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 ΘΕΜΑ: Συζήτηση στο προσχέδιο «Μελέτης Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων ∆ήµου Καισαριανής».  
 
Πρακτικό της 11ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου Καισαριανής, της 5ης  του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Στην Καισαριανή σήµερα την 5η 

του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 ηµέρα  
ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 13.00 µ.µ  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Καισαριανής συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.  11987/02-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του  Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παρεβρέθηκαν  στη συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            
 1.Περρής Ιωάννης    
 2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
 3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
 4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
 5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
 6.Λυκούδης Αλεβίζος 
  Επίσης παρόντες ήταν  ο κος Βοσκόπουλος Χρήστος από  την παράταξη 
«Καισαριανή Τώρα» και ο  εκπρόσωπος του Συλλόγου  Εργαζοµένων  ∆.Κ. κος  
Κυπραίος Φάνης.                                                                  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο  Αντιδήµαρχος  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών κος 
Περρής Ιωάννης εισηγούµενος  το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσίασε στα  
µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  το προσχέδιο µε θέµα  «Μελέτη Τοπικού  
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.∆)»,  το οποίο συντάχθηκε  σε  συνεργασία της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας. 



Επίσης  ενηµέρωσε τα µέλη για τη συγκρότηση επιτροπής µε απόφαση ∆ηµάρχου, η 
οποία αποτελείται από τον  Αντιδήµαρχο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Τεχνικών Υπηρεσιών κο Περρή Ιωάννη ως  συντονιστή, την Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Φυτοτεχνικών Μελετών και Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
κα Αλιφραγκή  Καλλιόπη, τον υπάλληλο του Αρχιτεκτονικού Τµήµατος της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κο Ευαγγέλου Γρηγόρη, τον υπάλληλο της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος κο Τσαλκιτζή Γεώργιο και ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου 
Εργαζοµένων του ∆ήµου Καισαριανής,  ο οποίος θα συµµετέχει στην επιτροπή και ο 
οποίος θα ορισθεί µε απόφαση του ∆.Σ.  του Συλλόγου. Η επιτριπή θα έχει ως έργο 
την παρακολούθηση της διαβούλευσης,  την ενηµέρωση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και τη συµβολή της στη τελική µορφή του Τ.Σ.∆. Αποβλήτων του ∆ήµου µας 
και την  ανάρτηση της εισήγησης του ανωτέρω θέµατος  στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου µας στην διεύθυνση www.Kessariani.gr   για δηµόσια διαβούλευση. 
 
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Επιτροπή 
Ποιότητα Ζωής. 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

           Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 
 
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
  Την  ανάρτηση  της µελέτης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας για δηµόσια 
διαβούλευση από 5/11/2015 έως 16/11/2015. 
Τη λειτουργία της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως οµάδας εργασίας µε τη συµµετοχή 
και εκπροσώπων των παρατάξεων, για τη διαµόρφωση του Τελικού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων  του ∆ήµου µας. 
Τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µετά τη δηµόσια διαβούλευση για να 
διαµορφώσει την εισήγηση και να την παραπέµψει  για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.   

 
   Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό πρακτικό το οποίο, αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                       1.Περρής Ιωάννης  
                                                                        2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
                                                                        3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
                                                                        4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
                                                                        5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
                                                                        6.Λυκούδης Αλεβίζος  
 
       ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                             Καισαριανή  09/11/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   
                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ   


