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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Διατύπωση γνώμης σχετικά με τοποθετήσεις κάδων, στα όρια της Δημοτικής
Κοινότητας Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου
για την τοποθέτηση κάδων»
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα στην Δημοτική Κοινότητα την
διατύπωση γνώμης σχετικά με τοποθετήσεις κάδων, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας
Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση
κάδων.
Έχοντας υπ’ όψιν:
α) Τις διατάξεις του άρθ. 83, παρ. 2στ, του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
β) Την ανάγκη ανάπτυξης του δικτύου του μπλε κάδου στην Δ.Κ. Θρακομακεδόνων προκειμένου για
την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την ενίσχυση του έργου της ανακύκλωσης
γ) Το με αριθμό πρωτ. 14309/17-2-2022 αίτημα της κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΝΑΣ, η οποία ζητά
την επανατοποθέτηση δύο κάδων ανακύκλωσης που υπήρχαν επί της οδού ΑΡΧΕΛΑΟΥ, κοντά
στην Φιλίππου Β΄, στην περιοχή Θρακομακεδόνων.
δ) Την αρ. 2/2022 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. Θρακομακεδόνων που ελήφθη
κατόπιν του αρ. 3/2021 πρακτικού της ομάδας έργου
ε) Την αρ. 21/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία ελήφθη κατόπιν της αρ.
2/2022 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. Θρακομακεδόνων (δ) περίπτωση, σύμφωνα με
την οποία αποφασίστηκε:
i) να τοποθετηθούν οι κάδοι στα σημεία για τα οποία συμπίπτει η γνώμη της ομάδας έργου με την
γνώμη του συμβουλίου της Δ.Κ Θρακομακεδόνων ήτοι:
•
την τοποθέτηση 1 συστοιχίας κάδων ΑΜΕΑ στην ΔΚ Θρακομακεδόνων επί της οδού
Πρωταγόρα, στις υπάρχουσες θέσεις έναντι του Καταστήματος, τηρώντας τους κανόνες του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τις προδιαγραφές ασφαλείας (περ. Α) και
•

την τοποθέτηση 1 κάδου ανακύκλωσης στην οδό Κρατερού, έναντι οδού Πτολεμαίου (περ. Β2)

ii) να επανεξεταστούν από την ομάδα έργου τοποθέτησης κάδων οι περιπτώσεις Β1, Β6 και Β8
λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση του συμβουλίου της Δ.Κ Θρακομακεδόνων
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iii) να επανεξεταστούν από την ομάδα έργου τοποθέτησης κάδων οι περιπτώσεις Β3, Β4, Β5, Β7 και
Β9 για τις οποίες γνωμοδότησε αρνητικά το συμβούλιο τοπικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων σε
συνδυασμό με την εναλλακτική πρόταση του συμβουλίου της Δ.Κ Θρακομακεδόνων για τοποθετήσεις
μπλέ κάδων, ήτοι:
•
Επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αριστοτέλους, από την πλευρά του ηλεκτρικού
υποσταθμού
•
Επί της οδού Κοζάνης, από την πλευρά του μετεωρολογικού σταθμού
•
Επί της οδού Θεσσαλονίκης, έναντι οδού Μοναστηρίου μεταξύ της στάσης και της κολώνας του
ηλεκτρικού δικτύου
•
Επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μακεδονίας, στο ύψος του ηλεκτρικού υποσταθμού και
•
Επί της οδού Μακεδονίας και Θρακομακεδόνων κατά μήκος του νεοεγκατασταθέντος
συρματοπλέγματος
iv) να εξεταστούν από την ομάδα έργου οι προτάσεις του συμβουλίου της Δ.Κ Θρακομακεδόνων,
ήτοι:
•
οι κάδοι ανακύκλωσης κατά μήκος της οδού Μακεδονίας να συγκροτηθούν σε τρεις συστοιχίες
των τριών, σε εγκοπές, από την πλευρά του ρέματος, όπου υπάρχει αρκετός χώρος για την εγκατάστασή
τους, θέσεις τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε από κοινού.
•
οι κάδοι ανακύκλωσης επί της οδού Κασσάνδρου, με την ίδια λογική, θα μπορούσαν να
τοποθετηθούν στην γωνία Κασσάνδρου και Γρανικού, έναντι του Ο.Τ.3, πάντα σε εγκοπή.
v) να εξεταστεί από την ομάδα έργου η πρόταση του συμβουλίου της Δ.Κ Θρακομακεδόνων,
σύμφωνα με την οποία, η τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης να γίνεται σε εσοχές ανεξάρτητα της
θέσεως τοποθέτησής τους και να μην τοποθετούνται προστατευτικά «π».
στ) Το αρ. 3/2022 πρακτικό που συντάχθηκε κατόπιν της ανωτέρω απόφασης ΕΠΖ, και
συμπεριλαμβάνει την αίτηση της περίπτωσης (γ), σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου γνωμοδοτεί
ως ακολούθως:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

1.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 14309/17-2-2022 αιτήματος της κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΛΕΝΑΣ– ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ, για την επανατοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης επί της οδού
ΑΡΧΕΛΑΟΥ & ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄ στην περιοχή Θρακομακεδόνες. Προτείνει την τοποθέτηση ενός
κάδου ανακύκλωσης επί της οδού Φιλίππου Β΄30Β ,
2.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει του από την 1-4-2022 αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας και

Ανακύκλωσης για την επανεξέταση του 3ου/2021 Πρακτικού και τις προτάσεις της με αριθμό
2/31.1.22 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων (Απόφαση Ε.Π.Ζ.
ΑΔΑ: Ψ2ΕΙΩΨ8-Ι3Ζ). Συμφωνεί με την πρόταση για τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης επί της οδού
Θεσσαλονίκης έναντι της οδού Μοναστηρίου και προτείνει την τοποθέτηση τριών κάδων
ανακύκλωσης επί της οδού:
a)

Τσοτυλίου & Θεσσαλονίκης,

b)

Κασσάνδρου έναντι της οδού Γρανικού και

c)

Π. Μελά & Μακεδονίας , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
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Κατά τα λοιπά ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ

τις υπόλοιπες προτάσεις και θεωρούμε ότι οι θέσεις που

προτείναμε στο 3ο/2021 Πρακτικό είναι οι κατάλληλες, καθώς οι οδοί εξετάζονται ως προς την
κυκλοφορία οχημάτων, την επάρκεια του πεζοδρομίου (πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο των 2,50 μ. ώστε να
κατασκευαστεί εσοχή – η Μακεδονίας έχει 1,50 μ. πλάτος πεζοδρομίου) και

επαρκές πλάτος

οδοστρώματος (ανά λωρίδα κυκλοφορίας) ώστε να επιτρέπεται το παρκάρισμα επειδή οι κάδοι
καταλαμβάνουν θέση πάρκινγκ αυτοκινήτων.
παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορ/των

Ευστάθιος Τοπαλίδης
Συνημμένα:
Το υπ’ αριθμ. 3/2022 πρακτικό με τα σκαριφήματα
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