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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 02/2011 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ανατολικού   του ∆ήµου ∆έλτα 

 
ΘΕΜΑ: Ύδρευση – Αποχέτευση στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ανατολικού 

∆ήµου ∆έλτα – Γενικά θέµατα 

 

Στο Ανατολικό, σήµερα Τετάρτη  26  Ιανουαρίου του έτους  2011  και ώρα 
18.00 µ.µ. στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανατολικού του ∆ήµου  ∆έλτα  
συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ανατολικού 
του ∆ήµου  ∆έλτα,  ύστερα από την 1892/24-01-2011 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 88 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βασίλειος Τσιαούσης              Κανείς 
2. Μαρία Ζάρκου  
3. Λεωνίδας Καραδουλαµάς  
4. Ειρήνη Κουφοπούλου 
5. Σοφία Κιόση 

 
 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αλεξάνδρα Βογιατζή ∆ιοικητική 

υπάλληλος ∆ήµου ∆έλτα.  
 Ο Πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης και την συζήτηση των 

παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης  και αφού εισηγήθηκε το 1ο θέµα  
της  ηµερήσιας διάταξης είπε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι αναµένουµε την 
ολοκλήρωση του έργου σύνδεσής µας µε το δίκτυο της ΕΥΑΘ, για το λόγο αυτό 
ζητούµε να γίνει άµεση αντικατάσταση του πεπαλαιωµένου δικτύου ύδρευσης 
για να έχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα στην ποιότητα νερού. 

Επίσης προτείνει να ζητήσουµε να γίνει  σχολαστικός έλεγχος της 
ποιότητας του νερού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανατολικού για να γνωρίζουµε 
τα αποτελέσµατα. 

Ο Πρόεδρος προτείνει την άµεση αποκατάσταση της οδοποιίας εντός 
οικισµού. 

Επίσης ζητούµε την άµεση ενηµέρωση για το έργο της αποχετεύσεως στην 
∆ηµοτική Κοινότητα Ανατολικού, ώστε να γνωρίζουµε τι προβλήµατα θα 
δηµιουργηθούν κατά την υλοποίηση του έργου έτσι ώστε να µπορούµε να 
σχεδιάσουµε τα επόµενα βήµατά µας όσον αφορά τα τεχνικά θέµατα της 
Κοινότητας, π.χ. οδοποιία – αναπλάσεις – φωτισµού κ.λ.π. 



Και κάλεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου, 
 
                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Προτείνει την άµεση αντικατάσταση του πεπαλαιωµένου δικτύου ύδρευσης 
για να έχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα στην ποιότητα νερού, ενόψει της 
ολοκλήρωσης του έργου σύνδεσής µας µε την ΕΥΑΘ. 

2) Προτείνει τον σχολαστικό έλεγχο της ποιότητας του νερού της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ανατολικού για να γνωρίζουµε τα αποτελέσµατα. 

3) Προτείνει την άµεση αποκατάσταση της οδοποιίας εντός οικισµού. 
4) Προτείνει την άµεση ενηµέρωση για το έργο της αποχετεύσεως στην 

∆ηµοτική Κοινότητα Ανατολικού, ώστε να γνωρίζουµε τι προβλήµατα θα 
δηµιουργηθούν κατά την υλοποίηση του έργου έτσι ώστε να µπορούµε να 
σχεδιάσουµε τα επόµενα βήµατά µας όσον αφορά τα τεχνικά θέµατα της 
Κοινότητας, π.χ. οδοποιία – αναπλάσεις – φωτισµού κ.λ.π. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 01/2011. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ 

 
 
 

 


