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                           Αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης.

Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 27η
του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, το  Συμβούλιο της
Κοινότητας Αγίου Αντωνίου σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:48960/21-
11-2019 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του ,  η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό
Σύμβουλο,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89  του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-
2018) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η  Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                       5. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
3. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                        
Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική

υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι   επανέρχεται στο
θέμα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οικίες στην περιοχή «ΔΟΓΑΤΖΗ» ως προς την
επάρκεια και τη πίεση του νερού ύδρευσης. Πολύ συχνά και για μέρες, στην συγκεκριμένη
περιοχή  η  πίεση  του  νερού  είναι  πολύ  χαμηλή  και  οι  διακοπές  ύδρευσης  σχεδόν
καθημερινές. Ακόμη επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από τους κατοίκους για
την  κακή  ποιότητα  του  νερού  της  ύδρευσης  καθώς  έχει  άσχημη  έντονη  μυρωδιά  και
χρώμα.

Πρότεινε την αποκατάσταση του προβλήματος ύδρευσης στην περιοχή ταυτόχρονα
με  τη  δημιουργία  του   εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  που  έχει  εγκρίνει  το  Δημοτικό
Συμβούλιο, εάν αυτό είναι εφικτό, καθώς και την τοποθέτηση φίλτρων ή όποιου άλλου
ενδεδειγμένου μέσου για  την βελτίωση της  ποιότητας  του,  ως  την  οριστική λύση του
προβλήματος με τη δημιουργία νέας γεώτρησης όπως έχει προτείνει το Συμβούλιο της
Κοινότητας με αποφάσεις του.

Ακόμη  ζήτησε  την  έγγραφη  ενημέρωση  του  Συμβουλίου  για  την  εξέλιξη  του
θέματος από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση της  Προέδρου,  και ύστερα από διαλογική συζήτηση. 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται: α) την άμεση λύση του προβλήματος της επάρκειας και πίεσης του
νερού ύδρευσης στην περιοχή «ΔΟΓΑΤΖΗ», με δεδομένο την δημιουργία στην περιοχή
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης., 

β)  την  τοποθέτηση  φίλτρων  ή  όποιου  άλλου  ενδεδειγμένου  μέσου  για  την
βελτίωση της ποιότητας του, ως την οριστική λύση του προβλήματος με τη δημιουργία
νέας γεώτρησης όπως έχει προτείνει το Συμβούλιο της Κοινότητας με αποφάσεις του

 γ) την έγγραφη ενημέρωση του Συμβουλίου για την εξέλιξη του θέματος από
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2019.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                                   Η Πρόεδρος του Τ.Σ.

  
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ


