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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 10/2014  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

          

 ΘΕΜΑ : Μειώσεις –διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης, 

                  άρδευσης κλπ.  

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              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαραφίδης Αναστάσιος

2. Τσιπέλης Δημήτριος

3. Γουργούρης Βασίλειος

4. Γεωργούδης Γεώργιος

1. Τσινάς Ιωακείμ

      

           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  7ο   θέμα   της  ημερήσιας 

διάταξης  «Μειώσεις –διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης, άρδευσης 

κλπ.»  είπε  ότι  στους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  οικονομικού  έτους  2014  και 
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παρελθόντων  ετών  από  σφάλμα  της  υπηρεσίας  και  της  μηχανογράφησης,  πολλοί 

φορολογούμενοι χρεώθηκαν με ποσά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, 

έτσι πρέπει το συμβούλιο με απόφασή του να τακτοποιήσει τα σφάλματα αυτά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

Προέδρου  έλαβε  υπόψη  την  αίτηση  της  κας  Παπαφλωράτου  Αγγελικής και  μετά 

διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διαγραφή τελών ύδρευσης που χρεώθηκαν 

στο όνομα  Παπαφλωράτου Αγγελική (αρ. υδρομέτρου 20090900645 Α’ εξάμηνο 

2013)  ποσό ίσο με  30,70€ διότι  συνδέθηκε  με  το  δίκτυο  στις  23-8-2013 και  δεν 

έπρεπε να εκδοθεί λογαριασμός. 

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    56/2014

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                         

ΑΔΑ: 7ΕΗΤΩΞΜ-Ρ4Ι


	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
	ΤΑ   ΜΕΛΗ

		2014-10-17T13:16:16+0300
	Athens




