
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ                        Αριθ.Απόθ. 35/2011     

ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

   

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

 

 

Από ηο Πρακηικό ηης 14ης ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ηης Γημοηικής 

Κοινόηηηας Γροζιάς. 

 

 

ΘΕΜΑ:Γνωμοδόηηζη πεπί παποσήρ ή μη ςδποδόηηζηρ ζε αιηούνηερ 

δημόηερ ηηρ Δ.Κ.Δποζιάρ. 
 

   Σηη Δποζιά ζήμεπα,20 Ιοςλίος 2011 και ώπα 09.00, ζηο Δημοηικό Καηάζηημα 

ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ Δποζιάρ ζςνήλθε ζε ζςνεδπίαζη ηο Τοπικό Σςμβούλιο, 

ύζηεπα από ηην 22938/14-07-2011 ππόζκληζη ηος Πποέδπος, πος επιδόθηκε 

νόμιμα με αποδεικηικό ζηα μέλη, ζύμθωνα με ηα άπθπο 88 παπ. 2 και 86 ηος 

Ν.3852/10. 

Ππιν ηην έναπξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, δηλαδή ζε 

ζύνολο ηπιών (3) μελών βπέθηκαν παπόνηα ηα ηπία (3) μέλη ήηοι: 

 

 

        ΠΑΡΟΝΣΔ                         ΑΠΟΝΣΔ 

1.Ηωαννίδης Υαράλαμπος              Σετλικίδης Μιταήλ 

2.Μήλα Λαμπρινή                     Καρκούλης Νικόλαος     

3.Κωνζηανηίνοσ Βίκηωρ 

 

  Τα ππακηικά ηηπήθηκαν από ηην κα Μελέηη Θεοδώπα 

   

 Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ιέεη όηη ζύκθωλα κε ηελ ππ΄αξηζ.1144/24-5-11 απόθαζε 

Δεκάξρνπ ηνπ Δήκνπ Δηνλύζνπ πνπ κεηαβίβαζε αξκνδηόηεηεο ζε 

Πξνέδξνπο Σπκβνπιίνπ ηωλ Δεκνηηθώλ Κνηλνηήηωλ ωο εμήο: 

Τελ γλωκνδόηεζε ηνπνζέηεζεο θάζε λέαο παξνρήο 

πδξνδόηεζεο,ζηα πιαίζηα ηεο παξαθάηω δηαδηθαζίαο:     

Η αίηεζε πδξνδόηεζεο ζα ππνβάιιεηαη ζηελ εθάζηνηε Δεκνηηθή 

Κνηλόηεηα ε νπνία κέζω ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο, ζα γλωκνδνηεί αηηηνινγεκέλα ζεηηθά ή αξλεηηθά, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ θαη ηνπ 

Τνπηθνύ Αληηδεκάξρνπ ν νπνίνο εθδίδεη ηελ ηειηθή έγθξηζε. 

Ο αηηώλ ζα εηδνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα από ηε Δεκνηηθή 

Κνηλόηεηα ώζηε ζε πεξίπηωζε ζεηηθήο έγθξηζεο λα παξαιάβεη 

ηελ αίηεζε ηνπ κε ηελ έγθξηζε από ην θαηάζηεκα ηεο 

Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο θαη λα πξνζέιζεη ζην θεληξηθό ηακείν 



ηνπ Δήκνπ  ώζηε λα θαηαβάιιεη ην αληίηηκν ηνπ δηθαηώκαηνο 

παξνρήο πδξνδόηεζεο. 

Μεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα ελεκεξώλεηαη 

ππεξεζηαθώο ε Δεκνηηθή Κνηλόηεηα ώζηε λα θξνληίδεη – κέζω 

ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο – γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξνρήο, 

ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα.  
 

     
 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ & ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

Τπέρ ηης παροτής σδροδόηηζης ζηοσς αιηούνηες δημόηες ηης 

Γημοηικής Κοινόηηηας Γροζιάς. 
 

 

   Ζ Απόθαζη ασηή πήρε ηον αριθμό 35/11 και σπογράθεηαι από όλα 

ηα μέλη ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ποσ ζσμμεηείταν ζηη σνεδρίαζη. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                ΣΑ ΜΔΛΖ  

 

ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ              ΜΖΛΑ ΛΑΜΠΡΗΝΖ 

                                  ΣΔΥΛΗΚΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ 

                                  ΚΑΡΚΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

 

       Ακριβές Απόζπαζμα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ 

 

 

 

    Ηωαννίδης Υαράλαμπος  

 

 

 

 


