
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 23/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την δεύτερη (2η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

23/28.11.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Φυλαχτός Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Τσινάς Αργύριος 

2 Κανταράς Αναστάσιος 

 

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 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 

Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. 

Σεραφείμ Δημήτριος. 
 

Αριθμός θέματος:2ο  Λήψη απόφασης για μειώσεις τελών ύδρευσης   

Αριθμός Απόφασης :345  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε: «Σχετικά 

με την Όλυνθο υπάρχει ένα αίτημα διαγραφής από το δημότη Σπύρο Μάρκου.  Στις 20/6/ 2012 

κλάπηκε το υδρόμετρο του εν λόγω κυρίου, πήγε ο Πρόεδρος ο κύριος Βαγιωνάς εκεί και έχει και τη 

συγκεκριμένη βεβαίωση μέσα, το αντικατέστησε αλλά το παλιό υδρόμετρο που έβαλε επειδή του 

κλέψανε, είχε ήδη καταγεγραμμένα 5.610 κυβικά. Ως εκ τούτου πήγε ο υδρονομέας, το μέτρησε, χωρίς 

να λάβει υπόψη του ότι είχε προηγηθεί αντικατάσταση και του υπερχρεώθηκαν 2.435 κυβικά, σε σχέση 

με αυτό που είχε καταγεγραμμένο στις 30/6 το παλιό το ρολόι. Άρα λοιπόν παραπάνω είχε το 

καινούργιο. Και ζητάει ευλόγως από το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει μείωση αυτών των κυβικών.  
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Οπότε εισηγούμαι επειδή θεωρούμε ότι έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο η εγγραφή 

αυτή, να υπάρξει διαγραφή της οφειλής αυτής. 

Πάμε λοιπόν στην περίπτωση Βάβδου. Στην περίπτωση της Βάβδου υπάρχουν πέντε αιτήματα 

διαγραφών. Πάντα όλα τα αιτήματα διαγραφών ακουμπάν στο άρθρο 174 του Ν.3463/2006. Το ένα 

είναι του κυρίου Τρακατέλη. Ζητά να απαλειφθεί το ποσό αντικατάστασης υδρομέτρου διότι το έφτιαξε 

ο ίδιος. Πραγματικά υπάρχει η συναίνεση της Υπηρεσίας και είναι λόγος επιστροφής 30,00 € συν ΦΠΑ, 

δηλαδή 36,00 €.  
Επίσης υπάρχει ένσταση του Κωνσταντίνου Λαβασά. Απάλειψη ποσών που αναφέρονται λόγω 

αναριθμητισμού για δύο χρήσεις είναι 331,00  € για την πρώτη και 43,00  € για τη δεύτερη. Έγινε 

επιτόπια εξέταση και πραγματικά ο υδρονομέας είχε γράψει 3.965, το ποσό ήταν 3.695. Δηλαδή το 9 με 

το 6 μπερδεύτηκε, αναριθμητισμός. Και αυτό λοιπόν προτείνω στο σώμα να διορθωθεί. 

Υπάρχει και ένσταση του Ιωάννη Φωτεινού που ζητάει να απαληφθεί το ποσό που του 

χρεώθηκε από το '10 και μετά διότι όντως είχε κάνει διακοπή της παροχής το '10 εξακριβωμένο, άρα 

λοιπόν οι χρεώσεις του παγίου από κει και πέρα είναι προφανώς από λάθος(35,36  €,  25,75  €,  5,87 €),. 

Υπάρχει επίσης η ένσταση της Μαρίας Γαλανάκη για λογαριασμό της κυρίας Στάμου 

Αναστασίας. Πρόκειται για διαγραφή ποσών που αφορά δικαίωμα ενταφιασμού και αντικατάσταση 

υδρομετρητή. Δεν είναι δημότης η κυρία Στάμου Αναστασία. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να πληρώσει το 

ποσό αυτό (είναι ένα πάγιο 5,87 € για επτά χρήσεις και 30,00  € για την τελευταία χρήση).  

Και τέλος υπάρχει ένα εξώδικο του κυρίου Βασιλείου Πανέλα το οποίο γίνεται εν μέρει δεκτό 

και εισηγείται το Τοπικό Συμβούλιο πράγμα το οποίο κι εγώ συμφωνώ διότι εκτιμώ ότι είναι ορθή η 

τοποθέτηση του Τοπικού Συμβουλίου, να απαληφθούν τα ποσά που αναφέρονται στον τελευταίο 

λογαριασμό (είναι 391,50  €, 50,90  €, 78,30  € και 18,01  €), γιατί διαπιστώθηκε ότι έγινε λάθος στην 

καταγραφή. Αυτά όσον αφορά στη Βάβδο. 

Πάμε τώρα στις διαγραφές οφειλών της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας. Υπάρχουν 

τέσσερις προτάσεις από το Τοπικό Συμβουλίου. Η μία αφορά του κυρίου Παραδείση Παραδείση όπου 

έγινε αποδεκτή η μείωση του 30%. Τι λέει η Υπηρεσία γι' αυτή την περίπτωση; Πραγματικά έγινε 

τσεκάρισμα όπως προβλέπει ο Κανονισμός με την τοποθέτηση παράλληλου υδρομέτρου ακριβείας και 

διαπιστώθηκε απόκλιση μεγαλύτερη του 5%. Ο Κανονισμός λέει αν υπάρχει απόκλιση ±5% τότε 

έχουμε το δικαίωμα να παρέμβουμε στο λογαριασμό, και το 30% της μειώσεως που εισηγείται το 

Τοπικό Συμβούλιο, ποσό 149,29 € θεωρείται λογικό.  

Έχουμε την περίπτωση επίσης, τη δεύτερη περίπτωση της κυρίας Τσαρτσαφλή Γερακίνας όπου 

υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου, γίνεται δεκτή η διαγραφή του ποσού των 340,50 € που αντιστοιχεί 

σε ληξιπρόθεσμο χρέος θανόντα. Του θανόντα συγκεκριμένα του κυρίου Τσαρτσαφλή Δημητρίου του 

Ιωάννη για παροχή που σύμφωνα με το αίτημα της κυρίας που κάνει την αίτηση έπρεπε να διακοπεί 

λόγω θανάτου. 

Διαγραφή τώρα λόγω θανάτου σύμφωνα με το Νόμο γίνεται στην περίπτωση μόνο που οι 

οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν της κληρονομιάς.  

Με την υπ' αριθμ. 13246/14 αίτηση της κυρίας Τσαρτσαφλή Γερακίνας με την οποία ενίσταται 

για τη χρέωση των τελών που βεβαιώθηκαν ζητά τη διαγραφή του χρέους από το υδρόμετρο του κυρίου 

Τσαρτσαφλή Δημητρίου λόγω θανάτου του 2008. Από την ατομική ειδοποίηση χρεών προκύπτει η 

χρήση νερού τόσο για το '07, όσο και το '08όσο και το '09. Συνεπώς για τα 2007 και 2008 ήταν εν ζωή 

ας πούμε ο καταναλωτής και τα ποσά δεν μπορούν να διαγραφούν, αλλά ούτε και η επόμενη με το 

σκεπτικό ότι η παροχή θα πρέπει να διακοπεί. Δεν μπορεί να διακοπεί λόγω θανάτου του ιδιοκτήτη διότι 

το υδρόμετρο εμφανίζει καταγραφές που μπορεί να έγινα υπό οιοσδήποτε άλλες συνθήκες. Σύμφωνα με 

τα ισχύοντα δεν είναι δυνατή η διαγραφή λόγω θανάτου παρά μόνο στην περίπτωση α' της παραγράφου 

1 του άρθρου 174 του Ν.3463.  

Αυτή είναι και η εισήγησή μου, δηλαδή να μην γίνει δεκτό το αίτημα της κυρίας Τσαρτσαφλή.  

Η τρίτη περίπτωση αφορά τον κύριο Σαμπάνη Λουάν. Είναι η κλασική περίπτωση 

αντικατάστασης υδρομέτρου που έγινε από τον ίδιο. Του είχε χρεωθεί το ποσό 30,00  € συν ΦΠΑ. 

Αναγνωρίστηκε το λάθος από το Τοπικό Συμβούλιο και εισηγούμαστε την επιστροφή του ποσού.  

Τέλος στον κύριο Κουζιαρή Ανέστη αιτείται της διαγραφής του ποσού 184,38 € λόγω 

εφαρμογής μειωμένου τιμολογίου διότι υπάρχει ανάπηρο μέλος στην οικογένειά του το 2003. Παρόλα 

αυτά η Υπηρεσία εφαρμόζει το μειωμένο τιμολόγιο από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από 

το δικαιούχο. Συνεπώς το αίτημα επειδή υποβλήθηκε το 2004 αναδρομικά δεν μπορούμε να κάνουμε 
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και να κάνουμε τη μείωση του 2013. Άρα λοιπόν εισηγούμαι αρνητικά στο αίτημα του κυρίου 

Κουζιαρή.  

Τώρα όσον αφορά τις διαγραφές της Ορμύλιας επειδή είναι ιδιαίτερα πολλές σε αριθμό και 

επειδή υπάρχει μία ασάφεια στην τεκμηρίωση, θα προτείνω να υπάρξει μία τριμελής επιτροπή όπως μας 

δίνει ο Νόμος το δικαίωμα, να υπάρξουν δύο εκπρόσωποι από τις παρατάξεις της μείζονος και της 

ελάσσονος αντιπολίτευσης, να υπάρξει και ένας εκπρόσωπος, ο Αντιδήμαρχος ο δικός μας. Θα τις 

δούμε μία – μία γιατί είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις κύριε Δήμαρχε». 

Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος: «Άρα κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να 

ονοματιστούν αυτοί για να πάνε εκεί που πρέπει, και στον Εισαγγελέα, και στο Πειθαρχικό. Να 

τελειώνουμε πλέον με αυτά. Δεν μπορεί να έρχονται 70 διαγραφές από την Ορμύλια γιατί τάχα έγιναν 

λάθος καταγραφές και να πληρώνω εγώ κι εσείς. Δεν είναι κορόιδα οι υπόλοιποι πολίτες και κάποιοι να 

γλιτώνουν χρησιμοποιώντας τον υπάλληλο. Εάν όπως λέτε υπάρχουν και περιπτώσεις της δεκαετίας 

που πέρασε και έχουν βεβαιωθεί,  τότε αυτά έχουν παραγραφεί. Να φέρετε αίτημα διαγραφής λόγω 

παραγραφής, όχι επειδή υπάρχει λαθεμένη καταγραφή.  

Λοιπόν αν πραγματικά συμβαίνουν αυτά, θα σας παρακαλέσω κύριε Πρόεδρε να μας 

ονοματίσετε ποιοι είναι αυτοί οι υπάλληλοι και να ασκήσω κι εγώ αυτά που πρέπει να ασκήσω. 

Τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λαφαζάνης Βασίλειος:  «Γενικά συμφωνώ με τις 

δέκα περίπου περιπτώσεις που ανέφερε ο κύριος Βορδός γιατί τις έψαξα κι εγώ το μεσημέρι μία – μία. 

Είναι κάποιες περιπτώσεις που στηρίζονται στις μαρτυρίες των Υπηρεσιών. Τώρα για τη Γαλάτιστα 

μπορούμε να κάνουμε ενδεικτικά ένα – δυο ελέγχους σε κάποια σπίτια που είναι κάτω από του Πάρη. 

Οι Υπηρεσίες να δουν αν πραγματικά υπάρχει αυτό το πρόβλημα που αναφέρει ο κύριος Παπούλιος. 

Έλεγχο των ρολογιών δηλαδή γιατί είναι πιθανόν λόγω υψηλής πίεσης να γράφουν παραπάνω τα 

ρολόγια.  

Τώρα στο θέμα της Ορμύλιας, είναι λίγο περίεργες αυτές οι περιπτώσεις.  Κάποιες κουβέντες 

που έκανα παρασκηνιακά έμαθα ότι είναι πολύ πιθανόν π.χ. στα Ψακούδια να έχει γίνει καταμέτρηση 

εδώ και κάποια χρόνια και να δίνονται κάποια στοιχεία κατ' εκτίμηση. Συμφωνούμε απόλυτα με τη 

πρόταση του κυρίου Βορδού».  

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Χριστιανού 

Αγγελική: «Συμφωνώ με την εισήγηση όπως προτάθηκαν τα θέματα και συμφωνώ επίσης με την 

Επιτροπή και θα συμμετέχω».  

Τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Γκλάβας, ο οποίος και διαφώνησε μόνο 

για την περίπτωση κλοπής του υδρομέτρου στην Όλυνθο. 

 είναι υδρόμετρο αγροτικό.  

Ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Αυγέρη  Νικόλαο: «Γνωρίζω το θέμα 

χωρίς να ήμουν άμεσα εμπλεκόμενος. Τα υδρόμετρα κλέβονται από τους γύφτους συνήθως και τα 

κάνουν χαλκό. Το συγκεκριμένο προφανώς κλάπηκε γι' αυτό το λόγο. Έχει βεβαίωση του υδρονομέα 

της Ολύνθου ότι όντως ήταν αυτά τα κυβικά τα γραμμένα, το δεύτερο που μπήκε μετά, απλά και μόνο ο 

υδρονομέας του Πολυγύρου που κατέβηκε να κάνει την εγγραφή, δεν το ήξερε. Υπάρχει βεβαίωση και 

του υδρονομέα και του προηγούμενου Προέδρου γι' αυτό. Ο Αποστόλης το ξέρει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα πλην του κυρίου Γκλάβα για το συγκεκριμένο. 

Παρακαλώ το σώμα για την ψήφιση της ανωτέρω πρότασης».  

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν 

3463/2006, τις υπ’ αριθ. 23/2014 απόφ. Τ.Κ. Ολύνθου, 24/2014 απόφ. Τ.Κ. Βάβδου, 17/2014 απόφ. Δ. 

Κ. Γαλάτιστας,  και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α   

Α) Τη διαγραφή των παρακάτω ποσών όπως αναφέρει και η αιτιολογία τους: 

 

α/α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0914 704,10 λόγω οριστικής βεβαίωσης 
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ΜΑΡΚΟΣ οφειλής κατά τρόπο 

λανθασμένο 

2 ΤΡΑΚΑΤΕΛΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45199 36,90 Λόγω αντικατάστασης 

υδρομέτρου από τον ίδιο 

3 ΛΑΒΑΣΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44935 374,60 λόγω αναριθμητισμού 

4 ΦΩΤΣΕΙΝΟΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  44443 66,98 διότι είχε κάνει διακοπή 

της παροχής το 2010 

5 ΣΤΑΜΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΣΤΑΜΟΣ 44104 77,99 Διότι δεν είναι δημότης 

6 ΠΑΝΕΛΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 44520 538,71 λάθος στην καταγραφή του 

τελευταίου λογαριασμού 

7 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ 

  149,29 τοποθέτηση βαλβίδας 

ασφαλείας στο 

υδρόμετρο, έτσι ώστε να 

αντιμετωπίζεται το 

πρόβλημα της 

μεγαλύτερης 

κατανάλωσης λόγω της 

αυξημένης πίεσης σε 

περίπτωση διακοπής της 

υδροδότησης 

8 Shabani Luan Halit 64995 36,90 Κατά λάθος χρεώθηκε η 

αντικατάσταση υδρομέτρου 

 

Β) Σύσταση τριμελούς επιτροπής διευκρίνησης ενστάσεων δημοτών Ορμύλιας για 

χρεώσεις τελών ύδρευσης- αποχέτευσης, αποτελούμενη από: 

 

1. κ. Τσινά Αργύριο, Δημοτικό Σύμβουλο 

2. κ. Χριστιανού Αγγελική, αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας 

3. κ. Ματέα Γεώργιο, Αντιδήμαρχο. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 345/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 13-1-2015 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ  
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