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Από το πρακτικό της 3ης /2016 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας
Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις 11-3-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μμ,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Δήμου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ: 14/7-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 η οποία επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε νόμιμα.
Διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες:
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Κυρίου Κυριάκος
2)Κούσιογλου Θεοδοσία
3)Χαϊτίδου Πηνελόπη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Τζωρτζίου Ανέστης
2)Τσιρτσιμάλης Κωνσταντίνος
Αριθ.Απόφ: 13 /2016
ΘΕΜΑ: Πρόταση για σύνδεση παροχής αγροτεμαχίου με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και
διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν

παραπομπής

από τα αρμόδια

όργανα του δήμου σε άλλα διοικητικά όργανα του Δήμου τα οποία μπορούν ή οφείλουν να εκδώσουν
κάποια διοικητική πράξη
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το αριθ.2631/24-2-2016 έγγραφό της απέστειλε στο
συμβούλιο της ΔΚ την αίτηση της κ.Βάμβα Σμαρώς του Ευστρατίου η οποία ζητά να συνδέσει με το
δίκτυο ύδρευσης του Δήμου το αριθ.3148 αγροτεμάχιό της, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου στην
περιοχή «Ρόσλεν», με αγωγό μεταφοράς νερού Φ63.
Η Υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου όμως γνωμοδοτεί αρνητικά

στη χορήγηση της ζητηθείσας

άδειας σύνδεσης, με σωλήνα διαμέτρου Φ63, διότι πρόκειται για νερό ύδρευσης το οποίο θα
χρησιμοποιείται για την άρδευση των χωραφιών της περιοχής. Επιπλέον είναι μεγάλη παροχή και το
νερό της γεώτρησης που θα υπολείπεται προκειμένου να διοχετευθεί στον οικισμό δεν θα επαρκεί για
την υδροδότησή του κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που η ζήτηση του νερού είναι αυξημένη με
αποτέλεσμα ορισμένες κατοικημένες περιοχές να μην έχουν καθόλου νερό.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη
τον Κανονισμό Υδρευσης του Δήμου
την γνωμοδότηση της υπηρεσίας ύδρευσης και
τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία όλα συμφώνησαν με την γνωμοδότηση της
υπηρεσίας ύδρευσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει να χορηγηθεί στην κ.Βάμβα Σμαρώ του Ευστρατίου άδεια σύνδεσης του αριθ.3148
αγροτεμαχίου της

το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου στην περιοχή «Ρόσλεν» από το ήδη

υπάρχον δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, με έξοδα τα οποία θα επιβαρυνθεί η ίδια
H σύνδεση θα γίνει με παροχή ½ ίντσας και ύστερα από υπόδειξη της Υπηρεσίας, όπως ο
κανονισμός ύδρευσης ορίζει
Παραπέμπει την απόφαση αυτή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13 /2016
Γι΄ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

