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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Σήμερα στις 18 Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην
Δημοτική Κοινότητα Αιαντείου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Συμβούλιο, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 720/2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου,
αφού επιδόθηκε στα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι από τα πέντε (5) μέλη του
συμβουλίου παρόντα είναι τα τέσσερα.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
---------------------------

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
---------------------------

ΜΠΟΥΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Πρόεδρος)
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Μπούτση Θεανώ, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίαση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/2016
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση επί Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της
εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Αργοσαρωνικού Α.Ε.»
Συνεχίζοντας την Συνεδρίαση η Πρόεδρος ενημερώνει τους Κοινοτικούς Σ/λους ότι
διαδικαστικά προβλέπεται και η γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας επί του θέματος που αφορά
την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας: «Ιχθυοκαλλιέργειες Αργοσαρωνικού
Α.Ε.» επειδή η συγκεκριμένη δραστηριότητα λειτουργεί στα διοικητικά της όρια. Κατόπιν
υποβάλλει την γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου που υποβλήθηκε στις
15/01/2016 και εισηγείται την αποδοχή της, η οποία είναι αρνητική επί των προτεινομένων
δραστηριοτήτων της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Αργοσαρωνικού Α.Ε., καθώς και την πάγια
θέση του Δήμου για τη μη περαιτέρω ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων οι οποίες
σωρευτικά επιβαρύνουν την ποιότητα του περιβάλλοντος στο νησί μας, όπως έχει διατυπωθεί
διαχρονικά σε όλες τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Σ/λίου.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Γνωμοδοτεί αρνητικά επί των προτεινόμενων δραστηριοτήτων της εταιρείας
««Ιχθυοκαλλιέργειες Αργοσαρωνικού Α.Ε» και εμμένει στην πάγια θέση του δήμου για τη μη
περαιτέρω ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων οι οποίες σωρευτικά επιβαρύνον την
ποιότητα του περιβάλλοντος στο νησί μας, όπως έχει διατυπωθεί διαχρονικά σε όλες τις σχετικές
αποφάσεις του Δημοτικού Σ/λίου.
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2. Την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης.
Γι’ αυτό συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΙΑΝΤΕΙΟ 18/01/2016
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗ – ΜΠΟΥΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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