ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές: ……/……/2022
Πρωτ.: Υ.Δ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3o/2022
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ
Σήμερα την 5-4-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ., η ομάδα έργου για την τοποθέτηση κάδων
μηχανικής αποκομιδής (απορριμμάτων και ανακύκλωσης) που συγκροτήθηκε

με την με αριθμό

608/19879/ 02.06.2020 απόφαση Δημάρχου, αποτελούμενη από τα μέλη:
1. Τούντα Κωνσταντίνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Έργων & Κατασκευής Έργων με
Αυτεπιστασία, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
2. Σαβουλίδη Λάζαρο, επόπτη καθαριότητας υπάλληλος της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
3. Τσιαούση Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Αστυνόμευσης της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας .
Προέβη σε εξέταση των θεμάτων σχετικών με: μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις
κάδων, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτημάτων των πολιτών ως κάτωθι :
1. 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 , στην περιοχή Θρακομακεδόνες.
2. Το από την 1.4.22 αίτημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την επανεξέταση των προτάσεων της
ομάδας έργου για την τοποθέτηση κάδων όπως αναφέρονται στο 3ο/2021 Πρακτικό και να ληφθούν
υπόψη – εξεταστούν, οι προτάσεις της με αριθμό 2/31.1.22 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Θρακομακεδόνων (Απόφαση Ε.Π.Ζ. ΑΔΑ: Ψ2ΕΙΩΨ8-Ι3Ζ), ως προς την παράγραφο:
Β. για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης επί των οδών:
3. Μεγ Αλεξάνδρου επί των ακινήτων με αριθμό 47, 107, 149, 189, 225, 54, 98, 130,
4. Σαμοθράκης και Άθωνος,
5. Θεσσαλονίκης 6, 9, 38,
7. Θράκης επί του ΚΧ έναντι οδού Πτολεμαΐδος,
9. Αξιού 39-41
και προτείνει την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στις οδούς:
I. Μεγ. Αλεξάνδρου & Αριστοτέλους επί του ηλεκτρικού υποσταθμού,
II. Κοζάνης στον Μετεωρολογικό Σταθμό,
III. Θεσσαλονίκης έναντι της οδού Μοναστηρίου,
IV. Μεγ. Αλεξάνδρου & Μακεδονίας στον ηλεκτρικό υποσταθμό και
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V. Μακεδονίας & Θρακομακεδόνων επί του συρματοπλέγματος .
Επί των ως άνω περιπτώσεων, διενεργήθηκε αυτοψία και ελήφθησαν φωτογραφίες, οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού.
Η ομάδα έργου κατόπιν μελέτης των ως άνω αιτημάτων, κρίνει ότι εμπίπτουν στο αντικείμενο των
εργασιών της και
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.
Κατά τα λοιπά ΑΠΟΡΙΠΤΟΥΜΕ 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.

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

1. Τούντα Κωνσταντίνα

Προϊστ. Τμήματος Συντήρησης Έργων &
Κατασκ. Έργων με Αυτεπιστασία
της Δ/νσης Τ.Υ..

2. Σαβουλίδης Λάζαρος

3. Τσιαούση Δήμητρα

Επόπτης Καθαριότητας της Δ/νσης

Προϊστ. Τμήματος Αστυνόμευσης

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας
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1.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄& ΑΡΧΕΛΑΟΥ

2β.ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ & ΓΡΑΝΙΚΟΥ

2β. ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

2γ.Π.ΜΕΛΑ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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