
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
   ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ.  12/2015  πρακτικό συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου 

Στη Γαλάτιστα και στο Δημοτικό Γραφείο σήμερα την 21η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2015,
ημέρα  της  εβδομάδος  Δευτέρα  και  ώρα  19:00΄,  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ. 22579/16-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Κ. κ.  Σειρά Εμμανουήλ,  που
επιδόθηκε και  δημοσιεύθηκε νόμιμα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  πέντε μελών βρέθηκαν 
παρόντες :
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 
1. Σειράς Εμμανουήλ            Πρόεδρος   
2. Μαλάμης Κατάκαλος       Τοπικός Σύμβουλος
3. Πανέλα Αντιγόνη               Τοπική Σύμβουλος
4. Γιαλιάς Νικόλαος              Τοπικός Σύμβουλος          
5. Μαλάκος Βασίλειος          Τοπικός Σύμβουλος 
                         ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν o αντιδήμαρχος κ.  Λακρός Αλέξανδρος και   ο  δημοτικός
σύμβουλος  κ. Παπούλιος Ιωάννης.  

Επίσης,  παραβρέθηκε  ο  υπάλληλος  του  δήμου Κουνάδος  Αθανάσιος  για  την  τήρηση  των
πρακτικών.  
Αριθμός θέματος : 2ο τακτικό Ενστάσεις για τις χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης 
Αριθμός απόφασης : 56

 Ο πρόεδρος κ. Σειράς εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε τέσσερις
(4) ενστάσεις. 
 Πλουμής Ζαφείριος: Διαμαρτύρεται για τη χρέωση του τέλους αντικατάσταση υδρομέτρου (€30+
€6,90  Φ.Π.Α.)  καθότι  μετά  από επανέλεγχο της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  δήμου  κρίθηκε  ότι  το
υδρόμετρο δε χρειαζόταν αντικατάσταση.   
Πανέλας Νικόλαος: Διαμαρτύρεται για τη χρέωση του τέλους αντικατάσταση υδρομέτρου (€30+€6,90
Φ.Π.Α.)  καθότι  το  υδρόμετρο  αγοράστηκε  από  τον  ίδιο  και  αλλάχτηκε  υπό  την  επίβλεψη  της
αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου.   
Πιπερίδης Παναγιώτης: Διαμαρτύρεται για την υπερβολική χρέωση του λογαριασμού που αφορά την
περίοδο Γαλάτιστα Α΄ 2013.Υποστηρίζει ότι το υδρόμετρο είχε βλάβη, για το λόγο αυτό αλλάχτηκε
τη  συγκεκριμένη  περίοδο  έχοντας  ήδη  καταγράψει  αυξημένη  κατανάλωση  (214  κυβικά)  και
συμπληρώνει ότι αυτό αποδεικνύεται από τις καταναλώσεις των τεσσάρων επόμενων εξαμήνων μετά
την αλλαγή του υδρομέτρου που δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τα 100 κυβικά.   
Χατζηιωαννίδης Ιερεμίας: Ο ιδιοκτήτης κ. Σοϊλεμέζης Στυλιανός  ενίσταται για την κατανάλωση στο
λογαριασμό του για την περίοδο Γαλάτιστα 2009 (510 κυβικά),καθότι ισχυρίζεται ότι το κτήμα είναι
εγκαταλειμμένο από τότε  που έφυγε  ο  τελευταίος  ενοικιαστής  (ο κ.  Χατζηιωαννίδης  Ιερεμίας  το
2007) και ζητά να γίνει αυτοψία στο κτίριο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Επίσης, αναφέρει
στην ένσταση του ότι δεν είχε καμία ενημέρωση έως το Νοέμβριο του 2015, καθώς ο λογαριασμός
εκδίδεται  στο  όνομα  του  τελευταίου  ενοικιαστή  και  ο  ίδιος  πίστευε  ότι  είχε  γίνει  διακοπή  της
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παροχής.
 Το Συμβούλιο της  Δημοτικής Κοινότητας  Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου,  αφού έλαβε
υπόψη τις  ενστάσεις  του Πλουμή  Ζαφείριου,του Πανέλα Νικόλαου,του Πιπερίδη Παναγιώτη,του
Χατζηιωαννίδη Ιερεμία, την εισήγηση του υδρονομέα και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
Να κάνει δεκτές τις ενστάσεις του Πλουμή  Ζαφείριου,του Πανέλα Νικόλαου και του Πιπερίδη 
Παναγιώτη (να χρεωθεί το 50% της κατανάλωσης-107 κυβικά) για τα ποσά που αναγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα, ενώ την ένσταση για το λογαριασμό που εκδίδεται στο όνομα του κ. 
Χατζηιωαννίδη Ιερεμία την ανέβαλε για συζήτηση σε επόμενο συμβούλιο καθώς ζήτησε την 
παρουσία του ιδιοκτήτη κ. Σοϊλεμέζη Στυλιανού.  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΠΛΟΥΜΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 00045809     €30,00 1101
ΠΛΟΥΜΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 00045809      € 6,90 1577
ΠΑΝΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00042906     €30,00                        1101
ΠΑΝΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00042906      € 6,90 1577

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00042900    €114,00 0441
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00042900     €14,82 1167
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00042900     €22,80 0953
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00042900     €  5,24 1390

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 36509 ΑΝΑΒΟΛΗ
                                 

                  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 56/2015.
                    Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                Υπογραφή                                 Υπογραφές

                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                            ΣΕΙΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ               
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