
                                      

                                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   5/31-3-2016 Τακτικής Συνεδρίασης Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου  ∆ήµου Θέρµης.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 11/2016 

ΘΕΜΑ:   Γνωµοδότηση  επί  του  Τοπικού  Σχεδίου  Αποκεντρωµένης

∆ιαχείρισης Αποβλήτων  ∆ήµου Θέρµης.

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου σήµερα την  31η Μαρτίου 2016

ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00 µµ,  συνήλθε το Τ.Σ  της ∆ηµοτικής Κοινότητας,

σε  συνεδρίαση  ύστερα  από  την  υπ  ΄αριθµ. 10361/24-3-2016 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου Αργυρίου Μωραΐτη, που επιδόθηκε σε κάθε µέλος

και δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαπίστωσε ότι από

τα πέντε (5) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:

Μωραΐτης Αργύριος   παρών
Γιαλαµά Σοφία   παρούσα
Κουλέτας Νικόλαος   παρών
Στάθης Τοπαλίδης Ζήσης   παρών 
Γουλάρας Ιωάννης   Παρών

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  Καλαφάτη  Μαρία,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών του Συµβουλίου (σύµφωνα µε την υπ’

αριθµ. 134/19-1-2011 που τροποποιήθηκε µε την υπ άριθµ  299/11-2-2015

και στη συνέχεια µε την 2749/17-11-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης).

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου εισηγούµενος  το  4o  θέµα

της   εκτός  ηµερήσιας διάταξης πρότεινε τη συζήτηση εκτός ηµερησίας του

θέµατος  “γνωµοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης

Αποβλήτων”, διότι  παραλάβαµε  το σχέδιο του κανονισµού δύο µέρες πριν το

συµβούλιό µας και δόθηκε προθεσµία από το ∆ήµο Θέρµης έως την ερχόµενη

Τετάρτη  για  να  δοθεί  η  απόφαση,  και  συνεπώς  δεν  προλαβαίνουµε  τις

ηµεροµηνίες για επόµενο Συµβούλιο.

Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση,



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα

Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το τέυχος  του Τοπικού

Σχεδίου Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων ∆ήµου Θέρµης και είπε  τα

εξής:  

 Για  την  εφαρµογή  των  κατευθύνσεων  του  Εθνικού  Σχεδίου  ∆ιαχείρισης

Αποβλήτων  (ΕΣ∆Α),  καταρτίζονται  Περιφερειακά   Σχέδια  ∆ιαχείρισης

Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α)  από τους περιφερειακούς Φο∆ΣΑ. Ο ∆ήµος Θέρµης έχει

συντάξει Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑ∆Α), µε

βάση  την  υποχρέωσή  του  που  απορρέει  από  την  εθνική  και  κοινοτική

νοµοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων (ν. 4042/2012, ΦΕΚ 24 Α και Οδηγία

2008/98/ΕΚ). Το ΤΣΑ∆Α του ∆ήµου Θέρµης, που αυτή την περίοδο είναι σε

δηµόσια διαβούλευση µετά την έγκρισή του θα σταλεί στον οικείο Περιφερειακό

Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, προκειµένου να ληφθεί υπόψη στον

υπό εκπόνηση  Περιφερειακό  σχεδιασµό.  Το  ΤΣΑ∆Α του ∆ήµου Θέρµης,  θα

αποτελέσει  κείµενο  αναφοράς  για  τα  επόµενα  έτη  έως  το  2020,  και  θα

προσδιορίζει  τη  γενική  εικόνα  και  τις  κατευθύνσεις  που  θα  ακολουθήσει  ο

∆ήµος Θέρµης στο πλαίσιο των στόχων που καθορίζονται από τον Εθνικό και

Περιφερειακό  σχεδιασµό.  Το  Τοπικό  µας  Συµβούλιο  στο  πλαίσιο  της

διαβούλευσης, θα πρέπει να γνωµοδοτήσει επί του  παραπάνω σχεδίου και να

κάνει τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 2 του ν.

3852/2010.

 

 Το συµβούλιο µετά το πέρας της ενηµέρωσης του Προέδρου, αφού µελέτησε το

Τοπικό Σχέδιο  Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ∆ήµου Θέρµης,

ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση και  µε  βάση  το  άρθρο  83  παρ.  2  του  ν.

3852/2010,

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί  θετικά  επί  του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης

Αποβλήτων, χωρίς προτάσεις και παρατηρήσεις.

                     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 11/2016

Αφού  συντάχθηκε  και   αναγνώστηκε   το  παρόν  πρακτικό  υπογράφεται  ως



κάτωθι:

Ο Πρόεδρος                                                              Τα µέλη

Μωραϊτης Αργύριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ


