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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ        ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΖΜΟ  ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

AΠΟΠΑΜΑ  

 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 5 / 2018 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φνιεγάλδξνπ . 

Αριθμός Απόθαζης  44 / 2018 

 

Θέμα   : «Γιαγραθή ποζών - κσβικών ύδρεσζης πελαηών» 
  

ηε Φνιέγαλδξν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα  ζήκεξα ηελ 22 / 5 / 2018 , εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 20:00 κ.κ. ζπλήιζαλ ζε δεκόζηα  ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηνπ   

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φνιεγάλδξνπ, θαηόπηλ ηεο ππ'   αξηζκό                          

508 / 18 - 5- 2018 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

πνπ επηδόζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 

(ΦΔΚ A΄ 87), ζην Γήκαξρν θαη ζην πκβνύιην ηνπ Γήκνπ θαη δεκνζηεύηεθε ζηνλ 

εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Φνιεγάλδξνπ.   

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, όηη επί ζπλόινπ δέθα (13) κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα ελλέα  ( 9 ) ήηνη : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

1. ΑΓΑ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ Κ. 1. ΦΑΡΟΜΖΛΗΓΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ   

2. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΘΑΛΗΑ 2. ΛΗΕΑΡΓΟ ΗΧΑΝΝΖ  

3. ΜΑΚΚΑ ΟΓΤΔΑ 3. ΓΔΚΑΒΑΛΛΑ ΔΗΡΖΝΖ 

4. ΒΔΝΗΔΡΖ ΜΑΡΗΑ 

 

4. ΟΘΧΝΑΗΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

5. ΚΑΡΤΣΗΝΑΗΟΤ ΔΤΓΟΞΗΑ 

6. ΚΟΤΝΣΟΤΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

7. ΓΗΒΟΛΖ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 

8.  ΜΠΑΛΛΖ ΣΗΛΛΑ - ΜΑΡΗΑ 

9. ΛΗΕΑΡΓΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΑΝ ΚΑΗ ΚΛΖΘΖΚΑΝ ΝΟΜΗΜΑ 

Παξαβξέζεθε ν Νηθόιανο Παπαδόπνπινο , ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ , γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ .  

Ο θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 12ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε  : 

αο θαηαζέησ ηνπο ινγαξηαζκνύο ύδξεπζεο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ (3) εηώλ  

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο - δηαζηαύξσζε θαη λα απνθαζηζηεί πνηεο 
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δηνξζώζεηο πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζπγθεθξηκέλα λα γίλνπλ δηνξζώζεηο ζηα θπβηθά 

λεξνύ , λα δηαγξαθνύλ ελδείμεηο ,  πνζά , γηα λα πιεξσζνύλ ηα ζσζηά πνζά . 
 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην  , αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ : 

1.- Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/ 07-06-2010 ) «Νέα αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθέληξσζεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγκρίνει ηηο παξαθάησ δηνξζώζεηο : 

 

1) Γηα Άγα Διεπζέξην ηνπ Αζαλαζίνπ κε Α.Φ.Μ. 017784537 αξηζκόο 

πδξνκέηξνπ 416978 θσδηθόο πειάηε ΗΓ0039 γηα ηελ πεξίνδν από 

16/09/2015 έσο 30/09/2016 λα γίλεη δηαγξαθή θπβηθώλ 1.355 ηα ζσζηά 

θπβηθά είλαη 84 (από αξρηθά 1439) πάλσ ζηα νπνία ζα  ππνινγηζηεί ην 

πνζό. 

2) Γηα Σεζζαξνκάηε Αιθηβηάδε ηνπ Κσ/λνπ κε Α.Φ.Μ. 057981146 αξηζκόο 

πδξνκέηξνπ 999999 θσδηθόο πειάηε ΗΓ0598 γηα ηελ πεξίνδν από 

16/09/2015 έσο 30/09/2016 λα γίλεη δηαγξαθή θπβηθώλ 468 ηα ζσζηά 

θπβηθά είλαη 535 (από αξρηθά 1003) πάλσ ζηα νπνία ζα ππνινγηζηεί ην 

πνζό.  

3) Γηα Μπειηκπαζάθε Εαραξία ηνπ Γεσξγίνπ κε Α.Φ.Μ. 016423297 αξηζκόο 

πδξνκέηξνπ Β7890 θσδηθόο πειάηε ΗΓ0476 γηα ηελ πεξίνδν από 

16/09/2015 έσο 30/09/2016 γα γίλεη δηαγξαθή 557 θπβηθώλ ηα ζσζηά 

θπβηθά είλαη 172 (από αξρηθά 729) πάλσ ζηα νπνία ζα ππνινγηζηεί ην 

πνζό. 

4)  Γηα Φαξνκήιηγθν Γεώξγην ηνπ Απνζηόινπ κε Α.Φ.Μ.         αξηζκόο 

πδξνκέηξνπ 10454 θσδηθόο πειάηε ΗΓ0636 γηα ηελ πεξίνδν από 

16/09/2015 έσο 30/09/2016 γα γίλεη δηαγξαθή θπβηθώλ 805 ηα ζσζηά 

θπβηθά είλαη 185 (από αξρηθά 990) πάλσ ζηα νπνία ζα ππνινγηζηεί ην 

πνζό. 

5) Γηα Κνληαξίλε Μαξγαξίηα ηνπ Νηθνιάνπ κε Α.Φ.Μ. 050212637 αξηζκόο 

πδξνκέηξνπ 532228 θσδηθόο πειάηε ΗΓ0338 γηα ηελ πεξίνδν από 

16/09/2015 έσο 30/09/2016 λα γίλεη δηαγξαθή θπβηθώλ 464 ηα ζσζηά 

θπβηθά είλαη 35 (από αξρηθά 499) πάλσ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ην πνζό. 

6) Γηα ηηαξέληνπ ηακαηία ηνπ Δκαλνπήι κε Α.Φ.Μ. 042656814 αξηζκόο 

πδξνκέηξνπ ΒΑ204815 θσδηθόο πειάηε ΗΓ0585 γηα ηελ πεξίνδν από 

01/07/2013 έσο 30/06/2014 λα γίλεη δηαγξαθή θπβηθώλ 1156 ηα ζσζηά 
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θπβηθά είλαη 500 (από αξρηθά 1656) πάλσ ζηα νπνία ζα ππνινγηζηεί ην 

πνζό. 

7) Γηα Λύδε Διπίδα ηνπ Ησάλλε κε Α.Φ.Μ. 108330416 αξηζκόο πδξνκέηξνπ 

409741 θσδηθόο πειάηε ΗΓ0388 γηα ηελ πεξίνδν από 01/07/2014 έσο 

15/09/2015 λα γίλεη δηαγξαθή θπβηθώλ 570 ηα ζσζηά θπβηθά είλαη 415 

(από αξρηθά 985) πάλσ ζηα νπνία ζα ππνινγηζηεί ην πνζό. 

8) Γηα Ακπαηδή Γήκεηξα ηνπ Νηθνιάνπ κε Α.Φ.Μ. 043808234 αξηζκόο 

πδξνκέηξνπ Β7894 θσδηθόο πειάηε ΗΓ0050  γα γίλεη δηαγξαθή πνζώλ 

θαηά ηελ πεξίνδν : από 01/07/2013 έσο 30/06/2014 θπβηθώλ 884 

ζπλνιηθήο αμίαο 2.294,53 επξώ, από 01/07/2014 έσο 15/09/2015 λα γίλεη 

δηαγξαθή θπβηθώλ 435 ζπλνιηθήο αμίαο 1.144,41 επξώ, από 01/10/2016 

έσο 30/09/2017 θπβηθώλ 592 ζπλνιηθήο αμίαο 1.905,33, από 16/09/2015 

έσο 30/09/2016 δηαγξαθή θπβηθώλ 666 ζπλνιηθήο αμίαο 2.063,05 επξώ., 

παξάιιειε λα γίλεη θαη ε αθαίξεζε ηνπ παξαπάλσ δεύηεξνπ (2) αλελεξγνύ 

πδξνκεηξεηή. 

9)  Γηα ηνλ Γεθαβάιια Νηθόιανπ ηνπ Λπκπέξε κε Α.Φ.Μ. 0291100737 

θσδηθόο πηδξνκεηξεηή  Β7896 θσδηθόο πειάηε ΗΓ0225 γηα ηελ πεξίνδν 

από 16/09/2015 έσο 30/09/2016 λα γίλεη δηαγξαθή όισλ ησλ θπβηθώλ 200 

ζπλνιηθήο αμίαο 629,12 επξώ. 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ : 

 

      

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ 

 1. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΘΑΛΗΑ 

2. ΜΑΚΚΑ ΟΓΤΔΑ  

3. ΟΘΧΝΑΗΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ   

ΑΓΑ ΑΝΣΧΝΗΟ  4. ΚΑΡΤΣΖΝΑΗΟΤ ΔΤΓΟΞΗΑ         

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 5. ΚΟΤΝΣΟΤΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ       

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 6. ΓΗΒΟΛΖ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ       

 7. ΜΠΑΛΛΖ ΣΗΛΛΑ - ΜΑΡΗΑ       

ΑΓΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 8. ΛΗΕΑΡΓΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 

 

ΑΔΑ: 6ΑΡ5ΩΗΘ-Π61


		2018-06-29T09:47:50+0300
	Athens




