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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 2 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 20η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00
π μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την
αριθμ.2239/16-2-2015 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.-Γεωργιάδης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
3-Τσακμακίδης Κοσμάς (Μέλος)
4.-Παυλίδης Πέτρος (Μέλος)
5.-Βόσκου-Βλάχου Ιορδάνα (Μέλος)
6.-Γαραμπέρας Παντελής (Μέλος)
7-.Αναστασιάδης Ηλίας (Μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Η δημοτική σύμβουλος κ.Βόσκου Ιορδάνα προσήλθε στην αίθουσα συνεδρίασης μετά την λήψη
απόφασης επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Αριθ. Αποφ. 15 /2015
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για την έρευνα-μίσθωση δημοσίου
λατομείου μαρμάρου 99,1138422 στρ στη θέση «Καλλίπολη» της ΤΚ Μικρόπολης»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το αριθ.
9525/14/Φ5932/24-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών
Πόρων Αν.Μακεδ-Θράκης ζητήθηκαν πληροφορίες για την ύπαρξη ή μη απαγορευτικών
λόγων για την έρευνα-μίσθωση δημοσίου λατομείου μαρμάρου 99,1138422 στρ στη θέση
«Καλλίπολη» της ΤΚ Μικρόπολης»
Με την αριθ. 451/ 22-1-2015 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι που να εμποδίζουν την μίσθωση της ως
άνω ζητηθείσας έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2115/93.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Πρόεδρος της ΤΚ Μικρόπολης η οποία είπε ότι η
ζητηθείσα έκταση, χρησιμοποιείται από τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας ως βοσκότοπος
και η περίπτωση αλλαγής χρήσης της έκτασης , θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα για τον κλάδο
τους που ήδη πλήττεται σήμερα λόγω της κρίσης.
Για τον λόγο αυτό πρότεινε τη μη συναίνεση έρευνας-μίσθωσης δημοσίου στην περιοχή
που προαναφέρθηκε
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι συμφωνεί με την πρόταση της Προέδρου και
πρόσθεσε ότι από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας είχαμε
προφορική ενημέρωση ότι η ζητηθείσα έκταση είναι σε θέση natura-οικότοπο προτεραιότητας
και για το λόγο αυτό και η ανωτέρω Υπηρεσία θα αποφασίσει την μη συναίνεση της απευθείας
μίσθωσης στην προαναφερόμενη περιοχή
Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Πρόεδρος πρότεινε την μη συναίνεση της απευθείας
μίσθωσης και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Aφού έλαβε υπόψη :
 την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της
Δ/νσης Περιβάλλοντος
 την εισήγηση της Προέδρους της ΤΚ Μικρόπολης
 την εισήγηση του Προέδρου
 το άρθρο 10 του Ν.2115/93
 το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται αρνητικά στη συναίνεση έρευνας-μίσθωσης δημοσίου λατομείου μαρμάρου
99,1138422 στρ στη θέση «Καλλίπολη» της ΤΚ Μικρόπολης» του Δήμου Προσοτσάνης της
ΠΕ Δράμας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Παραπέμπει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15 /2015
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
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