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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ για τον “Κανονιςμό Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ
και Ποιότητασ Ζωήσ” και Κυρώςεισ – Πρόςτιμα για την παραβίαςή του
Τίκεται ςε θλεκτρονικι διαβοφλευςθ για κάκε ενδιαφερόμενο μζχρι τισ 20
Ιουλίου 2020 ο “Κανονιςμόσ Προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ και Ποιότθτασ Ζωισ”
του Διμου Μεγαρζων κακϊσ και τα πρόςτιμα, που προβλζπονται για τθν
παραβίαςι του.
Επιδιωκόμενοι ςτόχοι αυτοφ του Κανονιςμοφ είναι:
- Η προςταςία και θ αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ
- Η αποτροπι τθσ ρφπανςθσ
- Η αναβάκμιςθ των περιοχϊν ιδιαιτζρου φυςικοφ κάλλουσ, αρχαιολογικοφ
και τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ
- Η ενεργόσ ςυμμετοχι των δθμοτϊν
- Η ενίςχυςθ τθσ προςπάκειασ βελτίωςθσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν
ςτουσ δθμότεσ, κατοίκουσ, επιςκζπτεσ του Διμου και τουσ επαγγελματίεσ
που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι ευκφνθσ του
- Η ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και των επαγγελματιϊν
που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Διμου
Γι αυτό το πολφ ςθμαντικό εγχείρθμα ο διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ
ταμοφλησ διλωςε ςχετικά:
«Το ςχζδιο του “Κανονιςμοφ Προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ & Ποιότητασ
Ζωήσ” ςυντάχκθκε με τθν επιμζλεια του Αντιδθμάρχου κ. Ιεροθζου Πολυχρόνη,
ηθτικθκαν παρατθριςεισ - προτάςεισ από τθν αντιπολίτευςθ και πριν τθ ςυηιτθςθ
και ψιφιςι του από τα κεςμικά όργανα, τίκεται ςε ανοιχτι διαβοφλευςθ για όλουσ
τουσ πολίτεσ και τουσ φορείσ
Θζλουμε να γίνουν οι πόλεισ μασ πιο ανκρϊπινεσ, περιςςότερο αςφαλείσ
και κυρίωσ πιο φιλικζσ προσ το δθμότθ και τον επιςκζπτθ. Στόχοσ αυτοφ του
κανονιςμοφ είναι θ βελτίωςθ ςε ςθμαντικά κακθμερινά ηθτιματα, που ζχουν να
κάνουν με τθν ποιότθτα ηωισ μασ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και
τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ. Τα ΠΡΟΣΙΜΑ, που προβλζπονται για τθν
παραβίαςθ του κανονιςμοφ, μαηί με τισ δράςεισ, για τθν ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, κα αποτελζςουν τθ δικλείδα αςφαλείασ για τθν
τιρθςθ και εφαρμογι του.

Καλοφμε όλουσ τουσ ςυνδθμότεσ μασ ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα μζχρι τισ
20 Ιουλίου 2020 , να γίνουν κυρίαρχο μζροσ αυτισ τθσ προςπάκειασ ςυμμετζχοντασ
με προτάςεισ - παρατθριςεισ - επιςθμάνςεισ.»
Τα κείμενα για τθ διαβοφλευςθ βρίςκονται ςτο παρακάτω link:
www.megara.gr/portal/index.php/themata-diavoulefsis
Οι προτάςεισ ςασ μποροφν να αποςταλοφν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
ςτο dmegara@megara.gr με κζμα «ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ».
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