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του

της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου του ∆ήµου

Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 1/2016
ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων επί του κανονισµού Καθαριότητας και

Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θέρµης
Στο Κάτω Σχολάρι και στο Κοινοτικό κατάστηµα σήµερα, την 21-01-2016
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17.30 µ.µ. συνήλθε , το Συµβούλιο της Τοπικής
κοινότητας Κ.Σχολαρίου , ύστερα από την 1135/13-01-2016 πρόσκληση
του Προέδρου κ. Ζήση Νικολάου που δηµοσιεύτηκε στο

Κοινοτικό

Κατάστηµα και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε κάθε µέλος του Τ.Σ. σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία επειδή σε σύνολο 3 µελών, βρέθηκαν παρόντα 3 µέλη ως
εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα. Φιργαδά
του ∆ήµου Θέρµης

Μαριάνθη, υπάλληλος

για την τήρηση των πρακτικών του Συµβουλίου

σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.299/11-02-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου
Θέρµης.
•

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συµβουλίου
τα εξής:

Έπειτα από το σχέδιο κανονισµού καθαριότητας και ανακύκλωσης ∆ήµου
Θέρµης που µας εστάλει προς γνωµοδότηση και υποβολή προτάσεων από
την ∆/νση Καθαριότητας και Πρασίνου, πρέπει να αποφασίσουµε σχετικά

µε τον προτεινόµενο κανονισµό. Όσον αφορά την Τοπική Κοινότητα
Κ.Σχολαρίου πώς θα µπορούσε να ισχύσουν πρόστιµα και διαδικασίες
στους πολίτες-κατοίκους εφόσον δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι
εναπόθεσης απορριµµάτων (κλαδιά ,χόρτα - αδρανή υλικά από εργασίες σε
κατοικίες-ογκώδη αντικείµενα και ηλεκτρικές συσκευές ).

Εποµένως για

να ισχύουν τα αναγραφόµενα στον Κανονισµό θα πρέπει να υπάρχουν και
οι κατάλληλες υποδοµές για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των
αρµόδιων Υπηρεσιών του ∆ήµου µας.
Το συµβούλιο ακούγοντας την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση,

Γνωµοδοτεί

θετικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
επί του σχεδίου Κανονισµού

Καθαριότητας

&

Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θέρµης και συµφωνεί µε την παραπάνω
παρατήρηση του προέδρου.
Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 1/21-01-2016.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως
παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Σ
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