
 

                                                                                                                                    

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 16/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τρίτη (3) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 13:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 16/29.09.2016 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  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 Ζιούπου Άννα 

2 Βορδός Χρήστος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Πάνο Ιωακείμ 

4 Λακρός Αλέξανδρος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Ματθαίου Αθανάσιος 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Χριστιανού Αγγελική 

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Σιδέρης Νικόλαος 23   

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24   

11 Ζούνη Στέλλα 25   

12 Φυλαχτός Χρήστος 26   

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Λιόντας  Γεώργιος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5 Δημητριάδης Χρήστος  

6 Ζαβράκογλου Άγγελος 

7 Παπούλιος Ιωάννης 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

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

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

Τ.Κ. Γαλάτιστας Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης,  

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ορμύλιας Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης 

Καγιακεϊσίδης και η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη η κ. Φωτεινή Μπόλματη. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Φυλαχτός αποχώρησε στο 26ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης.  

 

Αριθμός θέματος :31
ο
 Ενστάσεις για τις χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης 

Αριθμός Απόφασης : 371  

  

ΑΔΑ: ΨΦΜΖΩΞΜ-ΖΚΒ
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 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 32
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλέξανδρο Λακρό, ο 

οποίος ανέφερε τα εξής: «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». 

Έχοντας υπόψη την με αριθ. 26/2016 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Γαλάτιστας, την ένταση του κ. Παπουτσή Νικόλαου ο οποίος διαμαρτύρεται για τη χρέωση 

των τελευταίων του λογαριασμών που τις θεωρεί υπερβολικές και αποδίδει το πρόβλημα σε 

βλάβη του υδρομέτρου. Το πρόβλημα εντοπίστηκε και το υδρόμετρο αντικαταστάθηκε από την 

αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Την ένσταση του κ. Χιουμά Βασίλειου ο οποίος ενίσταται για τη 

χρέωση του τελευταίου του λογαριασμού που τη θεωρεί υπερβολική, καθώς λόγω βλάβης στο 

δίκτυο ύδρευσης στην αυλή του που την αντιλήφθηκε καθυστερημένα και την αποκατέστησε, 

το ρολόι κατέγραψε πολύ μεγάλη κατανάλωση συγκριτικά με προηγούμενα εξάμηνα και ζητά 

να πληρώσει όλα τα κυβικά με τη χαμηλή κλίμακα. Την ένσταση του κ. Καραμπατάκη 

Αστέριου ο οποίος ζητά έλεγχο και αντικατάσταση του υδρομέτρου αν διαπιστωθεί πρόβλημα. 

Μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα στο υδρόμετρο. 

 Στην συνέχεια ο κ. Λακρός ζήτησε από το Σώμα να κάνει δεκτή την ένσταση του κ. 

Παπουτσή Νικόλαου και να απορρίψει τις ενστάσεις του κ. Χιουμά Βασίλειου καθώς δεν 

προβλέπεται από τον κανονισμό ύδρευσης – άρδευσης του Δήμου και του κ. Καραμπατάκη 

καθώς δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα από την αρμόδια υπηρεσία στο υδρόμετρο  . 

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, την υπ’ αριθ. 26/2016 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Γαλάτιστας τον Κανονισμό Ύδρευσης –Άρδευσης του Δήμου Πολυγύρου και μετά από 

διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Απορρίπτει τις ενστάσεις των κ.κ. Καραμπατάκη Αστέριου και Χιουμά 

Βασίλειου για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας 

απόφασης 

2 ) Την διαγραφή χρεών όπως παρακάτω: 

 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΡΙΘ. ΥΔΡΟΜ. ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Α.Χ.Κ. 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

00044415 133,00 € 2818 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

00044415 26,60 € 2822 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 00044415 17,29 € 2819 

ΑΔΑ: ΨΦΜΖΩΞΜ-ΖΚΒ



 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

00044415 6,12 € 2823 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 371/2016 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 18-10-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΦΜΖΩΞΜ-ΖΚΒ
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