
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                    Αριθ.Απόφ.   1  1/201  8
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  Πρακτικό  της  07ης/27-11-2018 συνεδρίασης  του  Τοπικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

ΘΕΜA: Μείωση τελών ύδρευσης σε επιχειρήσεις, (εστιατόρια,    
      ξενοδοχεία, κλπ)

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός
Νοεμβρίου  του  έτους  2018,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  11:00  π.μ.  το
Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Δροσιάς  του  Δήμου  Διονύσου
συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ. 40392/21-11-2018  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων
της  Δημοτικής  Κοινότητας  και  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  Σύμβουλο,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  88  του  Ν.  3852/2010,για
συζήτηση  και  γνωμοδότηση  του  παρακάτω  θέματος  της  ημερήσιας
δ/ξης.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο
πέντε (5) μελών είναι παρόντες πέντε (5) από τους Συμβούλους της
Δημοτικής Κοινότητας:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
    Ποτίδης Χρήστος                              ΟΥΔΕΙΣ
    Ουσταμπασίδης Σταύρος                  
    Συμεωνίδης Παναγιώτης
    Ιατρίδου Μαργαρίτα
    Τεχλικίδης Μιχαήλ
   Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
O Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό  Συμβούλιο το 1ο θέμα  της
ημερήσιας  δ/ξης  λέει  τα εξής:
   Με την υπ’αριθ. πρωτ. 15186/24-4-2018 επιστολή της, η εταιρεία
PFP Τουριστική Ψυχαγωγική ΕΠΕ που μισθώνει το ακίνητο-ξενοδοχείο
επί της οδού Αργοναυτών Κομνηνών 12 της Δημοτικής Κοινότητάς μας,
αιτείται την εξομοίωση του τιμολογίου τελών ύδρευσης του Δήμου
Διονύσου  με  αυτό  της  ΕΥΔΑΠ,  η  οποία  χρεώνει  τα  βιομηχανικά-
επαγγελματικά  τιμολόγια,  για  κατανάλωση  μέχρι  1000  κυβικά  0,83
ευρώ/κυβικό μέτρο και για κατανάλωση άνω των 1000 κυβικών 0,98
ευρώ/κυβικό μέτρο.
   Η θέση και εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς προς την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου είναι ότι θα πρέπει να
γίνει πρόβλεψη και ταυτόχρονα δίκαιη χρέωση για τα βιομηχανικά-
επαγγελματικά τιμολόγια του Δήμου μας, όπως σε πολλές περιοχές της
χώρας και όχι να χρεώνονται με το γενικό-οικιακό τιμολόγιο.   



   Ακολούθησε  διαλογική  όπου  οι  Σύμβουλοι  μας  ενημέρωσαν  και
συμφώνησα ότι θα πρέπει να γίνει, επίσης, διερεύνηση και σωστή
χρέωση του τιμολογίου λυμάτων αποχέτευσης.

Κατόπιν τούτου το Τοπικό Συμβούλιο

           
                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Και εγκρίνει  την αποστολή της απόφασης στην Οικονομική Υπηρεσία
του Δήμου Διονύσου  ώστε  να γίνει πρόβλεψη και ταυτόχρονα δίκαιη
χρέωση για τα βιομηχανικά-επαγγελματικά τιμολόγια του Δήμου μας,
όπως σε πολλές περιοχές της χώρας και όχι να χρεώνονται με το
γενικό-οικιακό τιμολόγιο.   
   Θα πρέπει επίσης να γίνει διερεύνηση και σωστή χρέωση του
τιμολογίου λυμάτων αποχέτευσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 11/2018
Το  παρών  πρακτικό  υπογράφεται  ως  ακολούθως.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ  ΜΕΛΗ
     
                            
    ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
                                    ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                    ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
                                    ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

                        Ακριβές  απόσπασμα
              Ο   Πρόεδρος  του    Τοπικού  Συμβουλίου  


