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Χαρακτηρισμός  χώρου  στην  Κοινότητα
Περιστεράς  για  ρίψη  ογκωδών μπαζών και
απορριμμάτων

Στη Περιστερά , στο γραφείο της  Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 29η του μηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της  Κοινότητας 
Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:43606/οικ/21-10-2019 έγγραφη 
Πρόσκληση του Προέδρου του ,  η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου  89 παρ. 2 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) 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 πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Ντισλής Δημήτριος
2. Κώττη Βασιλική                                                                Ουδείς
3. Οικονόμου Γεώργιος
4. Γουλιός Δημήτριος
5. Βαρλάμης Δημήτριος

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική 
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.
    Αφού διαπιστώθηκε  η  απαρτία  των μελών,  αφού σε σύνολο πέντε(5)  μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε(5) μέλη,  ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι είναι αναγκαίο στην κοινότητα Περιστεράς να βρεθεί και
να χαρακτηριστεί ένας χώρος που θα μπορεί να εναποθέτουν οι κάτοικοι  τα ογκώδη μπάζα και
τα μεγάλα απορρίμματα προσωρινά μέχρι να γίνει η συγκομιδή τους από την αρμόδια υπηρεσία
καθαριότητας  του  δήμου  Θέρμης.Έτσι  δεν  θα  γίνεται  αλόγιστα  η  ρίψη  μπαζών  και
απορριμμάτων  σε οποιοδήποτε σημείο της κοινότητας και όχι μόνο θα βελτιωθεί  η αισθητική
της κοινότητας αλλά  θα προστατευτεί  και  το περιβάλλον.Ο πρόεδρος επίσης πρόσθεσε ότι
υπάρχουν  δύο  χώροι  που  θα  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  ως  χώροι  περισυλλογής
ογκωδών μπαζών α) στη  θέση “Μπριάβας”,  η οποία απέχει περίπου δύο(2) χιλιόμετρα από
τον οικισμό Περιστεράς και βρίσκεται στο δρόμο από Περιστερά προς Λιβάδι και β)Στη θέση
που βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από το εξωκλήσι Κωνσταντίνου και Ελένης στην οδό
μετά τα νεκροταφεία, χώρος που έχει σκαφτεί παλαιότερα με μηχάνημα και προτείνει κατόπιν
ελέγχου  αυτών  από την  αρμόδια  υπηρεσία  του  δήμου  και  συγκεκριμένα   από  την   Δ/νση
Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου  Θέρμης  να  χαρακτηριστεί  ένας  από τους  δύο  αναφερόμενους
χώρους για αυτό το σκοπό, εφόσον κριθούν κατάλληλοι.

        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

  Εισηγούνται να  χρησιμοποιηθεί  και να χαρακτηριστεί  ως χώρος περισυλλογής ογκωδών 
μπαζών και απορριμμάτων : α)ο χώρος στη  θέση “Μπριάβας”,  η οποία απέχει περίπου δύο(2) 
χιλιόμετρα από τον οικισμό Περιστεράς και βρίσκεται στο δρόμο από Περιστερά προς Λιβάδι ή  
β) ο χώρος στη θέση που βρίσκεται σε απόσταση    500 μέτρα από το εξωκλήσι Κωνσταντίνου 
και Ελένης στην οδό  μετά τα νεκροταφεία, χώρος που έχει σκαφτεί παλαιότερα με μηχάνημα, 
εφόσον ελεγχθούν και κριθούν κατάλληλοι από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης.

Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στη Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης  για τις απαραίτητες
περαιτέρω ενέργειες.
    

      Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2019.

   
   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                               Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
                                                           Περιστεράς

                                            ΝΤΙΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                   


