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ΑΔΑ: ΩΕΡΜΩΞΜ-ΓΛ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθμός Απόφασης : 25
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ:
“ Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης”
Στον Πολύγυρο σήμερα, την εικοστή δευτέρα

(22η) Ιουνίου 2016, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου
Πολυγύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου
του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 8332/16-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω τρία (3 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιακιώρης Νικήτας

1. Ασημινάρης Χρήστος

2. Σαμαράς Νικόλαος

2. Βορδός Χρυσοβαλάντης

3. Ρόκου Άννα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου
Πολυγύρου, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :

ΑΔΑ: ΩΕΡΜΩΞΜ-ΓΛ1
Στο συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου παραπέμφθηκε το αίτημα του κ.
Βάθη Ανδρέα του Δημητρίου, ο οποίος ζητά άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο
ύδρευσης, για την οικία του, που βρίσκεται στην περιοχή «Τρίκορφο» Γερακινής του
Δήμου Πολυγύρου.
Μετά από τη γνωμάτευση του γραφείου ύδρευσης – αποχέτευσης και σύμφωνα με
τις διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης του Δήμου Πολυγύρου,
προτείνεται η σύνδεση της οικίας του κ. Βάθη Ανδρέα του Δημητρίου, που βρίσκεται
στην περιοχή «Τρίκορφο» Γερακινής του Δήμου Πολυγύρου, με το υφιστάμενο δημοτικό
δίκτυο ύδρευσης. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε γνώση του ότι δεν είναι
εγγυημένη η συνεχής παροχή νερού λόγω υψομέτρου. Η σύνδεση θα γίνει με τρόπο που θα
υποδειχθεί από το γραφείο ύδρευσης – αποχέτευσης και με την προϋπόθεση να πληρωθούν
τέλη για εκτός οικισμού σύνδεση και τα έξοδα σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο να τα
επιβαρυνθεί ο αιτών.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τον κανονισμό ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης του
Δήμου Πολυγύρου, την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη σύνδεση με το υφιστάμενο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της οικίας του κ. Βάθη
Ανδρέα του Δημητρίου, που βρίσκεται στην περιοχή «Τρίκορφο» Γερακινής του Δήμου
Πολυγύρου, με το υφιστάμενο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι
είναι σε γνώση του ότι δεν είναι εγγυημένη η συνεχής παροχή νερού λόγω υψομέτρου. Η
σύνδεση θα γίνει με τρόπο που θα υποδειχθεί από το γραφείο ύδρευσης – αποχέτευσης και
με την προϋπόθεση να πληρωθούν τέλη για εκτός οικισμού σύνδεση και τα έξοδα
σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο να τα επιβαρυνθεί ο αιτών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολύγυρος 22 Ιουνίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

