ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 1/19-1-2016

τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

της

Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας του Δήμου Θέρμης.
Αριθμ. Απόφ. 1/2016
ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων επί του κανονισμού Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του
Δήμου Θέρμης.
Στην Καρδία και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα, την 19-1-2016 ημέρα Τρίτη και
ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε , το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας , ύστερα
από την 1133/13-1-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωακείμ Τρικαλιάρη 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 5 μελών, βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

1. ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

2. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Φιργαδά Μαριάνθη, υπάλληλος του Δήμου
Θέρμης

για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου σύμφωνα με την

υπ΄αριθμ.299/11-02-2015 απόφαση του Δημάρχου 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:

Έπειτα από την εισήγηση και το σχέδιο κανονισμού καθαριότητας και ανακύκλωσης
Δήμου Θέρμης που μας εστάλει προς γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων από τη
Δ/νση Καθαριότητας

και Πρασίνου ,πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά με τον

προτεινόμενο κανονισμό και να διατυπώσουμε τις δικές μας εκτιμήσεις και

προτάσεις. Διαβάζοντας αναλυτικά το σύνολο του κανονισμού διαπιστώθηκαν τα
ακόλουθα:
Άρθρο 12.1 .Δεν υπάρχουν οικοδομές που να διαθέτουν ατομικό χώρο για την
τοποθέτηση κάδου μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων .Επομένως ο οποίος
σχεδιασμός και προοπτική εφαρμογής προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό
,χρήζει επανεξέτασης και επαναδιατύπωσης, καθότι τα αναγραφόμενα είναι
δυνατόν να αφορούν ειδικές περιπτώσεις π.χ.Δημόσιες Υπηρεσίες ,Οργανισμούς
κ.λ.π..
Άρθρο 12.2. Επίσης επαναδιατύπωσης χρήζει η συγκεκριμένη παράγραφος , καθότι
υπάρχουν

ασάφειες

π.χ.

στο

τιμολόγιο

μεταφοράς

απορριμμάτων

,δεν

διευκρινίζεται αν αφορά στο κάθε δρομολόγιο ,έναν ή περισσότερους δημότες
ταυτόχρονα καθώς επίσης και σε διατυπώσεις που είναι αυτονόητες.

Άρθρο 12.3. Στη συγκεκριμένη παράγραφο διατυπώνουμε

τις απόψεις :α) οι

χρεώσεις μεταφοράς είναι υπερβολικές ,ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες
οικονομικά εποχές και προτείνουμε το ίδιο κόστος των 3Ε-5Ε -10Ε κατά περίπτωση
μπαζοσακούλων και όχι ανά σακούλα( να σβηστεί το σακούλα), β) όσον αφορά τις
τοποθετήσεις αδρανών υλικών επί των πεζοδρομίων αυτές θα πρέπει να μην
επιτρέπονται , ιδιαίτερα στο κέντρο του οικισμού βάση του κανονισμού
κοινόχρηστων χώρων ,γ)να εξεταστεί το ενδεχόμενο

της 1 φοράς το εξάμηνο να

γίνεται η αποκομιδή των ΑΕΚΚ και γιατί να υπάρχει αυτός ο περιορισμός εφόσον ο
ανάδοχος πληρώνει.
Άρθρο 12.5. Χρήζει αναλυτικής περιγραφής της διαδικασίας και των κανονισμών
για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.(μέτρα και όροι
Άρθρο 13. Στο άρθρο αυτό των εξαιρέσεων δεν περιγράφεται ο τρόπος και οι
ενέργειες που πρέπει να κάνει κάθε δημότης, προκειμένου να παραληφθούν και να
απομακρυνθούν με ασφάλεια , τα όσα απορρίμματα-απόβλητα δεν υποχρεούται να
συλλέξει και να απομακρύνει ο Δήμος .Παραμένει δε ασαφές (στο σημείο που
αναφέρεται η αδυναμία της Υπηρεσίας του Δήμου να απομακρύνει απορρίμματα)ο
μέγιστος χρόνος φύλαξης των απορριμμάτων στις κατοικίες των δημοτών ,καθότι
θεωρούμε ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε λίγες ημέρες της
εβδομάδας ή σε έκτακτες περιπτώσεις να λαμβάνεται ειδική μέριμνα των
Δημοτικών Άρχων ,π.χ. ανάθεση σε προσωρινή ιδιωτική εταιρεία αποκομιδής
απορριμμάτων .

Άρθρο 14. Ενώ στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται εκτενής αναφορά για την
καθαριότητα των ιδιωτικών χώρων και όσα προβλέπονται για την τήρηση των
κανόνων και των υποχρεώσεων από τους Δημότες, δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά
για τρόπους και ανάγκες αντίστοιχης παρέμβασης και ενεργοποίησης των
Υπηρεσιών του Δήμου +όταν αυτές συμβαίνουν σε κοινόχρηστους χώρους όπου
την ευθύνη έχει αποκλειστικά ο Δήμος.
Άρθρο 16.2 . Για την επιτυχή εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου ,θεωρούμε ότι
θα πρέπει να υπάρχει ακριβές πρόγραμμα αποκομιδής των ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων (μπλέ κάδοι) και αυτό να είναι σε γνώση των δημοτών και να
τηρείται επακριβώς ώστε να αποφεύγετε κάθε ταλαιπωρία και σπατάλη πολύτιμου
χρόνου.
Άρθρο 16.3.3. Να γίνει σαφέστερη επεξήγηση για τον τρόπο συλλογής και
απομάκρυνσης παλαιών ελαστικών οχημάτων , καθότι αυτά ανήκουν στην
κατηγορία που ο Δήμος δεν υποχρεούται να απομακρύνει.
Άρθρο 17.1 Θεωρούμε ότι κατά την σύνταξη αναφοράς για κάθε παράβαση του
κανονισμού καθαριότητας , να ενημερώνεται άμεσα και ο παραβάτης , ώστε να
προβαίνει το δυνατόν συντομότερο στην αποκατάσταση της παράβασης με τρόπο
που δεν θα δημιουργεί οικονομικές ή άλλες δυσκολίες ,τόσο στον ίδιο ,όσο και
δημοτική αρχή.
Κεφάλαιο Γ΄. Σχετικά με το θέμα της επιβολής προστίμων για παραβάσεις του
παρόντος κανονισμού, προτείνουμε αυτές να εξετάζονται με επιείκεια , λόγω των
οικονομικών δυσχερειών που υφίστανται σήμερα στη χώρα μας , αλλά να
αυστηροποιούνται όταν η όποια παράβαση άπτεται άμεσων κινδύνων της δημόσιας
υγείας και ασφάλειας , όπως π.χ. οι διαρροές αποβλήτων βόθρων από τα Φ.Ι.Χ. που
τα μεταφέρουν , οι ακαθαρσίες ζώων συντροφιάς και αδέσποτων , στις υπάρχουσες
παιδικές χαρές ή άλλους δημόσιους χώρους, καθώς και η εγκατάλειψη οχημάτων ή
γεωργικών μηχανημάτων σε δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους.
Τέλος αυστηρότητα πρέπει να επιδειχθεί και

για την αναγραφή κάθε είδους

συνθημάτων και φράσεων σε κτίρια .πινακίδες κυκλοφορίας , μνημεία κ.λ.π.

Το συμβούλιο ακούγοντας την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική
συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά επί της αρχής σχετικά με τον προτεινόμενο Κανονισμό
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης , και συμφωνεί με τις
παραπάνω παρατηρήσεις και επισημάνσεις που ακούστηκαν τόσο κατά την
εισήγηση του προέδρου όσο και των παρισταμένων μελών του Τοπικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας όπως αυτές παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν
αναλυτικά και κατά άρθρο.
.

Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 1/19-1-2016.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ακολουθούν
υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

