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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Προς:
Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής  
Κοινότητας Θρακομακεδόνων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διατύπωση γνώμης σχετικά με τοποθετήσεις κάδων, στα όρια της Δημοτικής  
Κοινότητας Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2021 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. 3/2021 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 αρ. πρωτ. 42617/15-10-2021 σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, 
πλύσης κάδων και σάρωσης οδών από την Δ.Κ. Θρακομακεδόνων και των οικισμών Βαρυμπόμπης 
και Ολυμπιακού Χωριού της Δ.Κ Αχαρνών, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τοποθετήσει 4 συστοιχίες κάδων για την εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

γ) 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

δ) Το αρ. 3/2021 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων 
γνωμοδοτεί ως ακολούθως, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 23-11-2021  αιτήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης και προτείνει:

 Α. Την τοποθέτηση 1 συστοιχίας κάδων ΑΜΕΑ στην Δ.Κ Θρακομακεδόνων επί της οδού 

Πρωταγόρα, στις υπάρχουσες θέσεις έναντι του Καταστήματος, τηρώντας τους κανόνες του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τις προδιαγραφές ασφαλείας.  

Β. Την τοποθέτηση - προσθήκη κάδων ανακύκλωσης επί των οδών: 

  1. Κλειστού, έναντι Γυμναστηρίου, 

  2. Κρατερού, έναντι οδού Πτολεμαίου, 
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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, 

  6. Βεροίας έναντι της οδού Εδέσσης, 

  7. Θράκης επί του Κ.Χ έναντι οδού Πτολεμαΐδος, 

  8. Δημ. Πολιορκητού  &  Στρωμνίτσης και 

9. Αξιού 39-41. 

ε) την πρόταση της υπηρεσίας μας σύμφωνα με την οποία η τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης να 
γίνεται κατόπιν δημιουργίας εσοχής ή τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου «π» κατά 
περίπτωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια πεζών και 
οχημάτων καθώς και να αποφεύγεται η αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά.

                                               Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
               Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορ/των  

                           
                                                                 
                  

                 Ευστάθιος Τοπαλίδης

Συνημμένα: 
1. Το υπ’ αριθμ. 3/2021 πρακτικό με τα σκαριφήματα
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