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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 4/2016  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  

Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

           

 ΘΕΜΑ :  Αίτηση Τσούντα Στέργιου περί μείωσης των τελών ύδρευσης 

 

Στην Ορμύλια  σήμερα στις 3 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα  19.00 μ.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  

6814/30-5-2016 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              ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σαραφίδης Αναστάσιος 

Τσιπέλης Δημήτριος 

Γεωργούδης Γεώργιος 

Τσινάς Ιωακείμ 

Γουργούρης Βασίλειος 

 

           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 κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6
ο
  θέμα της 
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ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι με την αρ. πρωτ.:  5886/11-5-2016 αίτησή του ο κ. Τσούντας 

Στέργιος ζητά να επανεξεταστεί η από 19/3/2013 αίτησή του για μείωση τελών ύδρευσης ετών 

2009-2010-2011, σύμφωνα με την οποία λάβαμε την υπ΄ αρ. 19/2013 απόφαση Δ.Σ. Ορμύλιας.  

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει διόρθωση, κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δ.Σ.  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την  αίτηση του παραπάνω και 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 

Να διαγραφεί στο όνομα του Τσούντα Στέργιου του Ιωάννη το ποσό των 44,02 ευρώ για τέλη 

ύδρευσης έτους 2009 (Χ.Κ. 0529) και το ποσό των 44,0 ευρώ για τέλη ύδρευσης έτους 2010 

(Χ.Κ. 0530), γιατί μετά από βλάβη στο κοινοτικό δίκτυο δεν συνδέθηκε η δική του παροχή με 

αποτέλεσμα να μην έχει ύδρευση. 

  

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    32/2016 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                     
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