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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 21 ης συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς.

ΘΕΜΑ:<<  Γνωµοδότηση  περί  παροχής  ή  µη  υδροδότησης  σε 

αιτούντες δηµότες της ∆.Κ.∆ροσιάς >>. 

   Στη ∆ροσιά σήµερα, 05 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 09.00π.µ., 
στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς συνήλθε σε 
συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο, ύστερα από την 37765/30-11-
2011  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τα άρθρο 88 παρ. 1,2 και 3 
του Ν.3852/10.
Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  νόµιµη 
απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα 
τα πέντε (5) µέλη ήτοι:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Χαράλαµπος              
2. Μήλα Λαµπρινή                        
3. Καρκούλης Νικόλαος
4. Τεχλικίδης Μιχαήλ
5. Κωνσταντίνου Βίκτωρ
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Λιάλιαρη Καλλιόπη.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης λέει ότι σύµφωνα µε την υπ΄αριθ.1144/24-
5-11  απόφαση  ∆ηµάρχου  του  ∆ήµου  ∆ιονύσου  που  
µεταβίβασε  αρµοδιότητες  σε  Προέδρους  Συµβουλίου  
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ως εξής:
Την  γνωµοδότηση  τοποθέτησης  κάθε  νέας  παροχής  
υδροδότησης,  στα  πλαίσια  της  παρακάτω  
διαδικασίας:
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Η αίτηση υδροδότησης θα υποβάλλεται στην εκάστοτε  
∆ηµοτική  Κοινότητα  η  οποία  µέσω  του  συµβουλίου  
της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας,  θα  γνωµοδοτεί  
αιτιολογηµένα θετικά ή αρνητικά, σε συνεργασία µε  
τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου ο οποίος εκδίδει  
την τελική έγκριση.
Ο  αιτών  θα  ειδοποιείται  στη  συνέχεια  από  τη  
∆ηµοτική  Κοινότητα  ώστε  σε  περίπτωση  θετικής  
έγκρισης  να  παραλάβει  την  αίτηση  του  µε  την  
έγκριση από το κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
και  να  προσέλθει  στο  κεντρικό  ταµείο  του  ∆ήµου  
ώστε  να  καταβάλλει  το  αντίτιµο  του  δικαιώµατος  
παροχής υδροδότησης.
Μετά  την  καταβολή  του  τιµήµατος  θα  ενηµερώνεται  
υπηρεσιακώς  η  ∆ηµοτική  Κοινότητα  ώστε  να  
φροντίζει – µέσω της αρµόδιας υπηρεσίας – για την  
τοποθέτηση  της  παροχής,  σε  εύλογο  χρονικό  
διάστηµα. 
Κατόπιν των υπ΄αριθ. πρωτ. 21492/4-7-11 και 
33938/3-11-11 αιτήσεων των κ. Κορέλη Μαρία- Ειρήνη 
και κ. Ακριτίδη Κυριακή   αντίστοιχα,  για 
χορήγηση    νέων  παροχών   ύδρευσης  στην  οδό 
Μαραθωνοµάχων   και  ∆εξαµενής και οδό Πλαστήρα 
3Α, προτείνω   την  παροχή υδροδότησης στους 
παραπάνω αιτούντες δηµότες της ∆. Κ. ∆ροσιάς.
  Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο 
να αποφασίσει σχετικά.
 Ακολουθεί διαλογική συζήτηση.
Η Αντιπρόεδρος κα Μήλα Λαµπρινή συµφώνησε µε την 
εισήγηση, µε την παρατήρηση ότι στην εισήγηση του 
Προέδρου θα πρέπει να αναφέρεται ότι έγινε 
έλεγχος από αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας και 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση 
άδειας υδροδότησης.

Μετά τα παραπάνω 

      ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την χορήγηση άδειας υδροδότησης στους αιτούντες:
1) κ. Κορέλη Μαρία – Ειρήνη και
2) κ. Ακριτίδη Κυριακή 
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Η  Απόφαση  αυτή  πήρε  τον  αριθµό  55/11  και  υπογράφεται 
από όλα τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου που συµµετείχαν 
στη Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ.                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΜΗΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
                                  ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                  ΤΕΧΛΙΚΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ

       Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου

    Ιωαννίδης Χαράλαµπος 
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