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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης /2016 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας
Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις 26-9-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00
μμ,

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του

Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ:41/22-9-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 η οποία επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε νόμιμα.
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν οι
παρακάτω παρόντες:
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Κυρίου Κυριάκος
2)Κούσιογλου Θεοδοσία
3)Τσιρτσιμάλης Κωνσταντίνος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Τζωρτζίου Ανέστης
2)Χαϊτίδου Πηνελόπη
Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Αριθ. Αποφ.
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ΘΕΜΑ: Πρόταση για «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης
μαρμάρου 99.935,05 τμ» στη ΔΚ Προσοτσάνης»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το αριθ.
14007/16/Φ6240/13-6-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων
Αν.Μακεδ-Θράκης, ζητήθηκε γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών
από την εταιρία

«ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» σε δημόσια λατομική έκταση 99.935,05 τμ στη θέση

«Μαντριά» ΔΚ Προσοτσάνης
Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2 εδαφ. β΄ του Ν. 3852/2010 ορίζει ότι το συμβούλιο
της δημοτικής κοινότητας

εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις

πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου

είτε με δική του
σχετικά με την

αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έκαναν επιτόπιο έλεγχο με τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου στον ζητούμενο χώρο και διαπίστωσαν ότι δεν
συντρέχει λόγος, σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2,3 του άρθρου 10 του Ν.2115/93,

που να

εμποδίζει τις ερευνητικές εργασίες σε περιοχή 99.935,05 τμ στη θέση «Μαντριά» κάλεσε τα μέλη
να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη


το άρθρο 10 του Ν.2115/93



το άρθρο 83 του Ν.3852/2010

Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει τη συναίνεση ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99.935,05
τμ στη θέση «Μαντριά» της ΔΚ Προσοτσάνης» του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας, σύμφωνα
με τις παραγράφους 1,2,3 του άρθρου 10 του Ν.2115/93
Παραπέμπει την απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη σχετικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό
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Γι΄ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της ΔΚ Προσοτσάνης

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

