ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από

το

πρακτικό

Συµβουλίου

3/06-04-2016

τακτικής

συνεδρίασης

του

της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου του ∆ήµου

Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 5/2016
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την γνωµοδότηση επί του Τοπικού

Σχεδίου Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ∆ήµου
Θέρµης
Στο Κάτω Σχολάρι και στο Κοινοτικό κατάστηµα σήµερα, την 06-04-2016
ηµέρα

Τετάρτη

και ώρα

18.00

µ.µ. συνήλθε

, το

Τοπικής κοινότητας Κ.Σχολαρίου , ύστερα από την

Συµβούλιο της

10914/30-03-2016

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:
Ότι σύµφωνα µε το τεύχος του Τ.Σ.Α.∆.Α. του ∆ήµου Θέρµης γίνεται µια µεγάλη
προσπάθεια ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης που
επικρατεί στον ∆ήµο µας για να επιλυθούν µέσα από τον κανονισµό και να
εφαρµοστεί η σωστή ∆ιαχείριση όλων των αποβλήτων.

Το συµβούλιο µετά το πέρας της ενηµέρωσης του Προέδρου και αφού µελέτησε το
Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ∆ήµου Θέρµης και
ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωµοδοτεί θετικά επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
,χωρίς προτάσεις και παρατηρήσεις.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 5/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό,
υπογράφεται ως
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως
παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Σ
(ακολουθούν
υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

