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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 2/2016  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  

Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

           

 ΘΕΜΑ :     Αίτηση Σαρδαράκη Αλέξανδρου 

 

Στην Ορμύλια  σήμερα στις 31 Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:30μ.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  

3861/24-3-2016 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  

τρία (3)  μέλη:  

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σαραφίδης Αναστάσιος 

Τσιπέλης Δημήτριος 

Γεωργούδης Γεώργιος 

 

Τσινάς Ιωακείμ 

Γουργούρης Βασίλειος 

 

  

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 ζήτησε να συζητηθεί στα διάφορα θέματα το θέμα «Αίτηση Σαρδαράκη 

Αλέξανδρου» και εφόσον κανένας δεν είχε αντίρρηση, είπε τα εξής:  Με την υπ΄ αρ. 3900/28-3-

2016 αίτησή του ο παραπάνω ζητεί παροχή ύδρευσης ½ ίντσας σε τροχόσπιτο που τοποθέτησε 
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εντός αγροτεμαχίου του στη θέση «Πετράρα» εκτός οικισμού Ψακούδια και το χρησιμοποιεί ως 

κατοικία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.    

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

Προέδρου  και μετά διαλογική συζήτηση, 

 

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

Προτείνει να μην χορηγηθεί παροχή ύδρευσης σε τροχόσπιτο του κ. Σαρδαράκη 

Αλεξάνδρου που έχει τοποθετηθεί σε αγροτεμάχιο του στη θέση «Πετράρα» εκτός 

οικισμού Ψακούδια, παρά μόνο στην περίπτωση που προσκομίσει οικοδομική άδεια 

κτίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου μας. 

 

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    18/2016 

 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                     
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