ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΞΜ-ΠΓΔ
ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 13/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δέθα (10) ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 13/6.6.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ.
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

14

Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα

15
16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27

Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θωκάο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

1
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
2
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
3
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
4
Πύξξνο Ηωάλλεο
5
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε ε Πξόεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ, ν Πξόεδξνο
Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο θαη ν Πξόεδξνο Τνπηθήο
Κνηλόηεηαο Βξαζηάκσλ θ. Μειαλδίλνο Ηωαθείκ.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 3ν έθηαθην

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 12 Καλνληζκνύ ύδξεπζεο
Άξδεπζεο Γήκνπ Πνιπγύξνπ

Αξηζκόο Απόθαζεο : 266
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 3ν
έθηαθην θαη αθνύ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο, αλέθεξε
ηα εμήο: «Μηα ηξνπνπνίεζε πνπ πξνηείλεη ν θ. Βνξδόο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
θαλνληζκνύ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο ζηελ πξώηε παξάγξαθν ηξνπνπνηείηε σο εμήο, Ζ έθδoζε
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ησv ιoγαξηαζκώv θαηαvάισζεο vεξoύ γίvεηαη γηα ρξovηθή πεξίoδo πoπ θαζoξίδεηαη κε
απόθαζε ηoπ Γεκoηηθoύ Σπκβoπιίoπ, ζε παξέλζεζε θάζε εμάκελν θαη παξέρεηαη ε
δπλαηόηεηα ρξέσζεο, είλαη γηα ην άιθα εμάκελν ζε νπνηαδήπνηε Γεκνηηθή Δλόηεηα, θξίλεηαη
από ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή».
Αθνινύζεζε δηάινγνο θαη αθνύ δόζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο θαη ν
Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ην ππ’ αξηζ. 579/1-6-2011
έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Γ.Α. 2εο Γηαρεηξηζηηθήο Δλόηεηαο Ννκνύ Φαιθηδηθήο, ηελ παξ.7 αξζ.6 ηεο
ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΔΚ 83/Β/23-1-2009) θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη

Οκόθωλα

Τελ ηξνπνπνίεζε άξζξνπ 12 Καλνληζκνύ ύδξεπζεο Άξδεπζεο Γήκνπ Πνιπγύξνπ, ην νπνίν ζα
έρεη σο εμήο:
Ζ έθδoζε ησv ιoγαξηαζκώv θαηαvάισζεο vεξoύ γίvεηαη γηα θάζε εμάκελν.
Ζ ηηκή ηoπ vεξoύ θαηά θπβηθό κέηξo, ηo δηθαίσκα ζπvδέζεσο θαη ηπρόv πξόζηηκα
θαζoξίδovηαη κε απόθαζε ηoπ Γεκoηηθoύ Σπκβoπιίoπ
Σε πεξίπησζε αθηλήηνπ θιεηζηνύ, ε θαηαλάισζε ππνινγίδεηαη θαζ’ ππνινγηζκό (Κ.Υ.)
ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ δύν ηειεπηαίσλ εμακήλσλ. Ζ ππεξεζία ύδξεπζεο δηα ζπζηεκέλεο
επηζηνιήο ελεκεξώλεη ηνλ θαηαλαισηή όηη ην αθίλεην βξέζεθε θιεηζηό γηα δύν εμάκελα θαη
ηνλ ζπληζηά ζην επόκελν εμάκελν λα είλαη επρεξήο ε πξόζβαζε ζηα πδξόκεηξα. Αλ θαη πάιη
δελ αληαπνθξηζεί ε παξνρή ζα δηαθόπηεηαη ( λα γλσζηνπνηείηαη πεξίπνπ ε πηζαλή εκεξνκελία
επόκελεο θαηακέηξεζεο).
Τo ηέιoο δηαθoπήο θαη επαvαζύvδεζεο oξίδεηαη ζηo πoζό ησv πελήληα (50 ) επξώ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 266/2011.
Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 15-6-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
θ.α.α.
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ
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