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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2014  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

          

 ΘΕΜΑ : Αιτήσεις για χορήγηση παροχής ύδρευσης -άρδευσης

Στην Ορμύλια  σήμερα,   στις 11 Νοεμβρίου   2014 ημέρα Τρίτη και ώρα  19:30μ.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  20021/7-11-2014 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  πέντε (5)  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαραφίδης Αναστάσιος

2. Τσιπέλης Δημήτριος

3. Γουργούρης Βασίλειος

4. Γεωργούδης Γεώργιος

5. Τσινάς Ιωακείμ

      

0

           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  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  «Αιτήσεις  για 

χορήγηση παροχής ύδρευσης-άρδευσης» υποβάλει στο Συμβούλιο:
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1. αίτηση του Μουρουγκλού Νικολάου του Γεωργίου ο οποίος ζητά να του χορηγηθεί παροχή 

άρδευσης  στον  ελαιώνα  του  έκτασης  πέντε(5)  στρεμμάτων  που  βρίσκεται  στην  περιοχή 

‘Καψάλια’.

2.  αίτηση του Μαυροδή Σωτήριου του Αθανασίου ο οποίος  ζητά να του χορηγηθεί  παροχή 

άρδευσης στον ελαιώνα του που βρίσκεται στη θέση ‘Μπουζάδικη Λάκκα’. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  τις  αιτήσεις  των  ενδιαφερομένων,  τις  διατάξεις  του  Ν. 

3852/2010 και μετά διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

1. Χορηγεί παροχή άρδευσης στον κο Μουρουγκλό Νικόλαο του Γεωργίου στον  ελαιώνα του 

έκτασης πέντε(5) στρεμμάτων που βρίσκεται στην περιοχή ‘Καψάλια’, αφού πρώτα τοποθετήσει 

σταγονίδια.

2.  Δεν χορηγεί παροχή άρδευσης στον κο Μαυροδή Σωτήριο για τον ελαιώνα του που βρίσκεται 

στη θέση ‘Μπουζάδικη Λάκκα’, διότι στην περιοχή αυτή δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο.

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    63/2014

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                         
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