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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ
Αριθ.Αποφ. 26/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 3/2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ :

Αίτηση Ανέγρονου Στέφανου

Στην Ορμύλια σήμερα στις 5 Μαίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ στο Γραφείο της
Δημοτικής Κοινότητας

Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

συνήλθε σε συνεδρίαση το

Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την

5474/28-4-2016 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

όλα τα μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σαραφίδης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
0

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 Αναστάσιος ζήτησε να συζητηθεί στα διάφορα θέματα το θέμα
«Αίτηση Ανέγρονου Στέφανου» και αφού κανένας δεν είχε αντίρρηση, είπε ότι: σύμφωνα
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με την αρ. πρωτ. 4406/2016 αίτηση του, ο παραπάνω ζητεί διόρθωση του λογαριασμού
ύδρευσης Α΄ εξαμήνου 2015 του υπ΄ αρ. 196601-08 υδρομέτρου του γιατί δεν αντιστοιχεί
με την αναγράφουσα ένδειξη σ΄ αυτό. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος επικαλέστηκε αυτοψία
του υπεύθυνου υδρονομέα όπου στην καταμέτρηση βρήκε το ρολόϊ τοποθετημένο ανάποδα
ώστε όταν υπάρχει κατανάλωση νερού τα κυβικά να μειώνονται αντί να αυξάνονται. Για
το λόγο αυτό χρεώθηκε με 100 κυβικά εξ΄ αποκοπής από την υπηρεσία μας, καθώς
σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα
υδρόμετρα. Επίσης κατόπιν της αιτήσεώς του και σε δεύτερη αυτοψία από τον ίδιο
υπάλληλο, βρέθηκε το ρολόϊ τοποθετημένο σωστά και με άλλη ένδειξη πλέον που δεν είναι
η σωστή.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Ορμύλιας αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το
αίτημα του κ. Ανέγρονου Στέφανου, τον Κανονισμό Ύδρευσης και μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

1.

Να μην μειωθούν τα τέλη ύδρευσης Α΄εξαμήνου 2015 που χρεώθηκαν εξ΄
αποκοπής στο όνομα του Ανέγρονου Στέφανου (αρ. υδρομέτρου 196601-08) γιατί
το υδρόμετρο του ήταν τοποθετημένο ανάποδα ώστε να μειώνονται τα κυβικά αντί
να αυξάνονται όταν υπάρχει κατανάλωση νερού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό

26/2016

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

