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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 75/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα ενάτη (9η) Οκτωβρίου 2012, και ώρα 12.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 7/2012 πρόσκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Βαγιωνάς Αθανάσιος

2. Χλιούμης Ανδρεάς
3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος
4.Ζούνη Στέλλα
5.Κυριακού Ιφιγένεια
6.Σταμούδης Ελευθέριος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το έκτακτο θέμα
(μετά από ομόφωνη έγκριση των μελών, λόγω του κατεπείγοντος – λήψη απόφασης
& διαβίβασής της στο Δ.Σ. εν όψει σύνταξης του προϋπολογισμού του 2013),
αναφέρθηκε στην τροποποίηση του άρθρου 17 παρ.12 του Κανονισμού ύδρευσης και
στην 189/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία είχαν ορισθεί 3
(τρεις) κλίμακες κατανάλωσης νερού που είχαν ως εξής:
Α)0-100 κ.μ.
0.50€/κ.μ.
Β)101-200κ.μ.
1,00€/κ.μ. &
Γ)201κ.μ. και άνω
1,50€/κ.μ.
Είναι δυνατή η αναπροσαρμογή τους καθώς επίσης και του τιμολογίου τους,
με απόφαση των οικείων οργάνων.
Επειδή δεν είχαν συμπεριληφθεί και οι ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις
και κάμπινγκ, προτείνουμε την αντικατάσταση της ανωτέρω παραγράφου ως εξής:
12.α) οι κλίμακες κατανάλωσης νερού είναι τρεις και έχουν ως εξής:
* 0 – 100κ.μ.
0.50€/κ.λ.
* 101 – 200κ.μ.
1,00€/κ.μ.
* 201κ.μ. και άνω
1,50€/κ.μ.
β) για ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις και κάμπινγκ
* 0 – 1500κ.μ.
0,80€/κ.μ.
* 1501κ.μ. και άνω 1,00€/κ.μ.
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Είναι δυνατή η αναπροσαρμογή τους καθώς επίσης και του τιμολογίου τους, με
απόφαση των οικείων οργάνων.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’αριθ. 189/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του άρθρου 17 παρ. 12
του κανονισμού ύδρευσης όπως παρακάτω:
12.α) Οι κλίμακες κατανάλωσης νερού είναι τρεις και έχουν ως εξής:
* 0-100κ.μ.
0,50€/κ.μ.
* 101 -200κ.μ.
1,00€/κ.μ. &
* 201κ.μ. και άνω
1,50€/κ.μ.
β) για ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις και κάμπινγκ
* 0 – 1500κ.μ.
0,80€/κ.μ.
* 1501κ.μ. και άνω
1,00€/κ.μ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 9η Οκτωβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

