην Τοπική Κοινότητα Δουμπιών

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας, λόγω λανθασμένης 
εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡAΦΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ 45071 714,65 1435
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 44907 35,36 1435
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 44907 23,32 1439

ΝΤΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 45808 30 1437
ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42873 30 1437

ΣΟΥΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 44775 35,38 1435
ΣΟΥΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 44775 9,2 1436
ΣΟΥΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 44775 5,87 1442

ΑΓΓΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42465 35,38 1435
ΑΓΓΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42465 9,2 1436
ΑΓΓΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42465 5,87 1442

ΒΟΥΛΑΝΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 46054 35,35 1435

ΜΠΟΥΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 540 35,35 284
ΜΠΟΥΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 540 9,2 564
ΚΑΝΤΕΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46006 1682,95 1435

ΣΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 3569 35,35 272
ΣΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 3569 35,4 273
ΣΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 3569 9,2 560
ΣΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 3569 9,2 561

ΚΑΦΤΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 3351 35,4 284
ΚΑΦΤΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 3351 9,2 564

ΚΑΖΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44992 443,88 1439
ΣΙΜΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 46027 35,35 1435

ΣΙΜΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3237 148,94 655
ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45949 35,36 1435
ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45949 9,2 1436

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Βάβδου, λόγω λανθασμένης 
εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ

Υ
ΠΟΣΟ 

ΔΙΑΓΡAΦΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ

Υ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
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ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 43829 27,73 1450
ΦΩΤΣΕΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44198 44,82 1450

ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45381 21,65 1450
ΒΕΛΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43788 361,63 1450

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών Αποχέτευσης   Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας  , λόγω λανθασμένης   
εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

1. Διαγράφει τα τέλη αποχέτευσης  που χρεώθηκαν στο όνομα  Τουτζιάρη Ιλεάνα & 
Σύλβια του Γεωργίου 58,70€ διότι δεν είχε ποτέ δίκτυο αποχέτευσης.

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Δουμπιών, λόγω λανθασμένης 
εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡAΦΗΣ
ΜΠΙΓΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 114,32

Διαγραφή από τον κατάλογο τελών ύδρευσης Δ. Ε. Πολυγύρου, λόγω λανθασμένης εγγραφής 
ως προς τη φορολογητέα ύλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(ΣΟΦΟΚΛΗΣ) 286,50 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΠΑΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 228,50 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
(ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) 99,00 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.350,00 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 149,00 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΠΑΝΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 40,00 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 
(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 50,00 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΠΡΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 50,00 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
(ΙΩΑΝΝΗΣ) 30,50 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΕΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
(ΙΩΑΝΝΗΣ) 15,00 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΕΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
(ΙΩΑΝΝΗΣ) 10,00 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΑΠΦΩ 51,00 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 323,20 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
(ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 131,30 € ΛΑΘΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΟΡΙΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
(ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) 127,60 € ΔΙΠΛΗ ΧΡΕΩΣΗ
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 148,00 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 169,00 € ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

   Διαγραφή από τον κατάλογο τελών ύδρευσης Δ. Ε. Πολυγύρου,   λόγω   
λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου.:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΛΙΑΒΕΡΗΣ ΖΗΣΗΣ (ΗΛΙΑΣ) 13,30 € ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ
ΔΗΛΙΑΒΕΡΗΣ ΖΗΣΗΣ (ΗΛΙΑΣ) 7,60 € ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ
ΔΗΛΙΑΒΕΡΗΣ ΖΗΣΗΣ (ΗΛΙΑΣ) 11,02 € ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) 44,02 € ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 58,69 € ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 9,93 € ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 379,14 € ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

   Διαγραφή από τον κατάλογο τελών άρδευσης 2008 Δ. Ε. Ζερβοχωρίων, λόγω   
λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη  

1) Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Μπαμπαϊτου Σοφία του Γεωργίου 

οικ. έτους 2008 ποσού 1.385,00€, λόγω λάθους κατά την καταμέτρηση του υδρομέτρου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 269/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Πολύγυρος 24-9-2012

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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