
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 

2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 4/20.2.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, 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, αν και προσκλήθηκε, και ότι σε σύνολο 27 

δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Τσινάς  Αργύριος  

2 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Φυλαχτός Χρήστος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Δημητριάδης Χρήστος    

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Γκλάβας Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Κοντογιώργης  Δημήτριος  

2 Λιόντας  Γεώργιος  

3 Κανταράς  Αναστάσιος  

4 Πάνος Ιωακείμ 

 

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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. 

Εμμανουήλ Σειράς,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

 

Αριθμός θέματος:24ο  Μειώσεις – Διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων 

ύδρευσης στη Δ.Ε. Γαλάτιστας 

Αριθμός Απόφασης :66  

        

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 24ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλέξανδρο Λακρό, ο οποίος 

τόνισε :« Έχουμε τρεις περιπτώσεις ενστάσεων, μία της κυρίας Αικατερίνης Σιμώνη, μία του 
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κυρίου Θεόδωρου Καρτέρη και τρίτη περίπτωση του κυρίου Κωνσταντίνου Νουκάρη, όλες από 

τη Γαλάτιστα. 

 Αναφορικά με την περίπτωση της κυρίας Σιμώνη, πρόκειται για χοιροστάσιο το οποίο 

είναι εκτός οικισμού. Αυτό είχε δύο ρολόγια, ένα στην αρχή που ξεκινούσε ο αγωγός, περίπου 

ένα χιλιόμετρο μέχρι το δικό της ρολόι. Κάποια στιγμή επειδή από παρεμβολή πήρε και ένας 

άλλος δημότης νερό, αφαιρέθηκε το πρώτο ρολόι. Η Υπηρεσία πάντα έγραφε το πρώτο και από 

τη στιγμή που αφαιρέθηκε το αρχικό ρολόι πήγαν στο υδρόμετρο ακριβώς στην επιχείρηση και 

έγραψαν περίπου 250 κυβικά νερό. Κάπου εκεί η κυρία δε χρησιμοποιεί πλέον το νερό, είναι 

εκτός λειτουργίας, έχει κάνει δική της γεώτρηση και η αναφορά μάλλον οφείλεται στη διαφορά 

των δύο ρολογιών, αλλά κι αυτό πάλι σαν Σώμα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να το 

δικαιολογήσουμε.  

 Σχετικά με την περίπτωση του κυρίου Καρτέρη υπήρχε διαρροή, όπως επιβεβαιώνει και η 

Υπηρεσία, ακριβώς στο ρακόρ μετά το ρολόι. Πρόκειται για έναν παππού ηλικίας 90 ετών, ο 

οποίος δεν αντιλήφθηκε το πρόβλημα που υπήρχε, το βεβαίωσε η Υπηρεσία. Βέβαια δεν ξέρω, 

είναι δύσκολο σαν Σώμα να το δικαιολογήσουμε, γιατί ούτε λάθος στην καταμέτρηση του 

ρολογιού έγινε. Το Τοπικό αποφάσισε θετικά, από εκεί και πέρα το καταθέτουμε στο Σώμα 

προς ψήφιση. 

Οπότε και τα δυο στην κρίση του Σώματος. 

 Στην Τρίτη περίπτωση, όπως έγινε η χρέωση, απ’ ότι φαίνεται, μεταφέρεται κάποια 

ποσότητα κυβικών σε δύο εξάμηνα, ώστε να εμπέσει στην πιο μικρή κλίμακα. Κι αυτό στη 

διάθεση του Σώματος προς ψήφιση. 

 Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό: «Επειδή η 

τεκμηρίωση δεν είναι επαρκής, λέω να το αναβάλλουμε τώρα για να ζητήσουμε κάποιες 

διευκρινήσεις και να επανέλθουμε, γιατί τώρα μπορεί να τους αδικήσουμε».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ. 2-3-14 αποφάσεις 

του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας,  και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την αναβολή του θέματος και τη συζήτησή του σε επόμενη συνεδρίαση, εφόσον 

υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 66/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Τ Α  Μ Ε Λ Η   

     Υπογραφή                                                                                                       Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 10-3-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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