
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα 

Δευτέρα 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. 12/25.6.2014 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 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Καπλάνης  Θωμάς 

3 Βορδός Χρήστος 17   

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18   

5 Λιόντας  Γεώργιος 19   

6 Σαράντη Μαρία 20   

7 Ζούνη Στέλλα 21   

8 Λακρός Αλέξανδρος 22   

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23   

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24   

11 Δημητριάδης Χρήστος 25   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   

13 Σταμούδης Ελευθέριος 27   

14 Παρθενιώτης Νικόλαος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Χλιούμης Ανδρέας 

2 Πύρρος Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 

4 Πλιάκος Αστέριος 

5 Μπάτσιος Αστέριος 

6 Πιτσιόρλας  Αστέριος 

7 Ευαγγελινός Δημήτριος 

8 Μαραγκός  Διονύσιος 

9 Γκολόης  Γεώργιος 

10 Αβέρης   Αθανάσιος 

11 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

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 

παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Μαχαίρας Ανδρέας, 

Πρόεδρος Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ 

Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:12ο  Διαγραφή χρεών κατόπιν επανεξέτασης 

Αριθμός Απόφασης :193  

 

ΑΔΑ: 732ΥΩΞΜ-0ΧΥ
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 12ο 

θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε: «Υπάρχει η 

απόφαση 338/13 του Δημοτικού Συμβουλίου διότι είχαμε δύο λογαριασμούς που αφορούν τον 

Δάϊο Αστέριο και τον Τσελέπη Χριστόφορο με καταναλώσεις οι οποίες ήταν υπέρμετρα 

υψηλές και επιφυλάχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο να ελέγξει και να τσεκάρει  όντως το 

πρόβλημα. 

 Εδώ έχω πλέον τη βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ότι ελέγχθηκε και 

δεύτερη φορά με τη μέθοδο της παράλληλης σύνδεσης σε αγωγό με χρήση καινούργιου 

υδρομέτρου ως μάρτυρα και διαπιστώθηκε τεράστια απόκλιση στην καταμέτρηση άνω του 5%. 

 Σημειώνουμε ότι και τα δύο υδρόμετρα τοποθετήθηκαν την ίδια περίοδο και για το 

λόγο αυτό βεβαιώνουμε την τεράστια απόκλιση και αποφασίζουμε ότι τα υδρόμετρα είναι 

ανακριβή. 

 Ο κανονισμός προβλέπει ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αίτημα και όταν 

διαπιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις τσεκάρετε το ρολόι. Δεν έχεις άλλο τρόπο παρά να 

κάνεις παράλληλη τη σύνδεση και να μετρήσεις με απόκλιση. Η απόκλιση που έβγαζε το 

ένα υδρόμετρο με το άλλο, δηλαδή το καλό, το καινούργιο, σε σχέση και με τους δυο, τα 

οποία αγοράστηκαν την ίδια περίοδο απ’ ότι μου είπε ο υδρονομέας, είχε τεράστιες 

διαφορές.  

Αυτή είναι η βεβαίωση της Υπηρεσίας. Συνεπώς μετά τα ανωτέρω και σε υλοποίηση 

όπως ανέφερα της υπ’ αριθμ. 338/30-8-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου 

σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 περ. δ’ του Ν.3463/2006 προτείνουμε τη διαγραφή των 

ποσών όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί. Δηλαδή για τον κύριο Δάϊο Αστέριο στα 8.126 € και για 

τον κ. Τσελέπη Χριστόφορο 4.194,05 €, λόγω λάθους. 

Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος και πρότεινε να ελεγχθεί ο τελευταίος 

λογαριασμός που δούλευε σωστά το ρολόι, να προστεθεί  αύξηση 10% ώστε να πλησιάζει 

περίπου στην πραγματική δαπάνη.  

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των δημοτικών συμβούλων, διατυπώθηκαν αμφιβολίες 

και αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία και ζητήθηκε αναβολή. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Να αναβληθεί το θέμα και να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 193/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 3 -7-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 

ΑΔΑ: 732ΥΩΞΜ-0ΧΥ
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