ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ
ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ
Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΙΗΣΘΙΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ
ΓΡΑΦΕΘΟ ΔΗΜΟΣΘΙΗ ΙΟΘΝΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΟΣΑΝΗ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 7ηρ /2016 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δημοηικήρ Ιοινόηηηαρ Πποζοηζάνηρ ηος Νομού Δπάμαρ

ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Πξνζνηζάλεο ζηηο 21-6-2016 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 15.00 κκ,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην ζπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πξνζνηζάλεο ηνπ
Γήκνπ Πξνζνηζάλεο ύζηεξα από ηελ αξηζ.πξση: 30/17-6-2016 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 & 89 ηνπ Ν.3852/2010 ε νπνία
επηδόζεθε θαη γλσζηνπνηήζεθε λόκηκα.
Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν πέληε (5) κειώλ παξαβξέζεθαλ νη παξαθάησ
παξόληεο:
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ναικπάληε Διέλε
ΠΑΡΟΝΣΔ
1)Κπξίνπ Κπξηάθνο
2) Σδσξηδίνπ Αλέζηεο
3)Κνύζηνγινπ Θενδνζία
4)Υατηίδνπ Πελειόπε
ΑΠΟΝΣΔ
1)Σζηξηζηκάιεο Κσλζηαληίλνο
ν νπνίνο δελ ήιζε αλ θαη θιήζεθε λόκηκα

Απιθ.Απόθ:

22 /2016

ΘΕΜΑ: Ππόηαζη για ηην απαγόπεςζη καςζοξύλεςζηρ ζε πποζηαηεςμένερ πεπιοσέρ
ηηρ ΔΙ Πποζοηζάνηρ
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλαθέξεη όηη ζύκθσλα
κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δαζαξρείνπ

νη θάηνηθνη

ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ πινηνκνύλ

θαπζόμπια, γηα ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθώλ ηνπο αλαγθώλ από ηελ πεξηνρή ηεο Κνηλόηεηάο
ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν (Σεπηέκβξην κέρξη Ννέκβξην θαη Φεβξνπάξην κέρξη Μάξηην) εθάζηνπ
έηνπο
Τν Δαζαξρείν Δξάκαο κε ην αξηζ.8319/8-6-2016 έγγξαθό ηνπ ελεκέξσζε όηη θάζε
Σεπηέκβξην πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ηεο δηάηαμεο

θαπζνμύιεπζεο

θαη ζηελ νπνία

θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνύπνζέζεηο πινηνκίαο γηα ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ

ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ. Σ’απηή ηε δηάηαμε πξνζδηνξίδνληαη πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη
πξνζηαηεπκέλεο θαη απαγνξεύεηαη ε θαπζνμύιεπζε
Επεηδή νξηζκέλα
αιζπιιίσλ

ή

πεξηνρώλ

ηνπηθά δηακεξίζκαηα εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπο

πεξηκεηξηθά

ησλ

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ δαζηθή ξπζκηζηηθή δηάηαμε
Δήκνπο λα ελεκεξώζνπλ

νηθηζκώλ

ηνπο

2016, ην Δαζαξρείν

πξνθεηκέλνπ

λα

δεηά από ηνπο

γηα ηελ ύπαξμε ή κε πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρώλ πνπ δελ

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ δηάηαμε θαπζνμύιεπζεο έηνπο 2015
Μεηά από ηα παξαπάλσ θαιεί ν Πξόεδξνο ηα κέιε λ΄απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
H ΔΗΜΟΣΘΙΗ ΙΟΘΝΟΣΗΣΑ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππόςε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/2010
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-Δλεκεξώλεη ηελ Τπεξεζία ηνπ Γαζαξρείνπ Γξάκαο όηη δελ ππάξρνπλ πεξηνρέο ζηε
ΓΚ Πξνζνηζάλεο νη νπνίεο ρξήδνπλ πξνζηαζίαο γηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε ξπζκηζηηθή
δηάηαμε έηνπο 2016.
Β.-Πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή όζσλ ίζρπαλ ζηελ ξπζκηζηηθή δηάηαμε θαπζνμύιεπζεο
έηνπο 2015
Γ.-Παξαπέκπεη ηελ απόθαζε απηή ζηελ Γ/λζε Πεξηβάινληνο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο
πεξαηηέξσ ελέξγεηεο
Η απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 22/2016
Γη’ απηό έρεη ζπληαρζεί ην πξαθηηθό απηό ην νπνίν θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.
Ο Πξόεδξνο
Τπνγξαθή

Η Γξακκαηέαο
ππνγξαθή

Σα Μέιε
ππνγξαθέο
Ακπιβέρ Απόζπαζμα
Ο Ππόεδπορ
ηηρ Δημοηικήρ Ιοινόηηηαρ

ΙΤΡΘΟΤ ΙΤΡΘΑΙΟ

