ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α: ΒΛ1ΓΩΡΣ-∆ΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ. 28/14-11-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 495/2013

ΘΕΜΑ :
«Χωροθέτηση υπόγειων
κάδων απορριµµάτων στη δηµοτική
Κοινότητα Πλαγιαρίου»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 14η-11-2013 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 20:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από
την υπ’ αριθµ. 46596/08-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις
των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 20 δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
1.
Κουγιάµης Αργύριος, Πρόεδρος ∆.Σ.
1.
Αναγνώστου Πασχάλης
2.
Αποστόλου Στυλιανός
2.
Αντωνίου Αντώνιος
3.
Βασιλειάδου Σοφία
3.
Βεζυρτζής Νικόλαος
4.
Βογιατζής ∆ηµήτριος
4.
Γιαννακίδου Κυριακή
5.
Γακούδη Βασιλική (απεχώρησε κατά τη
5.
Καπουσούζη Μαριάνθη
ου
συζήτηση του 7 θέµατος)
6.
Γκουστίλης Θεόδωρος
6.
Κοντοπίδης Γεώργιος
7.
Γκρόζος Παναγιώτης (απεχώρησε κατά τη
7.
Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
συζήτηση του 7ου θέµατος)
8.
Ηρακλής Βασίλειος
8.
Μουστάκας Βασίλειος
9.
Ιγνατιάδης Θεόδωρος
9.
Παπαφιλίππου Νικόλαος
10.
Καρκατζίνος Νικόλαος
10. Σαµαράς Νικηφόρος
11.
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
11. Στάθης Κωνσταντίνος
12.
Μπίκος Κωνσταντίνος
12. Τριανταφυλλίδης Παύλος
13.
Πονερίδης Παναγιώτης
13. Τσιλιάς Χρήστος
14.
Σαµαράς Σωκράτης
15.
Τιτέλης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
16.
Τσιολάκης Αριστόβουλος, Γραµµατέας ∆.Σ.
17.
Τσολάκης Απόστολος
18.
Φάµελλος Σωκράτης
19.
Χίνη ∆ήµητρα
20.
Χρυσοχόου Παύλος
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση ο Αντιδήµαρχος κος Γκουστίλης Θεόδωρος αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο, κο
Παπαδόπουλο Θεόδωρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010
και την υπ αριθµ. 192/2749/23-01-2013 (ΑΣ∆Α : ΒΕΙ6ΩΡΣ-200) απόφαση ∆ηµάρχου περί
ορισµού Αντιδηµάρχων.
Τα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα συζητήθηκαν πριν από την ηµερήσια διάταξη σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης.

Α∆Α: ΒΛ1ΓΩΡΣ-∆ΗΣ
Για την συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Πλαγιαρίου κος Μωραϊτης Αργύριος µε το υπ αριθµ. 46601/08-11-2013 έγγραφο του
Προέδρου του ∆.Σ., ο οποίος δεν παραστάθηκε.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 1Β.ν του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006) οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα
της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της
κείµενης νοµοθεσίας … για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς
υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας.
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των ∆ήµων εισηγείται στο δηµοτικό
συµβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος
ή οικισµού, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαµορφώνει την εισήγησή της, µετά από γνώµη του
οικείου τοπικού συµβουλίου.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του συµβουλίου την από 14-10-2013 σχετική εισήγηση-τεχνική
έκθεση επί του θέµατος από το αρµόδιο Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων και
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θέρµης στην οποία διαλαµβάνονται τα παρακάτω :
Οι χρόνοι της αποκοµιδής των απορριµµατοφόρων των συµβατικών κάδων που
εξυπηρετούν τον πρώην δήµο Μίκρας χρειάζεται να µειωθούν ώστε να λειτουργήσει ο
χρονικός προγραµµατισµός (συντονισµός απορριµµατοφόρων) στον σταθµό µεταφόρτωσης.
Με δεδοµένο τον υφιστάµενο στόχο-προγραµµατισµό αποκοµιδής, κρίνεται αναγκαία η
τοποθέτηση νέων υπογείων κάδων χωρητικότητας 3.000 lt. Ο υπολογισµός των νέων
υπογείων κάδων βασίστηκε στην υφιστάµενη κατάσταση, στην πυκνότητα κατοικιών & στον
συντελεστή παραγωγής οικιακών απορριµµάτων.
Τα πλεονεκτήµατα των κάδων αυτών είναι σηµαντικά για τους δηµότες αλλά και για το ∆ήµο,
γεγονός που αποδεικνύεται ήδη από την ευρεία χρήση τους σε πολλές χώρες παγκοσµίως,
αλλά και σε αρκετούς δήµους της χώρας µας πλέον των 15 χρόνων, και είναι τα εξής :
1.
Η βελτίωση της καθαριότητας και της υγιεινής στην περιοχή όπου τοποθετείται ο νέος
κάδος, επειδή περιορίζεται η δυσοσµία, καθώς η θερµοκρασία µέσα στο χώµα διατηρείται
χαµηλή. Επίσης, τα απορρίµµατα δεν είναι εκτεθειµένα στις καιρικές συνθήκες και στα
αδέσποτα ζώα ενώ οι ίδιοι οι κάδοι είναι κατασκευασµένοι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας
κατάλληλα για όλες τις καιρικές συνθήκες.
2.
Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας της περιοχής όπου εγκαθίστανται οι νέοι κάδοι,
καθώς οι κάδοι µπορούν να επενδύονται εξωτερικά ακόµα και µε ειδικά επεξεργασµένο ξύλο.
Αποφεύγεται έτσι η συχνά κακή εικόνα που παρουσιάζουν οι συµβατικοί κάδοι µετά από τη
µακροχρόνια χρήση τους ή τους διάφορους βανδαλισµούς στους οποίους υπόκεινται.
3.
Η µικρότερη συχνότητα αποκοµιδής, οι λιγότερες οχλήσεις από τη διέλευση των
απορριµµατοφόρων και ο περιορισµός της αέριας ρύπανσης.
4.
Η µείωση των λειτουργικών εξόδων λόγω της µικρότερης συχνότητας της
αποκοµιδής. Εξοικονοµούνται χρήµατα από τη µικρότερη κατανάλωση καυσίµων, την
συντήρηση των απορριµµατοφόρων, αλλά και από την εξοικονόµηση χρόνου των
εργαζοµένων.
5.
Εκτός από το καθαρότερο περιβάλλον και τους καθαρούς δρόµους θα
απελευθερωθούν και θέσεις πάρκιγκ, τις οποίες καταλάµβαναν οι συµβατικοί κάδοι.
6.
Μηδενίζονται πλέον οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχηµάτων από τυχαίες µετακινήσεις
κάδων µέσα στο οδόστρωµα (νεροποντή, δυνατός αέρας, κλπ) ειδικά σε δρόµους µε µεγάλη
κλίση.
Η µελέτη προτείνει την τοποθέτηση έντεκα (11) υπογείων κάδων ανεβάζοντας τον αριθµό
στον οικισµό του Πλαγιαρίου σε δέκα έξι (16). Πιο συγκεκριµένα :
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α/α

Αριθµός
Νέων
Υπογείων
Κάδων

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

10

1

Συν.

11

Αριθµός προς
Αντικατάσταση
Συµβατικών Κάδων
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
5 κάδοι (1 µεγάλος
660 lt, 4 µικροί 240
lt)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
3 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
3 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
4 κάδοι (1 µεγάλος
660 lt, 3 µικροί 240
lt)
27 κάδοι

Θέση

Συµβολή Ξενοφώντος & Σόλωνος (Ο.Τ. 3)
Συµβολή Θράκης & 28ης Οκτωβρίου (πίσω από
το γήπεδο) (Ο.Τ. 1)
∆ωδώνης (Στροφή Πάρκου)
Καπετάν Γερµανού Καραβαγγέλη (πλησίον
φυλακίου)
Συµβολή Αδαµαντίου Κοραή & Αγ. ∆ηµητρίου
(Νηπιαγωγείο) (Ο.Τ. 39)
Συµβολή Θράκης & Γρηγορίου Λαµπράκη
(Θυρίδες) (Ο.Τ. 39)
Συµβολή Κρήτης, 28ης Οκτωβρίου &
∆ωδεκανήσου (Ο.Τ. 49)
Συµβολή Θ. Κολοκοτρώνη & Γρ. Λαµπράκη
Συµβολή Θ. Κολοκοτρώνη & Κύπρου- έναντι
Νηπιαγωγείου (Ο.Τ. 7)
Συµβολή 28ης Οκτωβρίου & ∆ωδεκανήσου (Ο.Τ.
8)

Ο χρόνος του απορριµµατοφόρου των συµβατικών κάδων που εξυπηρετεί το Πλαγιάρι
υπολογίζεται ότι µειώνεται κατά 40΄ µε την τοποθέτηση των παραπάνω υπογείων κάδων,
ενώ ο αριθµός των συµβατικών κάδων µειώνεται από 168 κάδους (108 µεγάλοι & 60 µικροί)
σε 141 (88 µεγάλοι & 53 µικροί). Τα ποσοστά αντικατάστασης κάδων είναι 108-88/108 =
18,50% στους µεγάλους και 60-53/60 = 11,67% στους µικρούς.
Η οριστική χωροθέτηση των υπογείων κάδων θα προκύψει µετά τον τελικό έλεγχο της µη
ύπαρξης ΟΚΩ στις θέσεις που έχουν επιλεγεί για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών στα
δίκτυα κοινής ωφέλειας.
Τέλος, στο σώµα των υπογείων κάδων θα τοποθετηθεί σε πλαστικοποιήµενη ταµπέλα
µήνυµα για την ενηµέρωση των δηµοτών για την ορθή χρήση και προστασία των υπογείων
κάδων :

Α∆Α: ΒΛ1ΓΩΡΣ-∆ΗΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑ∆ΩΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ χωρίς προηγουµένως να έχουν τοποθετηθεί
µέσα σε κλειστή σακούλα.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΙΨΗ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑ∆ΟΥ, για την
προστασία του κάδου, όπως:
•
•
•

•

Εύφλεκτα ή θερµά υλικά : όπως στάχτες από τζάκια και αναµµένα τσιγάρα.
Υλικά προερχόµενα από οικοδοµικές εργασίες: Μπάζα, χώµατα, πέτρες, ξύλα,
σπασµένα τζάµια, σιδερένια και αιχµηρά αντικείµενα.
Μεγάλα δοχεία, χάρτινες συσκευασίες, τελάρα φρούτων, που δεν χωράνε στις
οικιακές σακούλες απορριµµάτων, όπως οι συσκευασίες τροφίµων, π.χ τενεκέδες
από λάδι ή τυρί, επειδή έχουν άκαµπτη δοµή και δεν συµπιέζονται από το βάρος
τους.Οι συσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται στον ειδικό µπλε κάδο ανακύκλωσης.
Υλικά τα οποία µπορούν να ανακυκλωθούν όπως απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά
τηλέφωνα, ηλεκτρικοί λαµπτήρες κ.λπ.), τα απόβλητα λιπαντικά έλαια, τα παλαιά
ελαστικά, οι χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες (µπαταρίες) και οι συσσωρευτές
οχηµάτων ανήκουν στα στερεά απόβλητα που υπόκεινται σε ειδική διαχείριση.
Καλέστε στον ∆ήµο Θέρµης / ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύλωσης τηλ. 239233209 /
2310478014.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την υπ αριθµ. 27/2013 απόφαση του
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου µε την οποία γνωµοδότησε θετικά και
ενέκρινε την πρόταση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων
Υλικών, της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, για τη χωροθέτηση υπογείων κάδων
απορριµµάτων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου , µε δύο µικρές διαφοροποιήσεις στις
προτάσεις µε α/α 1 & 4 του πίνακα της εισήγησης και πιο συγκεκριµένα ως εξής:

α/α

Αριθµός
Νέων
Υπογείων
Κάδων

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

10

1

Συν.

11

Αριθµός προς
Αντικατάσταση
Συµβατικών Κάδων
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
5 κάδοι (1 µεγάλος
660 lt, 4 µικροί 240
lt)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
3 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
3 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
4 κάδοι (1 µεγάλος
660 lt, 3 µικροί 240
lt)
27 κάδοι

Θέση

Συµβολή 28ης Οκτωβρίου & Ξενοφώντος
Συµβολή Θράκης & 28ης Οκτωβρίου (πίσω
από το γήπεδο) (Ο.Τ. 1)
∆ωδώνης (Στροφή Πάρκου)
Καπετάν Γερµανού Καραβαγγέλη
Συµβολή Αδαµαντίου Κοραή & Αγ. ∆ηµητρίου
(Νηπιαγωγείο) (Ο.Τ. 39)
Συµβολή Θράκης & Γρηγορίου Λαµπράκη
(Θυρίδες) (Ο.Τ. 39)
Συµβολή Κρήτης, 28ης Οκτωβρίου &
∆ωδεκανήσου (Ο.Τ. 49)
Συµβολή Θ. Κολοκοτρώνη & Γρ. Λαµπράκη
Συµβολή Θ. Κολοκοτρώνη & Κύπρου- έναντι
Νηπιαγωγείου (Ο.Τ. 7)
Συµβολή 28ης Οκτωβρίου & ∆ωδεκανήσου
(Ο.Τ. 8)

Α∆Α: ΒΛ1ΓΩΡΣ-∆ΗΣ
Τέλος, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την υπ αριθµ. 79/2013 εισηγητική απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, την απόφαση του συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και τις διατάξεις
του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Εγκρίνει την πρόταση για τη χωροθέτηση υπογείων κάδων απορριµµάτων στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Πλαγιαρίου, όπως αποτυπώνεται στην από 14-10-2013 τεχνική έκθεση του
Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών, της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θέρµης, µε τις διαφοροποιήσεις που εισηγήθηκε
το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγαρίου, και συγκεκριµένα :

α/α

Αριθµός
Νέων
Υπογείων
Κάδων

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

10

1

Συν.

11

Αριθµός προς
Αντικατάσταση
Συµβατικών Κάδων
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
5 κάδοι (1 µεγάλος
660 lt, 4 µικροί 240
lt)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
3 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
2 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
3 κάδοι 660 lt
(µεγάλοι)
4 κάδοι (1 µεγάλος
660 lt, 3 µικροί 240
lt)
27 κάδοι

Θέση

Συµβολή 28ης Οκτωβρίου & Ξενοφώντος
Συµβολή Θράκης & 28ης Οκτωβρίου (πίσω
από το γήπεδο) (Ο.Τ. 1)
∆ωδώνης (Στροφή Πάρκου)
Καπετάν Γερµανού Καραβαγγέλη
Συµβολή Αδαµαντίου Κοραή & Αγ. ∆ηµητρίου
(Νηπιαγωγείο) (Ο.Τ. 39)
Συµβολή Θράκης & Γρηγορίου Λαµπράκη
(Θυρίδες) (Ο.Τ. 39)
Συµβολή Κρήτης, 28ης Οκτωβρίου &
∆ωδεκανήσου (Ο.Τ. 49)
Συµβολή Θ. Κολοκοτρώνη & Γρ. Λαµπράκη
Συµβολή Θ. Κολοκοτρώνη & Κύπρου- έναντι
Νηπιαγωγείου (Ο.Τ. 7)
Συµβολή 28ης Οκτωβρίου & ∆ωδεκανήσου
(Ο.Τ. 8)

Α∆Α: ΒΛ1ΓΩΡΣ-∆ΗΣ
Η παρούσα απόφαση :
Α. να κοινοποιηθεί προς κάθε εµπλεκόµενο οργανισµό ή Υπηρεσία
Β. να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
79 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και
Γ. να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 495/2013.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

