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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ                                             

        6/2017                                                                              ΘΕΜΑ                                                 
Γνωμοδότηση  για  την  έγκριση  θέσεων  για
τοποθέτηση  υπόγειων κάδων απορριμμάτων
στην Τ.Κ. Σουρωτής

Στην Σουρωτή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 25η του μηνός
Νοεμβρίου   του  έτους  2017,  ημέρα  Σάββατο  και  ώρα 12:00,  το   Συμβούλιο  της  Τοπικής
Κοινότητας  Σουρωτής  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από την  αρ.πρωτ:  42512/22-11-2017
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:
  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                         
2.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΝΟΣ                                                  Κανείς
3.  ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                          
      Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σφονδύλας Δημήτριος και ο
κ. Μπαλτατζής Νικόλαος.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος   το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  του
συμβουλίου  την  εισήγηση  του  τμήματος  Αποκομιδής  Απορριμμάτων  και  Ανακυκλώσιμων
Υλικών με αρ.πρωτ.: 42598/22-11-2017, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και
σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα τοποθέτησης πέντε(5) υπόγειων κάδων
απορριμμάτων στις εξής θέσεις:
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 Ένας κάδος (1) Νο1: Εκκλησία στη διασταύρωση των οδών Μαυρομάτη και Χρήστου Λόλα

2 Ένας κάδος (1) Νο2: Παύλου Μελά & Ν.Ρυσίου-Βασιλικών

3 Ένας κάδος (1) Νο3: Γήπεδο Σουρωτής στο δρόμο προς το εργοστάσιο

4 Ένας κάδος (1) Νο4: Έναντι καταστήματος διασκέδασης “ΩΡΕΣ”

5 Ένας κάδος (1) Νο5: Ε.Ο. Ρυσίου-Βασιλικών, έναντι μάντρας Στεφανίδη

6 Ένας κάδος (1) Νο6: Οδός “ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ”

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος   τόνισε  πως  συμφωνεί  με  την  εισήγηση  του  αρμόδιου
τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και πρότεινε την αποδοχή των προτεινόμενων θέσεων
αλλά  με  την  τοποθέτηση έξι(6)  συνολικά  κάδων .  Πρότεινε  ακόμη  ο  έκτος  κάδος   να
τοποθετηθεί στην οδό “ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ” σε σημείο που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία,
γιατί η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη, και υπάρχει δημόσιος χώρος για την τοποθέτηση του.

  



Επεσήμανε ακόμη ότι, τα πλεονεκτήματα από την  τοποθέτηση των υπόγειων κάδων  για
την περιοχή είναι σημαντικά καθώς θα βελτιωθεί η καθαριότητα , η υγιεινή και η αισθητική
εικόνα της περιοχής,  θα περιοριστούν οι κινήσεις των απορριμματοφόρων οχημάτων εντός του
οικισμού, θα βελτιωθεί η ποιότητα του έργου της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου καθώς θα
μειωθούν  τα  δρομολόγια  των  απορριμματοφόρων,  θα  μειωθούν  τα  λειτουργικά  έξοδα  του
δήμου και τέλος θα μειωθεί κατά πολύ ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. 
 Και  κάλεσε  το  συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.  Το  Συμβούλιο  ύστερα  από  διαλογική
συζήτηση αφού  άκουσε την εισήγηση του  προέδρου  και έλαβε υπόψη του την  αρ.πρωτ.:
42598/22-11-2017  εισήγηση  του  τμήματος  Αποκομιδής  Απορριμμάτων  και  Ανακυκλώσιμων
Υλικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί  υπέρ της τοποθέτησης  έξι(6) υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Τ.Κ. Σουρωτής,
ως εξής: α) πέντε(5) κάδους στις θέσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση με
αρ.πρωτ.:  42598/22-11-2017  του  τμήματος  Αποκομιδής  Απορριμμάτων  και  Ανακυκλώσιμων
Υλικών, β)  έναν(1) ακόμη κάδο στην οδό “ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ” δηλαδή

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 Ένας κάδος (1) Νο1: Εκκλησία στη διασταύρωση των οδών Μαυρομάτη και Χρήστου Λόλα

2 Ένας κάδος (1) Νο2: Παύλου Μελά & Ν.Ρυσίου-Βασιλικών

3 Ένας κάδος (1) Νο3: Γήπεδο Σουρωτής στο δρόμο προς το εργοστάσιο

4 Ένας κάδος (1) Νο4: Έναντι καταστήματος διασκέδασης “ΩΡΕΣ”

5 Ένας κάδος (1) Νο5: Ε.Ο. Ρυσίου-Βασιλικών, έναντι μάντρας Στεφανίδη

6 Ένας κάδος (1) Νο6: Οδός “ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ”

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2017.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                       
                                                          ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ


