ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 2

ης

/2016 τακτικής συνεδρίασης

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 1η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.2792/25-2-2016 πρόσκληση του
Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης ΄Αγγελος (Πρόεδρος)
2.-Γαραμπέρας Παντελής (Μέλος)
3-Τσακμακίδης Κοσμάς (Μέλος)
4.-Παυλίδης Πέτρος (Μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Γεωργιάδης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
2.-Βόσκου-Βλάχου Ιορδάνα (Μέλος)
3.-Αναστασιάδης Ηλίας (Μέλος)
οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Αριθ. Αποφ.

15 /2016

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου
93,98695 στρ στην ΤΚ Καλής Βρύσης»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το αριθ.
27248/15/Φ6121/28-12-2015 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών
Πόρων

Αν.Μακεδ-Θράκης ζητήθηκε γνωμοδότηση για την έρευνα-μίσθωση δημόσιας λατομικής

έκτασης

μαρμάρου 93,98695 στρ στη περιοχή

«Κορίτα» της

ΤΚ Καλής Βρύσης από την

εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ».
Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου με
το αριθ.πρωτ. 887/18-2-2016 έγγραφό του εισηγείται προς την ΕΠΖ ότι «υπάρχουν λόγοι που
να εμποδίζουν

την συναίνεσή μας για την απευθείας μίσθωση,

σύμφωνα με τις παραγράφους

1,2,3 του άρθρου 10 του Ν.2115/93, στον προαναφερόμενο λατομικό χώρο»

Tο συμβούλιο της ΤΚ Καλής Βρύσης με την αριθ. 9/2016 απόφασή του πρότεινε
ομόφωνα να μην συναινέσει ο Δήμος

στη συγκεκριμένη μίσθωση γιατί οι πηγές ύδρευσης

είναι σε απόσταση 343 μ από τον συγκεκριμένο λατομικό χώρο.
΄Υστερα κάλεσε ο Πρόεδρος τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης
Περιβάλλοντος
την σχετική απόφαση του συμβουλίου της ΤΚ
το άρθρο 10 του Ν.2115/93
το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται αρνητικά στην μίσθωση δημοσίου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης
93,98695 στρ στη θέση Κορίτα» της

ΤΚ Καλής Βρύσης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ

Δράμας, σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2,3 του άρθρου 10 του Ν.2115/93 γιατί οι πηγές
ύδρευσης είναι σε απόσταση 343 μ από τον συγκεκριμένο λατομικό χώρο. .
Παραπέμπει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό

15/2016

Γι΄ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της Ε Π Ζ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΥΣΣΕΛΗΣ

