ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
Απόσπασμα από το πρακτικό της
2ης /2011 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα 21η του μηνός Μαρτίου, του έτους
2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου

Προσοτσάνης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 4027/17-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικά στα μέλη, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του

Ν.3852/10.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου
κ.Ναλμπάντη Ελένη , με βαθμο Α
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-Λύσσελης Αγγελος
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τζώρτζης Γεώργιος
4.-Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
5.- Μεσονύχτης Κυριάκος
6.-Γεωργιάδης Γεώργιος
7.-Σαρίδης Αλκης

κανείς

Αριθ. Απόφ : 17 /2011

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για μετατόπιση
αγωγού αποχέτευσης

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
προσκομίζει στην Επιτροπή την αριθ. 12/2011 απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Προσοτσάνης, με την οποία προτείνεται η μετατόπιση ενός αγωγού
αποχέτευσης από το ΟΤ. ιδιοκτησίας ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ, που λειτουργεί στο
Βιοτεχνικό Πάρκο και η διάθεση ορισμένων μηχανημάτων του Δήμου για τις
χωματουργικές εργασίες που θα προκύψουν.
Στην συνέχεια ενημερώνει την Επιτροπή ότι η Εταιρία έχει ολοκληρώσει
σχετική μελέτη για την υλοποίηση της εργασίας αυτής και θ’ αναλάβει
εξ’όλοκλήρου το κόστος της εργασίας, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θ’
αναλάβει την επίβλεψη του έργου.
Ο κ. Πρόεδρος , καλεί τα μέλη της Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, λαμβάνοντας
υπόψη τους όλα τα παραπάνω , και
*την αριθ.12/11 απόφαση της δημοτικής κοινότητας και
*τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ:

.
Α.-Εισηγείται , για την διάθεση ορισμένων μηχανημάτων του Δήμου στην
ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ , προκειμένου αυτή να προβεί στην μετατόπιση αγωγού
αποχέτευσης από το ΟΤ ιδιοκτησίας της , όπως ορίζει η σχετική μελέτη του
έργου. Η εταιρία θ’ αναλάβει όλο το κόστος της εργασίας ενώ η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου την επίβλεψή του.
Β.- Παραπέμπει την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις παραπέρα
ενέργειες.Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17 / 2011.
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως
ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Υπογραφή
υπογραφή
υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

