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Από το πρακτικό 10/2014 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ : Αιτήσεις για χορήγηση παροχής ύδρευσης-άρδευσης
Στην Ορμύλια σήμερα,

στις 10 Οκτωβρίου

2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα

13:00μ.μ στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου
συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Ορμύλιας του

Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 18182/6-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο

πέντε (5) μελών βρέθηκαν

παρόντα τέσσερα (4) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σαραφίδης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσινάς Ιωακείμ

2. Τσιπέλης Δημήτριος
3. Γουργούρης Βασίλειος
4. Γεωργούδης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ζαββού Μαρία, υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του

συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Πολυγύρου κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, εισηγούμενος το 3ο

θέμα της ημερήσιας

διάταξης «Αιτήσεις για χορήγηση παροχής ύδρευσης-άρδευσης», υποβάλλει στο
συμβούλιο:
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•

Αίτηση

του

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ,

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με την οποία ζητά την χορήγηση παροχής ύδρευσης
3ίντσες για την ύδρευση του ξενοδοχείου.
•

Αίτηση του Μυρίτη Θεοδόσιου με την οποία ζητά να του επιτραπεί να

πληρώσει το δικαίωμα σύνδεσης για την παροχή ύδρευσης που ήδη έχει στο
οικόπεδό του στην περιοχή ‘ΠΛΙΑΚΟΥ ΚΑΛΥΒΑ’ στο οποίο βρίσκεται τροχόσπιτο
και εκ παραδρομής δεν πληρώθηκε από το 1983(Αρ. Υδρ. 2123405) ώστε να εκδοθεί
λογαριασμός για τα 543 κυβικά που έχουν καταναλωθεί μέχρι σήμερα .
•

Αίτηση της Μπατζή Κωνσταντίνας, η οποία ζητά παροχή ύδρευσης για το

οικόπεδό της που βρίσκεται στην τοποθεσία ‘ΝΗΣΙ’ όπου υπάρχει τροχόσπιτο που το
χρησιμοποιεί κατά τους θερινούς μήνες.
•

Αίτηση του Μπαμπάργιου Παύλου, ο οποίος ζητά να του χορηγηθεί παροχή

ύδρευσης στο οικόπεδό του που βρίσκεται στα Ψακούδια.
•

Αίτηση του Σαββίδη Γεώργιου ο οποίος ζητά να του χορηγηθεί παροχή

άρδευσης στον ελαιώνα του , έκτασης 13 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση ‘
ΜΠΑΪΡΑ’ Βατοπεδίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο της Δ.Κ. Ορμύλιας αφού έλαβε υπόψη τον κανονισμό ύδρευσης –
άρδευσης του Δήμου, τις αιτήσεις των παραπάνω ενδιαφερομένων, τις διατάξεις του
Ν.3852/2010 και μετά διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:
•

Την χορήγηση παροχής ύδρευσης 2 ιντσών

στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, που βρίσκεται στα
Ψακούδια.
•

Την χορήγηση παροχής άρδευσης στον κο Σαββίδη Γεώργιο για τον ελαιώνα

του έκτασης 13 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση ‘ ΜΠΑΪΡΑ’ Βατοπεδίου.
•

Να πληρώσει ο κος Μυρίτης Θεοδόσιος το δικαίωμα σύνδεσης για την

παροχή ύδρευσης που ήδη έχει στο οικόπεδό του από το 1983 και εκ παραδρομής
δεν πληρώθηκε και να εκδοθεί λογαριασμός για τα κυβικά που κατανάλωσε μέχρι
σήμερα.
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•

Να μην χορηγηθεί παροχή ύδρευσης στην κα Μπατζή Κωνσταντίνα στο

οικόπεδό της που βρίσκεται στην τοποθεσία ‘ΝΗΣΙ’, όπου έχει τροχόσπιτο, διότι δεν
προβλέπεται από τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου.
•

Να μην χορηγηθεί παροχή ύδρευσης στον κο Μπαμπάργιο Παύλο για το

οικόπεδό του στα Ψακούδια, διότι δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(τίτλο ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό

52/2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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