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ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης σχετικά με τοποθετήσεις κάδων, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας  

Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αρ. 3/2021 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την τοποθέτηση 

κάδων. 

 

Στους Θρακομακεδόνες σήμερα στις 31/01/2022 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2022, ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής 

Κοινότητας Θρακομακεδόνων κατόπιν της από 27/01/2022 με αριθ. πρωτ.: 6915 εγγράφου προσκλήσεως 

του Προέδρου αυτού που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφού βρέθηκε σε 

ΑΠΑΡΤΙΑ παρισταμένων 6 μελών, σε σύνολο 7, κηρύχθηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Σας θέτω υπ΄ όψη σας, το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην διατύπωση 

γνώμης σχετικά με τοποθετήσεις κάδων, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας  Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ 

αρ. 3/2021 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την τοποθέτηση κάδων. 

Σας γνωρίζουμε ότι με την από 12/1/2022 εισήγησης της η Διεύθυνση Καθαριότητας μας διαβίβασε 

τα κάτωθι προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά: 

 

«Έχοντας υπ’ όψιν: 

 α) Τις διατάξεις του άρθ. 83, παρ. 2στ, του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
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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,  

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.» 

 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων αφού έλαβε υπ’ όψιν του  

- Την Εισήγηση του κου Προέδρου 

- Τις διατάξεις του αρθ.83,παρ. 2στ, του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
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- 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. 

- Την ανάγκη ανάπτυξης δικτύου του μπλε κάδου στην Δ.Κ. Θρακομακεδόνων προκειμένου για την 

εξυπηρέτηση των κατοίκων και την ενίσχυση του έργου της ανακύκλωσης. 

- Το αρ. 3/2021 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων 

γνωμοδότησε  

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΊ  

 

 
Δεν εγκρίνει το υπ’ αρ. 3/2021 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την τοποθέτηση κάδων και κατά συνέπεια την 

εισήγηση της Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης. 

Αναλυτικά με ομοφωνία των παρευρισκομένων Κοινοτικών Συμβούλων δεν εγκρίνονται στην ολότητά τους τα 

παρακάτω εδάφια της εισήγησης : Β3, Β4, Β5, Β7 και Β9 με το σκεπτικό ότι η τοποθέτηση κάδων στα 

συγκεκριμένα σημεία θα αποτελέσουν εστίες μόλυνσης και διασποράς, έστω και αν πρόκειται περί 

ανακυκλωμένων απορριμμάτων εντός του οικιστικού ιστού και μπροστά από τις οικίες των Συνδημοτών μας. 

Αντιθέτως το Κοινοτικό Συμβούλιο με γνώμονα την ανάγκη ανάπτυξης του δικτύου του μπλε κάδου,  

Την ενίσχυση του έργου της ανακύκλωσης  

Την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ συνδημοτών μας, 

Αλλά και την τοποθέτηση των κάδων, όσον το δυνατόν σε απόσταση από κατοικίες και όχι διεσπαρμένους στον 

οικιστικό ιστό, γνωμοδοτεί υπέρ: 

 Του εδαφίου Α 

 Του εδαφίου Β1, αλλά μέσα από το υφιστάμενο παρτέρι επί της οδού Κλειστού, έναντι του Γυμναστηρίου 

 Του εδαφίου Β2 

 Του εδαφίου Β6 σε κατάλληλη εγκοπή και ξύλινη περίφραξη, στο ύψος των κάδων. Λόγω του 

υφιστάμενου εκεί 2ου Δημοτικού Σχολείου 

 Του εδαφίου Β8 σε κατάλληλη ασφαλή υποδοχή στην υφιστάμενη τσιμεντένια επιφάνεια εντός του 

οδοστρώματος 

Εναλλακτικά το Κοινοτικό Συμβούλιο προτείνει για την τοποθέτηση μπλε κάδων τα εξής σημεία: 

 Επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αριστοτέλους, από την  πλευρά του ηλεκτρικού υποσταθμού 
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 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 

 

Παράλληλα θα πρέπει οι κάδοι 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.    

Επίσης οι κάδοι 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. 

Επιπλέον θεωρούμε απαραίτητη την δημιουργία εσοχής για την τοποθέτηση όλων των κάδων ανεξάρτητα της 

θέσεως τοποθέτησής τους, όπως αναφέρει το εδάφιο ε) της εισήγησης και όχι την τοποθέτηση προστατευτικών  

«π». 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  2/2022. 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  

         ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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