
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 8/11.4.2014 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 ΔΕΝ 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 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 17 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Πλιάκος Αστέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Αβέρης Αθανάσιος 

6 Σαράντη Μαρία 20 Χλιούμης Ανδρέας 

7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος 

8 Λακρός Αλέξανδρος 22 Πύρρος Ιωάννης 

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23 Σταμούδης Ελευθέριος 

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24 Βορδός Χρήστος 

11 Δημητριάδης Χρήστος 25 Ευαγγελινός Δημήτριος 

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26 Μπάτσιος Αστέριος 

13 Μπογδάνος Κων/νος 27 Παρθενιώτης Νικόλαος 

14 Καπλάνης Θωμάς    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:48ο  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ 

Αριθμός Απόφασης :150  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 48ο 

θέμα,  ανέφερε: ««Σύμφωνα με το άρθρο 174 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».  
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  διάβασε τον κατάλογο των ονομάτων και ζήτησε από το 

Σώμα να ψηφίσει την διαγραφή των χρεών, αναφέροντας την σχετική αιτιολογία. 

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 

Τη διαγραφή των παρακάτω ποσών όπως αναφέρει και η αιτιολογία τους: 

 

 Διαγράφει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Δικταπανίδης  Γεώργιος του 

Αθανάσιοy (αρ.   υδρ. 068814) ποσού 880,42 € διότι το υδρόμετρο ήταν προβληματικό. 

 Διαγράφει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Ξανθός Δημήτριος του 

Ιωάννη (αρ.   υδρ. 3178426) οικ. έτους Α 2011 ποσού 9,90€ διότι η παροχή είναι 

ταπωμένη και χρεώθηκε εκ παραδρομής. 

 Διαγράφει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Ιορδανίδης Χαράλαμπος του 

Βασιλείου (αρ.   υδρ. 10006) οικ. έτους Α 2011 ποσό ίσο με 12,51€ και το Φ.Π.Α. 

ύδρευσης ποσού 1,63€ διότι το σπίτι είναι ακατοίκητο και χρεώθηκε καθ’ υπολογισμό. 

 Διαγράφει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Μπακόλα Δέσποινα  του 

Χρήστου (αρ.   υδρ. 8748688) οικ. έτους 2006 ποσού 46,68 € ,το τέλος αποχέτευσης 

ποσού 38,72 €, τα τέλη ύδρευσης οικ. Έτους 2007 ποσού 120,60€, το τέλος 

αποχέτευσης οικ. Έτους 2007 ποσού 40,00€, το τέλος νεκροταφείου οικ. Έτους 2007 

ποσού 10,00€ , και στο όνομα Μπακόλα Δέσποινα  του Χρήστου (αρ.   υδρ. 2769975) 

τα τέλη ύδρευσης οικ. Έτους 2008 ποσού 43,80€ και το τέλος αποχέτευσης οικ. Έτους 

2008 ποσού 40,00€, διότι τα παραπάνω υδρόμετρα χρησιμοποιούνταν από το Βοήθεια 

στο Σπίτι και χρεώνονταν στην Μπακόλα Δέσποινα.. 

 Διαγράφει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Αϊβαλιωτάκης Δημήτριος 

του Μιχαήλ  οικ. έτους 2006 ποσού 52,50€, οικ. Έτους 2007 ποσού 80,00€, οικ. Έτους 

2008 ποσού 44,02€, οικ. Έτους 2009 ποσού 44,02€, και οικ. Έτους 2010 ποσού 44,00€, 

καθώς με την κατάρρευση της γέφυρας του Χαβρία από τις πλημμύρες του 2006 

καταστράφηκε η αγροτική του καλλιέργεια και δεν ποτίζει γιατί χάλασε το δίκτυο 

άρδευσης και παρασύρθηκε το υδρόμετρό του. 

 Διαγράφει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Δέας Δημήτριος του 

Γεωργίου (αρ. υδρ.5045625 ) οικ. έτους 2010 ποσού 250,00€, διότι το σπίτι ήταν 

ακατοίκητο και χρεώθηκε καθ’ υπολογισμό. 

 Διαγράφει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Μποζίνη Παυλίνα του 

Γεωργίου (αρ. υδρ.798695 ) οικ. έτους Α 2011 ποσού 24,00€ διότι το υδρόμετρο 

παρασύρθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου πριν τρία χρόνια και θα αποκατασταθεί η 

ζημιά από τον Δήμο. 

 Διαγράφει τα τέλη άρδευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Κυρομίτης Παύλος του 

Ιωάννη (αρ. υδρ.51951599 ) οικ. έτους 2010 ποσού 193,80€ διότι η ένδειξη ήταν 

λανθασμένη. 

 Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Βαρουσιάδου Πολυξένη (αρ. 

υδ. 88170726) ποσού 101,00€ λόγω λάθους της υπηρεσίας μας. 

 Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Καραδήμος Ιωάννης του 

Αργυρίου (αρ. 02189046) ποσού 277,20€,  λόγω λάθους της υπηρεσίας μας. 

 Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Αποστολίδης Ιωάννης του 

Ιωακείμ ποσού 60,80€  λόγω λάθους της υπηρεσίας μας. 

 Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Γρίψιος Πασχάλης του 

Νικολάου ποσού 308,60€ λόγω λάθους της υπηρεσίας μας. 
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 Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Μποζίνη Αφροδίτη του 

Τριαντάφυλλου ποσού 36,00€ λόγω λάθους της υπηρεσίας μας. 

 Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Μπελιάς Δημήτριος του 

Βασίλειου ποσού 20,00€ λόγω λάθους της υπηρεσίας μας. 

 Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Μοσχονάς Δημήτριος  του 

Χρήστου ποσού ίσου με 44,00€, λόγω λάθους της υπηρεσίας μας. 

 Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Παπαβασιλείου Ξενοφών του 

Γεωργίου (αρ. υδ.87120528) ποσού 40,00€ λόγω λάθους της υπηρεσίας μας 

 Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Δήμητσας Χρήστος  του 

Άγγελου (αρ. υδρ. 798701) ποσού 577,20€, λόγω διπλοεγγραφή αλλά και διότι το νερό 

χρησιμοποιείται από το Δήμο.  

 Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Τάντσης Θωμάς του Νικολάου 

(αρ. υδ.7726554) ποσού 150,00€, διότι το νερό το χρησιμοποιούσε ο Δήμος 

 Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Τσαμακδάς Νικόλαος του 

Παύλου (αρ. υδ.139948) ποσού 146,20€, διότι το νερό το χρησιμοποιεί  ο Δήμος. 

 Διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Κουκουβίνου Άννα του 

Αναστάσιου ποσού 54,40€, λόγω λάθους της υπηρεσίας μας 

 Διαγραφή τελών ύδρευσης έτους 2008-2009-2010 που χρεώθηκαν στο όνομα 

Οικονόμου Σταματία του Απόστολου (αρ. υδ.120880) ποσού 289,00€, λόγω 

διπλοεγγραφής. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 150/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 25-4-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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