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ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης /2021 τακτικής συνεδρίασης του συμβουλίου
της Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας
Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις 23-3-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μμ,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Κοινότητας Προσοτσάνης του Δήμου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ: 2805/19-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τα
άρθρα 89 και 90 του Ν.4555/2019 αντίστοιχα, η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε νόμιμα.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία διότι επί συνόλου επτά (7) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Κυρίου Κυριάκος (Πρόεδρος)
2)Παπάζογλου Καλλιόπη
3)Τσακάλης Αριστείδης
4)Χαϊτίδου Πηνελόπη
5) Σαββίδης Λάζαρος
6)Τσιρτσιμάλης Κων/νος
7)Καφαδάρης Πέτρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς
Αριθ.Απόφ. 4/2021
ΘΕΜΑ: Σύνδεση του αριθ. 3317 αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του κ.Παυλίδη Δημητρίου με το δίκτυο
ύδρευσης του Δήμου

0 Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την
αριθ.πρωτ.2777/19-3-2021 αίτηση του κ.Παυλίδη Δημητρίου με την οποία ζητά να του χορηγηθεί
άδεια προκειμένου να συνδέσει το αριθ.3317 αγροτεμάχιό του με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του
Δήμου
Επειδή η σύνδεση αυτή είναι εφικτή και δεν απαιτεί επέκταση του δικτύου ύδρευσης
πρότειναν τα μέλη τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας σύμφωνα με τον Κανονισμό ύδρευσης του
Δήμου.
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 83 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4555/2018

Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει τη χορήγηση άδειας στον κ. Παυλίδη Δημήτριο προκειμένου να συνδέσει το
αριθ.3317 αγροτεμάχιό του με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό ύδρευσης
του Δήμου.
Η κατασκευή της παροχής και τα έξοδα που θα προκύψουν θα επιβαρύνουν τον
ενδιαφερόμενο
Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2021
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Της Κοινότητας

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Τα Μέλη

