
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (26) του μηνός Απριλίου του έτους 2013, 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. 
6/22.4.2013 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 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Πλιάκος Αστέριος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Πύρρος Ιωάννης
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Γκολόης Γεώργιος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Κυριάκου Ιφιγένεια
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος
3 Ευαγγελινός Δημήτριος
4 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Καπλάνης Θωμάς
6 Παρθενιώτης Νικόλαος

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 
δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος:  6ο Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης περί διαγραφών και 
επιστροφών εγγυήσεων

Αριθμός Απόφασης : 169

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 6ο θέμα, 
έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε τόνισε τα εξής :« οι  διατάξεις 
και  του  Ν.3463/2006  και  του  Ν.3852/10  προβλέπουν  τον  τρόπο  που  γίνεται  η  διαδικασία  περί 
διαγραφών  και  επιστροφών  εγγυήσεων,  και  θεωρεί  η  αρμόδια  Υπηρεσία  ότι  θα  πρέπει  να 
ενσωματωθούν οι  διατάξεις  αυτές  και  στον Κανονισμό ύδρευσης περί  διαγραφών και  επιστροφών 
εγγυήσεων προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι επικυρωμένες από το Δημοτικό Συμβούλιο 
επιστροφές – διαγραφές καθώς επίσης και εγγυήσεις. 

Θεωρεί λοιπόν η Υπηρεσία ότι θα πρέπει να προστεθεί ένα καινούργιο εδάφιο στον 
Κανονισμό ύδρευσης όπου θα μεταφέρει τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 καθώς 

 

ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩΞΜ-ΥΚ8



2

και  του άρθρου 235 του Π.Δ.  323/89 για να μπορεί  να είναι  σύννομες,  να εναρμονιστούν 
δηλαδή ο Κανονισμός μας με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Παρακαλώ το σώμα για την έγκριση της τροποποίησης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση,  και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Την  τροποποίηση  του  κανονισμού  ύδρευσης  περί  διαγραφών  και  επιστροφών 

εγγυήσεων με την προσθήκη ενός ακόμη εδαφίου, το οποίο θα αναφέρει:
σύμφωνα με το άρθρo 174 τoυ Νέου Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06, ΦΕΚ Α’ 114/2006), κάθε είδους χρέη 
προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:
 1α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους 
αποποιήθηκαν την κληρονομιά.
 1β) 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.
 1γ) 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
 1δ) 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.

   2. Η διαγραφή των χρεών καθώς και η επιστροφή των εγγυήσεων γίνεται με απόφαση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 
 
  3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή 
κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του,  μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες 
από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται:
α)  στη  μη  επίδοση  της  ατομικής  ειδοποίησης,
β)  σε  οικονομική αδυναμία  που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας  βίας,  (καταστροφές  από 
έκτακτα  φυσικά  φαινόμενα,  σοβαρά  προβλήματα  υγείας)  ή
γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση 
του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας.

4) Επιπλέον, η εγγύηση αποτελεί προκαταβολή έναντι της κατανάλωσης του νερού και 
επιστρέφεται μετά από αίτηση του καταναλωτή με την διάλυση της σύμβασης υδροδότησης, με 
την  προυπόθεση  ότι  έχουν  εξοφληθεί  όλοι  οι  λογαριασμοί  κατανάλωσης  νερού  και  δεν 
εκκρεμεί οποιαδήποτε άλλη οφειλή του προς τον Δήμο Πολυγύρου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ.  466/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου 
ως έχει .

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 169/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 2 -5-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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