ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ.:6ην /2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής
κοινότητας Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας
Αριθμ. Απόφασης : 18/2015
Στις Τσουκαλάδες και στο τοπικό Γραφείο Τσουκαλάδων σήμερα την 10η του μήνα
Μαΐου του έτους 2015,ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00πμ. ήλθε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων μετά την
έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 88,90
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών
ευρέθησαν παρόντα τρία (3) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βεργίνης Αποστόλης
2. Ροντογιάννης Αναστάσιος
3.Σταματέλος Ευάγγελος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας του Τ.Σ Κονιδάρη Νικολέττα για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 2ο :Απόφαση Τ.Σ για τον καθαρισμό της δεξαμενής , έλεγχο του νερού και
τοποθέτηση αυτοματισμού.
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ εισηγούμενος το 2ο θέμα ανέφερε ότι από την κατασκευή της η
δεξαμενή από την οποία υδρεύεται το χωριό ουδέποτε έχει καθαρισθεί. Πολλοί κάτοικοι αλλά
και επισκέπτες του χωριού χρησιμοποιούν το νερό της ύδρευσης και για πόσιμο. Οι αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου πρέπει άμεσα να ελέγξουν την ποιότητα του νερού που εξέρχεται από
τη δεξαμενή και να μας κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα του ελέγχου. Προηγουμένως πρέπει
να φροντίσουν να υδρεύεται το χωριό από τη μικρή δεξαμενή έτσι που να μην υπάρξει
διακοπή ύδρευσης.
Πριν από αρκετό καιρό έχουμε ζητήσει να μπει αυτοματισμός για να μην υπάρχει
διακοπή ύδρευσης κάτι που έχει γίνει στις αρχές του Μάη.
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου
αποφασίζει ομόφωνα:
Ζητά από το Δήμο Λευκάδας να καθαριστεί η δεξαμενή και να ελεγχθεί εάν είναι
κατάλληλο για πόσιμο το νερό που εξέρχεται .Παράλληλα να τοποθετηθεί αυτοματισμός για
τη σωστή λειτουργία της δεξαμενής.
Η Απόφαση αυτή πήρε αρ. 18/2015
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
O Πρόεδρος
Βεργίνης Αποστόλης
Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Αποστόλης Βεργίνης

Τα μέλη
Όλα τα παρόντα μέλη
Ο/Η Γραμματέας

