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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 1/2016  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

           

 ΘΕΜΑ : Μειώσεις – διαγραφές τελών ύδρευσης, άρδευσης κλπ. 

Στην Ορμύλια  σήμερα,   στις 1 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα 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  1057/27-1-2016 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  πέντε (5)  μέλη:  

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σαραφίδης Αναστάσιος 

Τσιπέλης Δημήτριος 

Γουργούρης Βασίλειος 

Γεωργούδης Γεώργιος 

Τσινάς Ιωακείμ 

 

 

       

0 

 

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 3
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Μειώσεις – διαγραφές τελών ύδρευσης, άρδευσης κλπ.» είπε ότι: στους 

βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2015 και παρελθόντων ετών από 
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σφάλμα της υπηρεσίας ή 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 υποβάλλει την με αρ. πρωτ.244/11-1-2016 αίτηση του 

Καμαργιώτη Άγγελου, με αρ. πρωτ.362/13-1-2016 αίτηση του Πάτκου Λάζαρου, με 

αρ. πρωτ.601/18-1-2016 αίτηση της Λισγαρά Αναστασίας, με αρ.πρωτ.676/20-1-

2016 αίτηση του Μπούϊντα Αθανασίου, με αρ.πρωτ.824/22-1-2016 αίτηση του 

Μιχαλούδη Ιωακείμ, την με αρ. πρωτ.1103/29-1-2016 αίτηση της Μπαμπάργιου 

Ελευθερίας, την με αρ. πρωτ.1101/29-1-2016 αίτηση του Δέα Γεωργίου και την με 

αρ. πρωτ.1102/29-1-2016 αίτηση της Τσιούγκου Σοφίας και κάλεσε το Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

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

Προέδρου έλαβε υπόψη τις αιτήσεις των παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

   

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου να εγκρίνει: 

1. Δεν μειώνει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα του Καμαργιώτη 

Άγγελου (αρ. υδρομέτρου 160003) γιατί το υδρόμετρο που προσκόμισε στην 

υπηρεσία ύδρευσης ήταν διαλυμένο σε κομμάτια. 

2. Διαγράφει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα του Πάτκου 

Λάζαρου (αρ. υδρομέτρου 033328-04) και συγκεκριμένα Α εξαμήνου 2015 

(Χ.Κ. 799) ποσού 32,50 ευρώ και ΦΠΑ τελών 4,23 ευρώ (Χ.Κ. 1244), λόγω 

λάθους καταμέτρησης από την υπηρεσία ύδρευσης. 

3. Διαγράφει τα τέλη νεκροταφείου έτους 2010 (Χ.Κ. 2042) που χρεώθηκαν στο 

όνομα της Λισγαρά Αναστασίας ποσού 10 ευρώ, γιατί δεν είναι δημότης μας. 

4. Μειώνει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα του Μπούϊντα 

Αθανασίου (αρ. υδρομέτρου 228810) και συγκεκριμένα Α εξαμήνου 2015 

(Χ.Κ. 799) από 122 σε 41,50 ευρώ, (Χ.Κ. 1246) από 15,86 σε 5,39 ευρώ, 

(Χ.Κ. 1095) από 24,40 σε 8,30 για τέλη αποχέτευσης και (Χ.Κ. 1587) από 

5,61 σε 1,90 για ΦΠΑ τελών αποχέτευσης, λόγω λάθους καταμέτρησης από 

την υπηρεσία ύδρευσης. 
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5. Διαγράφει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα του Μιχαλούδη 

Ιωακείμ (αρ. υδρομέτρου 2800231) και συγκεκριμένα Α εξαμήνου 2011 

(Χ.Κ. 534) 37,48 ευρώ και ΦΠΑ τελών 4,88 ευρώ (Χ.Κ.1183), λόγω λάθους 

καταμέτρησης από την υπηρεσία ύδρευσης. 

6. Διαγράφει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα της Μπαμπάργιου 

Ελευθερίας (αρ. υδρομέτρου 256488-06) και συγκεκριμένα Α εξαμήνου 2014 

ποσό 50 ευρώ (Χ.Κ. 709) και από (Χ.Κ. 1216) για ΦΠΑ τελών ποσό 6,50 

ευρώ, λόγω λάθους καταμέτρησης από την υπηρεσία ύδρευσης. 

7. Μειώνει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα του Δέα Γεωργίου 

(αρ. υδρομέτρου 716635) και συγκεκριμένα Α εξαμήνου 2015 (Χ.Κ. 799) από 

93,0 σε 34,0  ευρώ, ΦΠΑ τελών (Χ.Κ. 1246) από 12,09 σε 4,42 ευρώ, τέλη 

αποχέτευσης (Χ.Κ. 1095) από 18,60 σε 6,80 ευρώ και ΦΠΑ τελών 

αποχέτευσης (Χ.Κ. 1587) από 4,68 σε 1,56 ευρώ, λόγω λάθους καταμέτρησης 

από την υπηρεσία ύδρευσης. 

8. Διαγράφει τα τέλη ύδρευσης που χρεώθηκαν στο όνομα του Τσιούγκου 

Σταματίου (αρ. υδρομέτρου 03149) και συγκεκριμένα Α εξαμήνου 2015 

(Χ.Κ. 799) ποσού 204 ευρώ και ΦΠΑ τελών ποσού 26,52 ευρώ (Χ.Κ. 1246), 

λόγω λάθους καταμέτρησης από την υπηρεσία ύδρευσης. 

 

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    3/2016 

 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                     
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