
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

                                                                                                 Αριθ.Αποφ. 11/2016 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

           

 ΘΕΜΑ :      Αίτηση Μάλαμα Χρήστου  για παροχή ύδρευσης σε αγροτική αποθήκη του.  

   

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 Αναστάσιος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση Μάλαμα 

Χρήστου  για παροχή ύδρευσης σε αγροτική αποθήκη του» υποβάλλει στο συμβούλιο την 

υπ΄ αρ. 1985/17-2-16 αίτηση του Μάλαμα Χρήστου καθώς επίσης την υπ΄ αρ. 37/2015 
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οικοδομική άδεια.  Επίσης ανέφερε ότι με την αίτησή του ζητά παροχή ύδρευσης 3/4 ίντσας σε 

αγροτεμάχιο του που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Ιωάννης» εκτός οικισμού Ορμύλιας, 

προκειμένου να κατασκευάσει ισόγεια αποθήκη με περίφραξη και βόθρο για μεταποίηση 

πράσινης ελιάς ως παραγωγός. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την αίτηση και τα 

συνημμένα δικαιολογητικά του παραπάνω καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και μετά 

διαλογική συζήτηση, 

 

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου την έγκριση  χορήγησης παροχής 

ύδρευσης ¾ της ίντσας στο αγροτεμάχιο του κ. Μάλαμα Χρήστου στη θέση «Άγιος 

Ιωάννης» εκτός οικ. Ορμύλιας, με σκοπό την κατασκευή ισόγειας αποθήκης σύμφωνα με 

τους όρους της  υπ΄ αρ. 37/2015 οικοδομικής άδειας. 

 

 

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    11/2016 

 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                     
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