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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό αξηζκόο 9/2011
πλεδξίαζε ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεζαίνπ
Αξηζκόο Απόθαζεο: 15/2011
Πεξίιεςε
πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο
γηα θαηαγξαθή πξνηάζεσλ θαη
αλαγθαίσλ έξγσλ πνπ αθνξνύλ
ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μεζαίνπ,
ζρεηηθά κε έξγα Ύδξεπζεο –
Απνρέηεπζεο, γηα ηε ζύληαμε
ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο
2012 ηεο ΓΔΤΑΩ.

ην Μεζαίν θαη ζην Καηάζηεκα ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεζαίνπ
ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
20:00 κ.κ., ζπλεδξίαζε ην ζπκβνύιην ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο
Μεζαίνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ.
πξση. 58/22.11.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ
επηδόζεθε ζε θάζε έλα από ηα κέιε θαη δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, ζε ζύλνιν ηξηώλ
(3) κειώλ, βξέζεθαλ παξόληα ηξία (3).
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) άββαο Φσηηάδεο Πξόεδξνο
2) Θσκάο Φαλνύιεο
3) Γεώξγηνο Παπαδόπνπινο

ΑΠΟΝΣΕ
ΚΑΝΔΙ

Σελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ έθαλε ε Σζνπθαιά Κπξηαθή, Γεκνηηθόο
Τπάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ θαη γξακκαηέαο ηνπ Γ..
Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Μεζαίνπ.
Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν θαη είπε όηη, κε ην ππ’ αξηζ. πξση.
445/10-11-2011 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Ω. (Γεκνηηθή
Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Ωξαηνθάζηξνπ) θαη ελ όςεη
ηνπ λένπ έηνπο 2012 θαη ηεο ππνρξέσζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Ω. γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ
ηεο, θαινύκαζηε λα πάξνπκε απόθαζε ζρεηηθά κε έξγα Ύδξεπζεο
θαη Απνρέηεπζεο πνπ ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνύλ
ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μεζαίνπ.
Καινύκαζηε ινηπόλ λα ιάβνπκε ζρεηηθή απόθαζε ζηελ νπνία ζα
θαηαγξάςνπκε ηηο πξνηάζεηο καο θαη ηα αλαγθαία έξγα πνπ
αθνξνύλ ηελ Κνηλόηεηά καο.
πλερίδνληαο ν Πξόεδξνο είπε όηη ην ππάξρνλ δίθηπν ύδξεπζεο θαη
ζηα ηξία ρσξηά Μεζαίν, Πεηξσηό θαη Μνλόινθν είλαη
ηθαλνπνηεηηθό.
Θα πξέπεη όκσο λα κεξηκλήζνπκε γηα ηε δεκηνπξγία επέθηαζεο
δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηα λέα νηθόπεδα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζηηο
ηξεηο πεξηνρέο.
Αθόκε λα γίλεη κειέηε γεώηξεζεο γηα αλεύξεζε πόζηκνπ λεξνύ
ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μεζαίνπ.
Όζνλ αθνξά ην δίθηπν απνρέηεπζεο θαη επεηδή δελ ππάξρεη ζ’ όιν
ηνλ πξώελ Γήκν Καιιηζέαο ελαπόθεηηαη ζηα ζρέδηα ηνπ Γήκνπ γηα
ην κέιινλ.

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην ζώκα κεηά απ’ όιεο ηηο
ηνπνζεηήζεηο απνθάζηζε
ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Θα πξέπεη όκσο λα κεξηκλήζνπκε γηα ηε δεκηνπξγία
επέθηαζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηα λέα νηθόπεδα πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζηηο ηξεηο πεξηνρέο.
2. Αθόκε λα γίλεη κειέηε γεώηξεζεο γηα αλεύξεζε πόζηκνπ
λεξνύ ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μεζαίνπ.
3. Όζνλ αθνξά ην δίθηπν απνρέηεπζεο θαη επεηδή δελ ππάξρεη
ζ’ όιν ηνλ πξώελ Γήκν Καιιηζέαο ελαπόθεηηαη ζηα ζρέδηα
ηνπ Γήκνπ γηα ην κέιινλ.
Η απόθαζε ζα απνζηαιεί ζηνλ Πξόεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Ω. γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο, γηα ην έηνο 2012.
Αθνύ δελ ππήξρε άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 15/2011.

Αθξηβέο Απόζπαζκα
Τπνγξαθέο
Σα κέιε

Η Γξακκαηέαο

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤΚΑΛΑ

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σ..

ΑΒΒΑ ΦΩΣΙΑΓΗ

