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ΕΔΡΑ:  ΠΥΛΟΣ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό με αριθμό ένα (1) συνεδρίασης της 30ης Μαΐου 2016 της

Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος.
Αριθμός Απόφασης 1/2016

                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Παραλαβή του προσχέδιου του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης

Διαχείρισης Αποβλήτων και η υποβολή του  σε Δημόσια διαβούλευση

     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό Κατάστημα,
(Γραφείο Δημάρχου), Πλατεία Νέστορος, σήμερα την 30η Μαΐου 2016 ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και  ώρα 18:00 συνήλθε  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση  η
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος κατόπιν της με αριθμό 9072
και από 26.05.2016 έγγραφης πρόσκλησης του κ. Δημάρχου και Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Αντιδημάρχους),
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του νόμου 3852/2010. 

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  επί  συνόλου επτά (7),
βρέθηκαν  παρόντες και οι επτά (7), ως εξής:

Παρόντες
     Καφαντάρης Δημήτριος Πρόεδρος & Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Πετρόπουλος
Παναγιώτης,  Δαρσακλής  Παναγιώτης,  Γαϊτάνης  Λεωνίδας,  Σαρδέλης  Ιωάννης,
Λευτάκη  –  Αρβανίτη  Πελαγία,  Ρούσσος  Ιωάννης,  Μέλη  και  Αντιδήμαρχοι  του
Δήμου Πύλου-Νέστορος. 

Απόντες
(Ο υ δ ε ί ς)

     Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών παραστάθηκε ο υπάλληλος του
Δήμου Πύλου – Νέστορος Αναστασόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, (άρθρο 62,
νόμος 3852/2010).
     Ο κ. Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης όπως αυτό φαίνεται στην περίληψη του θέματος και είπε:
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     Κύριοι  Αντιδήμαρχοι,  έχουμε  το  προσχέδιο  του  Τοπικού  Σχεδίου
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων για το οποίο έχετε λάβει γνώση από το
φάκελο  ενημέρωσης  του  Συμβουλίου,  για  την  υποβολή  του  σε  δημόσια
διαβούλευση. 
     Η  Εκτελεστική  Επιτροπή θα πρέπει  να  λάβει  απόφαση με  την  οποία  να
παραλαμβάνει  το προσχέδιο του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης
Αποβλήτων και  το θέτει  σε Δημόσια διαβούλευση.  Ως διαδικασία διαβούλευσης
προτείνεται η ακόλουθη:
     Ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και ενδεχομένως
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την διάγνωση προβλημάτων και διατύπωση
προτάσεων  από  φορείς,  οργανώσεις  και  πολίτες,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)
ημερών.  Κατόπιν  θα  διαβιβαστεί  για  διατύπωση  απόψεων  και  στην  Επιτροπή
Διαβούλευσης του δήμου.

     Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος με απόψεις,  απορίες και
διευκρινήσεις και αφού η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε υπόψη της τις διατάξεις των
άρθρων 62 και 63 του νόμου 3852/2010, τη διαλογική συζήτηση και το προσχέδιο
του  Τοπικού  Σχεδίου  Αποκεντρωμένης  Διαχείρισης  Αποβλήτων,  ομόφωνα
αποφασίζει: 

    1)Παραλαμβάνει  το  προσχέδιο  του  Τοπικού  Σχεδίου  Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης Αποβλήτων και το θέτει σε Δημόσια διαβούλευση.

    2)Η διαδικασία διαβούλευσης είναι η ακόλουθη:
Ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και ενδεχομένως στα
μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  για  την  διάγνωση  προβλημάτων  και  διατύπωση
προτάσεων  από  φορείς,  οργανώσεις  και  πολίτες,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)
ημερών.  Κατόπιν  να  διαβιβαστεί  για  διατύπωση  απόψεων  και  στην  Επιτροπή
Διαβούλευσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  1/2016

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                                        Πύλος 01/06/2016
                                                                                 Ακριβές Απόσπασμα
                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                            ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ  
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