
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.  1/2014  πρακτικό συνεδριάσεως του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου  
 

   Αριθμός Αποφάσεως  2/2014 
ΘΕΜΑ : Ενστάσεις για τις χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης . 
Στη  Γαλάτιστα  και  στο  Δημοτικό  Γραφείο  σήμερα  την  30η  του  μηνός 
Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00΄, 
συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας 
του  Δήμου Πολυγύρου ,  ύστερα  από την  αριθ.  1432/27-01-2014 έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  στον  καθένα  από  τους 
συμβούλους.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  πέντε 
μελών, βρέθηκαν παρόντες :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Θεολόγης Νικόλαος
2.Τσιαρτσιαφλής Άγγελος
3. Γαβανάς Παρασκευάς
4. Σουάνης Δημήτριος   
                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σιμώνης Διαμαντής-Ιωάννης

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο υπάλληλος Κουνάδος Αθανάσιος για 
την τήρηση των πρακτικών. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης διάβασε 
τις  ενστάσεις  που  έχουν  υποβάλλει  οι  δημότες  αναφορικά  με  τα  τέλη 
ύδρευσης.
Το συμβούλιο  αφού άκουσε  προσεκτικά  την  εισήγηση  του  Προέδρου και 
εξέτασε τις ενστάσεις ξεχωριστά την κάθε μία  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

Να κάνει δεκτή την παρακάτω ένσταση για επιστροφή ποσού: 
● του Πιντίλα Φιλώτα για επιστροφή ποσού €36,90 δεδομένου ότι χρεώθηκε 
λανθασμένα το τέλος της αντικατάστασης υδρομέτρου καθότι πλήρωσε τον 
λογαριασμό 
● του Γούσιου Δημητρίου για επιστροφή ποσού €36,90 δεδομένου ότι 
χρεώθηκε λανθασμένα το τέλος της αντικατάστασης υδρομέτρου καθότι 
πλήρωσε τον λογαριασμό  

Να κάνει δεκτές τις παρακάτω ενστάσεις για διαγραφή ποσού λόγω 
λανθασμένων χρεώσεων: 
● του Στεφανίδη Νικόλαου για διαγραφή συνολικού ποσού €90,12 λόγω 
λανθασμένης καταγραφής της ένδειξης του ρολογιού  
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● του Παπαργυρίου Νικόλαου για διαγραφή συνολικού ποσού €36,90 που 
αντιστοιχεί στο τέλος της αντικατάστασης υδρομέτρου που τελικά αλλάχθηκε 
με έξοδα δικά του 
● του Σιμώνη Κωνσταντίνου  για διαγραφή συνολικού ποσού €168,86 λόγω 
λανθασμένης χρέωσης και βάσει της απόφασης 183/2013 του δημοτικού 
συμβουλίου Πολυγύρου

ΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ
ΠΙΝΤΙΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ 36,90 €

ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36,90 €

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΤ. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΊΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42776 65,50 € 856
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42776 13,10 € 875
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42776 8,51 € 871
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42776 3,01 € 885

ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45273 30,00 € 854
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45273 6,90 € 884
ΣΙΜΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45821 168,86 € 869

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθ. 2/2014.
Έτσι έχει συνταχθεί το παρόν και υπογράφεται παρακάτω: 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                ΘΕΟΛΟΓΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΞΜ-2Γ1


