
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα  είκοσι οκτώ (28) του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2012, 
ημέρα Παρασκευή 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.  18/23.9.2012 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 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαγιωνάς Αθανάσιος
2 Λιόντας Γεώργιος
3 Γκολόης Γεώργιος
4 Ευαγγελινός Δημήτριος
5 Πύρρος Ιωάννης

 
       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 κη Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου.

Αριθμός  θέματος:  7ο 

κατεπείγον
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων 

εισπραχθέντος χρηματικού ποσού 
Αριθμός Απόφασης : 372

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 7ο 
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,  ανέφερε  τα παρακάτω: 
«Σύμφωνα  με  απόφαση  του  Δ.Σ.,  για  κάθε  νέα  σύνδεση  νερού  ή  αλλαγή  ονόματος  ο 
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καταναλωτής  υποχρεούται  να  καταβάλει  κάποιο  ποσό,  ως  προκαταβολή.  Σε  περίπτωση 
διακοπής της κατανάλωσης νερού ή μετοικίσεως του καταναλωτή επιστρέφεται το εν λόγω 
ποσό, εφόσον γίνει ο σχετικός συμψηφισμός με τυχόν οφειλές.

Με  την  υπ'  αριθ.  19/2012  απόφασή  του  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας 
Γαλάτιστας,  μας  ενημερώνει  ότι  ο  κ.  Τζιοβανάκης  Μιχαήλ  του  Αντωνίου έχει  πληρώσει 
δικαίωμα σύνδεσης του οικοπέδου του με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ποσό 455,10 € ενώ 
έπρεπε να πληρώσει για τη σύνδεσή του τελικά με το δημοτικό δίκτυο άρδευσης (δικαίωμα 
σύνδεσης €200,00), οπότε και προτείνει την επιστροφή του ποσού της επιπλέον διαφοράς που 
έχει εισπραχθεί με το αντίστοιχο διπλότυπο είσπραξης, ύψους  255,10 €.

Συγχρόνως πρέπει  να εγκριθεί  & να ψηφιστεί  από το Δ.Σ.  συνολική πίστωση ποσού 
255,10 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8261 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 
και στο όνομα του δικαιούχου».
          Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις  διατάξεις του αρθρ. 26 
παρ.13 τoυ Β.Δ. 17/5-15/6/59, το  διπλότυπο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, και 
μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

• Εγκρίνει  την  επιστροφή  του  αχρεωστήτως  εισπραχθέντος  χρηματικού  ποσού, 
όπως στον παρακάτω πίνακα.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ / 
ΗΜ/ΝΙΑ

ΠΟΣΟ

Τζιοβανάκης Μιχαήλ του Αντωνίου 1069/Α/05-07-2012 255,10 €

• Εγκρίνει  &   ψηφίζει  συνολική  πίστωση  ποσού  255,10  € σε  βάρος  του  Κ.Α. 
02.80.8261 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012 και στο όνομα του 
παραπάνω δικαιούχου».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 372/2012

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 9-10-2012
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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