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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ισθμίας αριθμ. 14/04-12-2017

Αριθμός Απόφασης  39
  ΘΕΜΑ:1εκτός «Διαμαρτυρία προς Δ.Ε.Υ.Α. για το πρόβλημα που 
                           προέκυψε από την αποκατάσταση ζημιάς στο δίκτυο
                           ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας».

                                                                            
     Στην  Ισθμία σήμερα στις 04 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από την αριθμ. 64/29-11-2017 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έναν Σύμβουλο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) περί «Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε 
(5) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας βρέθηκαν 
παρόντα  και τα πέντε, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ο ν τ ε ς : 1) Δήμου Κωνσταντίνος Πρόεδρος, 2)  Βασιλόπουλος 
Ιωάννης, 3) Σταματίου Θεοδώρα, 4) Σακελλαρίου Ευθύμιος, 5) Ταρούσης 
Ιωάννης.
Α π ο ν τ ε ς:  Κανένας.

     Επί του 1ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη στα μέλη του Συμβουλίου το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε στο 
δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας,   κατά την διάρκεια 
αποκατάστασης βλάβης, από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης του Δήμου, γεγονός που προκάλεσε την ακαταλληλότητα του 



νερού για οποιαδήποτε χρήση (προς πόση αλλά και για οικιακή),  καθώς και 
την φθορά του δικτύου των οικιών της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, αλλά 
κυρίως την ΑΠΟΥΣΙΑ Ενημέρωσης-Ανακοίνωσης από την εν λόγω 
Δημοτική Επιχείρηση.
     Στη συνέχεια προτείνει να υποβάλουν έντονη διαμαρτυρία προς τον Δήμο 
και την Δημοτική Επιχείρηση και να ζητήσουν την αποκατάσταση των 
θιγόμενων.
       Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από διαλογική 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

ο μ ο φ ω ν α,

          Εκφράζει τις διαμαρτυρίες του προς τον Δήμο και την Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και ζητά την αποκατάσταση των 
θιγόμενων.

 

                                Η απόφαση πήρε α/α  39/2017

           Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
            υπογραφή                                               υπογραφές
        

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

                                             ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                          


