
    
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

                                                                                                 Αριθ.Αποφ. 51/2015 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 7/2015  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου  

     

 ΘΕΜΑ : Αίτηση  Καμαργιώτη Άγγελου (μείωση τελών ύδρευσης) 

 

Στην Ορμύλια  σήμερα,   την 31
η
  Αυγούστου  2015 ημέρα Δευτέρα 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  15026/24-8-2015 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  πέντε (5)  μέλη:  

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Σαραφίδης Αναστάσιος 

2.Γουργούρης Βασίλειος 

3.Γεωργούδης Γεώργιος 

4.Τσινάς Ιωακείμ 

5. Τσιπέλης Δημήτριος 

 

 

 

      0 

 

 

         Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ιωαννίδου Ευλαμπία, υπάλληλος του  

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του  συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος, ζήτησε να συζητηθεί στα διάφορα θέματα το θέμα «Αίτηση  

Καμαργιώτη Άγγελου (μείωση τελών ύδρευσης)» και εφόσον κανένας δεν είχε αντίρρηση 

ανέφερε ότι: 
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Ο παραπάνω επανέρχεται με νέα αίτησή του ζητώντας εκ νέου μείωση των τελών 

ύδρευσης Β΄ εξαμήνου 2012 και Α΄ εξαμήνου 2013 για το υδρόμετρό του στη θέση 

«Ανεμόμυλος» καθώς δεν λειτουργούσε σωστά. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.  και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου να εγκρίνει: 

 

Δεν μειώνει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα Καμαργιώτης Άγγελος του 

Χρήστου (αρ. υδρ. Α160003)  Β εξαμήνου 2012 από  300 κυβικά σε 100 κυβικά και 

Α εξαμήνου 2013 από 217 κυβικά σε 40 κυβικά, καθώς το παραπάνω υδρόμετρο δεν 

είναι τοποθετημένο στη θέση του ( έχει αντικατασταθεί με νέο) και δεν μπορεί να 

ελεγχθεί επιτόπου από τον αρμόδιο υπάλληλο. 

 

                         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   51/2015 

 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

     

         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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