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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 18/2015 

Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

Αριθμός απόφασης: 4/2015                    Περίληψη 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για προτάσεις ως προς τα αναγκαία έργα ύδρευσης και 
αποχέτευσης της Νέας Φιλαδέλφειας. 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας σήμερα  την 13ην  του 
μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. 
συνεδρίασε το συμβούλιο  της Τοπικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, ύστερα από την αριθ. 3/10-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 
που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη, και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο ΤΡΙΩΝ (3) μελών 
βρέθηκαν παρόντα ΤΡΙΑ (3). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ  

1)Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος          (Πρόεδρος)      ΚΑΝΕΙΣ 

2)Χρύσογλου Παναγιώτης 

3)Τσαλίδης Γεώργιος 



Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η δημοτική υπάλληλος Τσιτούκη Ευγενία για την τήρηση 
των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ω. μας κοινοποίησε το υπ’ αριθ. 1379/22-10-2015  έγγραφό της  με το οποίο μας 
ζητά να αποφασίσουμε για προτάσεις ως προς τα αναγκαία έργα ύδρευσης και 
αποχέτευσης της Νέας Φιλαδέλφειας. 

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος… 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Προτείνει την υλοποίηση των παρακάτω έργων ύδρευσης και αποχέτευσης της Νέας 
Φιλαδέλφειας  για το έτος 2016. 

1)Τοποθέτηση φίλτρου καθαρισμού και αποσκλήρυνσης νερού στην κεντρική εγκατάσταση 
του υδραγωγείου της Τοπικής Κοινότητας. 

2) Κατασκευή νέων γεωτρήσεων για την επαρκή υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας. 

3)Πραγματοποίηση αναλύσεων νερού  ανά τρίμηνο. 

4)Λήψη μέτρων για την  για την ασφαλή λειτουργία  των δεξαμενών (κίνδυνος δολιοφθοράς 
και μόλυνσης υδάτων). 

5)Καθαρισμός δεξαμενών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμό 4/2015 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

     ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

 

                                       ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  


