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Αριθ. Απόφασης 7η/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 4η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 06:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του
Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με
αριθ.πρωτ.:9509/22-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας,
που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε
κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση
& λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1o:«Φιλοξενία της δομής “Χωρίς Μεσάζοντες” στην Άνοιξη».
ΘΕΜΑ 2ο:«Μετονομασία οδού».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5
μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πιπέρης Χαράλαμπος
1) Καβούρης Θεόδωρος
2) Μανώλογλου Χρύσα
2) Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
3) Κυριάκης Δημήτριος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δ. Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διατύπωση της απαρτίας, εισηγήθηκε το πρώτο εκτός
ημερησίας διάταξης θέμα με την μορφή του κατεπείγοντος, διότι τίθεται θέμα δημόσιας
υγείας.
Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία
αποφασίστηκε ομόφωνα
η συζήτηση του πρώτου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Μελέτη για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και
ανακύκλωσης στις οδούς της Δ.Κ.Άνοιξης»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφέρει
γνώμη είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του
δήμου για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση
της αισθητικής περιοχών την καθαριότητα αυτών καθώς και την προστασία της δημόσιας
υγείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

του Δήμου Διονύσου οι κάδοι αποκομιδής των απορριμμάτων τοποθετούνται σε
συγκεκριμένες θέσεις ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κατόπιν μελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε θέσεις που επιτρέπουν την ευχερή χρήση τους
και την άνετη πρόσβαση των απορριμματοφόρων οχημάτων αφετέρου δε την ασφαλή
κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Η πυκνότητα των κάδων καθορίζεται με βάση
την ποσότητα των απορριμμάτων κάθε περιοχής.
Η αρμόδια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή
προσωρινής) των κάδων, ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο. Σε περίπτωση
φθοράς κάδων θα τιμωρούνται τόσο με το σχετικό πρόστιμο όσο και με την δαπάνη
αποκατάστασης των κατεστραμμένων κάδων. Για τον καθορισμό της θέσης των κάδων
λαμβάνονται υπόψη και οι διάφορες ιδιαιτερότητες και έτσι απαγορεύεται η τοποθέτηση
τους σε σημεία όπως:σε στροφή και στάση λεωφορείου, σε σημεία που δεν μπορεί να
ασφαλιστεί ο κάδος π.χ. ανηφόρες ή κατηφόρες, λόγω στενότητας δρόμου, σε φρεάτια
ομβρίων υδάτων,σε φωτεινούς σηματοδότες και σε ειδικές θέσεις παρκαρίσματος.
Σε περιπτώσεις διενέξεων μεταξύ κατοίκων για την αλλαγή θέσης του κάδου την τελική
απόφαση λαμβάνει η Υπηρεσία Καθαριότητας.
Ακόμα στο άρθρο 18 του Κανονισμού αναφέρεται ότι οι μπλε κάδοι της ανακύκλωσης
τοποθετούνται και αυτοί σε συγκεκριμένες θέσεις από την Υπηρεσία Καθαριότητας και είναι
και η μόνη αρμόδια για την μετακίνηση ή την αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής).
Σε αρκετούς οδούς της περιοχής συχνά τόσο οι κάδοι των απορριμμάτων όσο και οι
κάδοι της ανακύκλωσης μετακινούνται από τις θέσεις είτε από το εργαζόμενο προσωπικό
είτε από τους ίδιους τους πολίτες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα.
Συχνά,μάλιστα, έρχονται πολίτες στο δημοτικό κατάστημα που αναζητούν που
μεταφέρθηκε ο κάδος της γειτονιάς τους, ενώ ορισμένοι θέλουν να γίνει τοποθέτηση
κάδων, διότι δεν εξυπηρετούνται από τους ήδη υπάρχοντες.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνω την σύνταξη μελέτης για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και
ανακύκλωσης στις οδούς της Δ.Κ.Άνοιξης για την διασφάλιση της καλύτερης δυνατής
καθαριότητας της πόλης μας, την προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα την
προστασία της δημόσιας υγείας.
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Ο σύμβουλος κ.Κυριάκης Δημήτριος, παράλληλα, πρότεινε την εγκατάσταση συστήματος
υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων στην συμβολή των οδών Λυκαβηττού και Πάρου.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση
αποφάσισαν
ομόφωνα
την σύνταξη μελέτης για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης στις
οδούς της Δ.Κ.Άνοιξης για την διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης
μας, την προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα την προστασία της δημόσιας υγείας
και την εγκατάσταση συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων στην συμβολή
των οδών Λυκαβηττού και Πάρου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό:7/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

1. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 .ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
Άνοιξη 05-03-2019
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