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Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και κάδων 

ανακύκλωσης στη Τοπική Κοινότητα 

Περιστεράς

Στη Περιστερά , στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 6η του µηνός 
∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 µ.µ., το  Συµβούλιο της Τοπικής 
Κοινότητας Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:43613/οικ/30-11-2017 
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύµβουλο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και 
δηµοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                               ΟΥ∆ΕΙΣ
2. ΝΤΙΣΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα ∆ηµοτική 
υπάλληλος  του ∆ήµου Θέρµης , Σαραφιανού Ειρήνη.

    Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των µελών, αφού σε σύνολο τριών(3) µελών βρέθηκαν
παρόντα τρία(3) µέλη,  ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3ο

θέµα της ηµερήσιας διάταξης  είπε ότι εδώ και πολύ καιρό υπάρχει µεγάλο πρόβληµα έλλειψης
κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης στη Τοπική Κοινότητα Περιστεράς.Ανέφερε ότι
παλαιότερα υπήρχαν κάδοι απορριµµάτων, οι οποίοι είτε χάλασαν, είτε τους πήρε η υπηρεσία
καθαριότητας  για  επιδιόρθωση  και  δεν  επιστράφησαν  ,  µε  αποτέλεσµα  σήµερα  να  µην
υπάρχουν  οι  αναφερόµενοι  για  εναπόθεση  απορριµµάτων  των  δηµοτών  και  να  υπάρχει
εναπόθεση απορριµµάτων έξω από  άλλους υπάρχοντες κάδους, διότι δεν υπάρχει χώρος για
εναπόθεση αυτών εντός των υπαρχόντων κάδων. Αυτό σηµαίνει ότι µόνιµα υπάρχους σακούλες
απορριµµάτων έξω από κάδους, η δυσοσµία είναι έντονη και ο κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία
ορατός. Την κατάσταση την επιβαρύνει και η η ύπαρξη πολλών αδέσποτων σκυλιών , τα οποία
σχίζουν τις σακούλες των απορριµάτων που υπάρχουν έξω από τους κάδους και λερώνουν όλο
τον  οικισµό.Επίσης  είπε  ότι  δεν  υπάρχει  κανένας  κάδος  περιµετρικά  από  το  Κοινοτικό
Κατάστηµα,  περιµετρικά   από  το  ιατρείο  Περιστεράς  και  περιµετρικά  από  την  εκκλησία  του
Αγίου Ανδρέα µε αποτέλεσµα να µην διατηρούνται καθαροί οι αναφερόµενοι χώροι.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την προµήθεια από το ∆ήµο Θέρµης για την Τοπική Κοινότητα
Περιστεράς τριών κάδων απορριµµάτων και τριών κάδων ανακύκλωσης στους χώρους που έχει
ορίσει ο ∆ήµος και σήµερα δεν υπάρχουν και προµήθεια τριών φορητών κάδων µε ροδάκια  για



τοποθέτηση περιµετρικά  του  Κοινοτικού  Καταστήµατος Περιστεράς  , του  ιατρείου  Περιστεράς
και της εκκλησίας Αγίου Ανδρέα.

   Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

  Τα µέλη  µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου

ψηφίζουν ως εξής:

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

την προµήθεια από το ∆ήµο Θέρµης για την Τοπική Κοινότητα Περιστεράς τριών κάδων
απορριµµάτων  και  τριών  κάδων  ανακύκλωσης  στους  χώρους  που  έχει  ορίσει  ο  ∆ήµος  και
σήµερα  δεν  υπάρχουν  και  προµήθεια  τριών  φορητών  κάδων  µε  ροδάκια   για  τοποθέτηση
περιµετρικά  του  Κοινοτικού  Καταστήµατος  Περιστεράς  ,  του  ιατρείου  Περιστεράς  και  της
εκκλησίας Αγίου Ανδρέα.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 5/2017.  

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα

                                               Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                         ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                   


