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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αχαρνές, 01/04/2022 
Αρ. Πρωτ. 30904 
 
Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό 

Αριθμός Απόφασης 20η 

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 9ο 

Συνεδρίαση της 30/03/2022 

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η 
πρόσκληση:  27755/24-03-2022 

 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (από τα τακτικά μέλη) 
1) ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Πρόεδρος 
2) ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ 
3) ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4) ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΌΛΓΑ 
5) ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1) ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
2) ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
3) ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή 

τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/2022 
πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων 

 
Στις Αχαρνές σήμερα στις 30 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 27755/24-03-2022 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία των έξι (6) 
παρισταμένων μελών (9 μελής επιτροπή), κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Σύμφωνα των υπ’ αριθμ. 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 426/13-11-2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 18318/13-03-
2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 
Α/2021),  η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνεδριάζει δια περιφοράς, στα πλαίσια της ανάγκης 
περιορισμού διάδοσης του Covid-19. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 9ο    
θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης , η οποία έχει ως εξής:  
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«Κ. Πρόεδρε,       
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος 

την έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων 
απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση 
κάδων. Έχοντας υπ’ όψη: 

α) Το αρ.  73  Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

β) Την αρ. 209/19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία η αρμοδιότητα λήψης 
απόφασης περί τοποθέτησης-μετακίνησης κάδων απορριμμάτων μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής 

γ) Τα κάτωθι αιτήματα: 
1. Το με αριθμό πρωτ.  13720/19.4.2021  αίτημα του κ. ΜΟΣΧΟΒΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος 

ζητά την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων επί των οδών Ωκεανίδων 28, Σπερχειού και 
Μεταμορφώσεως στην περιοχή Αγιά Σωτήρα ,  γιατί δεν υπάρχει καθόλου κάδος εκεί. 

2. Το με αριθμό πρωτ.  20515/7.6.2021  αίτημα  της κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  η 
οποία ζητά  τον επαναπροσδιορισμό σημείου τοποθέτησης κάδων  απορριμμάτων, επί  της  
οδού Ιωαν. Θηβαίου 11, διότι δημιουργείται πρόβλημα με τα νερά  της βροχής. 

3. Το με αριθμό πρωτ. 20652/8.6.2021  αίτημα του κ. ΤΣΙΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος ζητά την 
επείγουσα απομάκρυνση  τριών εκ των τεσσάρων κάδων που βρίσκονται επί των οδών 
Μπουμπουλίνας  & Μιαούλη διότι ο αριθμός  τους  και η λάθος τοποθέτηση τους 
δημιουργούν προβλήματα όπως ελλιπής ορατότητα  οχημάτων στη διασταύρωση, 
αυξημένη δυσοσμία στον πρώτο όροφο κ.λ.π.. 

4.  Το  με αριθμό πρωτ. 36993/17.9.21 αίτημα της κ. ΠΙΤΛΙΓΓΕΡ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ , η οποία ζητά  
να προστεθεί ένας ακόμη κάδος  απορριμμάτων στην οδό Σολωμού και Τριών Ναυάρχων 
στην περιοχή Χαραυγή, καθώς και να ανανεωθούν οι υπάρχοντες επειδή έχουν τρυπήσει. 

5.  Το  με αριθμό πρωτ. 36992/17.9.21  αίτημα της  κ. ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, η 
οποία κατοικεί στην οδό Μπότσαρη 11 και  ζητά την ανανέωση και πρόσθεση επιπλέον 
κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται στην οδό  Σολωμού & Τριών Ναυάρχων στην 
περιοχή Χαραυγή,  διότι δεν επαρκούν. 

6.  Το  με αριθμό πρωτ.   40818/7.10.2021   αίτημα της κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, η 
οποία  ζητά την οριοθέτηση των κάδων απορριμμάτων επί της οδού Λυκούργου 16Α με 
την τοποθέτηση  Π.  

7. με αριθμό πρωτ.  40604/6.10.21  αίτημα του κ. ΤΣΑΚΛΑ ΘΑΝΟΥ, ο οποίος κατοικεί στην 
οδό Ανεξαρτησίας 40 και ζητά  την επανατοποθέτηση του κάδου ανακύκλωσης που 
βρισκόταν μεταξύ των οδών  Σκρα  και Λειψών,  στην  περιοχή του προφήτη Ηλία,   ο 
οποίος έχει απομακρυνθεί.  

8. Το με  αριθμό  πρωτ. 47199/10-11-2021  αίτημα  της  κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗΣ,  η οποία  
ζητά  την απομάκρυνση  των  κάδων  απορριμμάτων  από  την  ΚΥΠΡΟΥ  25  διότι  
βρίσκονται  στην είσοδο  της  οικίας  της  και προκαλούν  έντονη  δυσοσμία  κι εστία  
μόλυνσης  γενικότερα. 

9.  Το με αριθμό πρωτ.  47699/11-11-2021  αίτημα  του  κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  ο  
οποίος  ζητά  την  τοποθέτηση ενός   κάδου  απορριμμάτων  επί  της  οδού  ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ  
40 (πριν  τη  λεωφόρο  Κύμης). 

10.  Το με αριθμό πρωτ. 44722/27-10-2021 ηλεκτρονικό  αίτημα  της  κ. ΚΟΥΡΜΑΔΑ  
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ,  η  οποία  ζητά  την  απομάκρυνση  ενός  κάδου απορριμμάτων  από  την  
είσοδο  του 5ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  (δίπλα στην αυλόπορτα), επί  της  οδού  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΖΑΡΟΥ. 
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11.  Το  με αριθμό πρωτ.  52728/25-11-2021  αίτημα  του  κ. ΧΑΡΜΠ  ΙΣΜΑΗΛ,  ο  οποίος  
ζητά  την  τοποθέτηση  «Π»  για μόνιμη  θέση  κάδου  απορριμμάτων  στην οδό  
ΜΙΑΟΥΛΗ  61,  λόγω  διενέξεων και  συνεχούς  μετακίνησης  του  από  κατοίκους  
γειτονικής πολυκατοικίας.   

12. Το  με αριθμό πρωτ.  52272/25-11-2021   αίτημα  του  κ. ΝΙΚΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ο οποίος  
ζητά  την  σωστή  κατανομή  των  κάδων  απορριμμάτων  επί  της  οδού  ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ  23,   
διότι  στο  σημείο  που  βρίσκονται  είναι πλεονάζοντες.  

13. Το  με αριθμό πρωτ. 52951/26-11-2021  αίτημα  του  κ. ΕΡΜΠΟΛΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ο  
οποίος  ζητά  την  επανατοποθέτηση   των  κάδων  απορριμμάτων  στην  αρχική  τους  
θέση  επί  της  οδού  ΜΕΘΑΝΩΝ  9  (απέναντι  από  τη  στάση  Μεθάνων),  για την 
εξυπηρέτηση  των  κατοίκων διότι  αφαιρέθηκαν  από  αγνώστους. 

14. Το  με αριθμό πρωτ.  54592/30-11-2021   αίτημα  του  κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ο  
οποίος   ζητά  την  μετακίνηση  του  κάδου  απορριμμάτων  διότι  βρίσκεται  έμπροσθεν  
της  οικίας  του  επί  της οδού  ΓΡΕΒΕΝΩΝ  13 στην περιοχή Μεγ. Σχοίνα Β΄,  κατά  
συνέπεια  τίθεται  σοβαρό  θέμα  υγιεινής. Επίσης  αναφέρει  ότι υπάρχει  δυνατότητα  
πιθανού  σημείου  τοποθέτησης,  όπου  και  δεν  δημιουργεί  κανένα  πρόβλημα  και  στο  
απορριμματοφόρο  του  ΔΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ. 

15. Το με  αριθμό  πρωτ.  59083/9-12-2021  αίτημα  της  κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ  ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ  η  
οποία  κατοικεί  στην  οδό  ΣΤ. ΓΡΑΝΙΤΣΑ  38  στην περιοχή  Μ.ΣΧΟΙΝΑ,  ζητά  την  
τοποθέτηση  ενός  κάδου  απορριμμάτων  διότι  δεν έχει καθόλου. 

16.  Το με  αριθμό  #125 - 3.10.21  αίτημα  του  κ. ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ζητά  την  
τοποθέτηση  ενός κάδου απορριμμάτων  επί της οδού  ΣΧΟΙΝΩΝ 19  (ΜΟΝΟΜΑΤΙ), διότι  
δεν  έχει στο  σημείο  καθόλου. (έχει αιτηθεί  και πριν 2 χρόνια). 

17.  Το  με αριθμό πρωτ.  56822/6-12-2021  αίτημα  του  κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ο  
οποίος ζητά: 1)την  τοποθέτηση  ενός  κάδου  απορριμμάτων  στην  οδό  ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ  & 
ΘΗΒΩΝ (γωνία)  και 2) την  τοποθέτηση  ενός  κάδου  ανακύκλωσης  στην  οδό  
ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ  -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Αγ.Πέτρος). 

18.  Το  με  αριθμό  πρωτ. 59496/10-12-2021  αίτημα  του κ. ΡΗΓΑ  ΘΕΟΦΑΝΗ  ο  οποίος  
ζητά  την  οριοθέτηση  του κάδου  απορριμμάτων  στο  σημείο που ήδη  βρίσκεται,  επί  της  
οδού  Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  &  ΔΗΜ.ΔΕΔΕ  (γωνία),  για την  προστασία  παρακείμενης 
ζαρντινιέρας  και  ρολογιού  ΕΥΔΑΠ. 

19.  Το με αριθμό πρωτ. 1739/10.1.22 αίτημα της  κ. ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ η οποία  ζητά  
να μεταφερθούν – μοιραστούν δίκαια -  οι  κάδοι  απορριμμάτων  που βρίσκονται στην οδό 
Λαθέας  92  &  Πάρνηθος  138 όπου  διαμένει ,  διότι  μεταξύ άλλων  υποβαθμίζουν το 
ακίνητο της. 

20.  Το  με  αριθμό  πρωτ. 34657/7.9.21  αίτημα  του κ. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΗ  ο  
οποίος  ζητά  να  ’’γίνει τοποθέτηση σίδερων’’  (οριοθέτηση)  στους κάδους απορριμμάτων  
που  βρίσκονται,  επί  της  οδού  ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ 3 στην περιοχή Μεσονύχι. 

21.  Το από την  2/12/21  αίτημα της   Α΄Βάθμιας Σχολική Επιτροπής   η οποία  ζητά  να 
μεταφερθούν  οι  κάδοι  απορριμμάτων  που βρίσκονται στην οδό  ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ & 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  ,  διότι  βρίσκονται δίπλα στην αίθουσα διδασκαλίας. 

22.  Το από την 23-11-2021  αίτημα  της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης η 
οποία ζητά την  χωροθέτηση κάδων στις οδούς  ΕΥΚΛΕΙΔΗ & ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ, στην 
περιοχή Αγ. Αθανάσιος. 

δ) Το αρ. 1/2022 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων 
γνωμοδοτεί ως ακολούθως: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
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 1.Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με  αρ. πρωτ.  13720/19.4.2021  αιτήματος του κ. ΜΟΣΧΟΒΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ο οποίος ζητούσε  την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων επί των οδών 
Ωκεανίδων 28, Σπερχειού και Μεταμορφώσεως στην περιοχή Αγιά Σωτήρα, διότι υπάρχει 
κάδος επί της ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ προ της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (σύμφωνα με το συνημμένο 
σκαρίφημα )  και δεν δύναται να διέρθει όχημα στο αδιέξοδο. 

2.Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με   αρ. πρωτ.  20515/7.6.2021  αιτήματος  της κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  η οποία ζητούσε  τον επαναπροσδιορισμό σημείου τοποθέτησης κάδων  
απορριμμάτων, επί  της  οδού Ιωαν. Θηβαίου 11, διότι έχει ήδη αποφασιστεί και έχει 
υποδειχτεί η καλύτερη θέση για την πολυκατοικία η οποία πρέπει να έχει τον κάδο της και 
δεν επηρεάζει την απορροή των όμβριων υδάτων. 

3.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αρ. πρωτ. 20652/8.6.2021  αιτήματος του κ. ΤΣΙΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, ο 
οποίος ζητούσε την επείγουσα απομάκρυνση  τριών εκ των τεσσάρων κάδων που 
βρίσκονται επί των οδών Μπουμπουλίνας  & Μιαούλη.  Προτείνεται η  τοποθέτηση δυο 
κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού Μιαούλη & 
Μπουμπουλίνας 54 και δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορριμμάτων) επί 
της οδού Μιαούλη & Μπουμπουλίνας 49, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

4.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του  με  αρ.πρωτ. 36993/17.9.21 αιτήματος της κ. ΠΙΤΛΙΓΓΕΡ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ & 
του  με  αρ. πρωτ. 36992/17.9.21  αιτήματος της  κ. ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, οι 
οποίες ζητούσαν  να προστεθεί ένας ακόμη κάδος  απορριμμάτων στην οδό Σολωμού και 
Τριών Ναυάρχων στην περιοχή Χαραυγή.   Προτείνεται η  τοποθέτηση  τριών κάδων 
απορριμμάτων κι ενός κάδου ανακύκλωσης επί  της οδού  ΣΟΛΩΜΟΥ (& ΤΡΙΩΝ 
ΝΑΥΑΡΧΩΝ) , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

5.Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με  αρ. πρωτ.   40818/7.10.2021   αιτήματος της κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, η οποία  ζητούσε την οριοθέτηση των κάδων απορριμμάτων με Π επί της 
οδού Λυκούργου 16 Α. Προτείνεται η οριοθέτηση των δυο κάδων απορριμμάτων με Π , στην 
θέση που  διαπιστώθηκαν  επί  της οδού  ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 16, σύμφωνα με το συνημμένο 
σκαρίφημα.  

6.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αρ. πρωτ.  40604/6.10.21  αιτήματος του κ. ΤΣΑΚΛΑ ΘΑΝΟΥ ο οποίος 
κατοικεί στην οδό Ανεξαρτησίας 40 και ζητά  την επανατοποθέτηση του κάδου 
ανακύκλωσης που βρισκόταν μεταξύ των οδών  Σκρα  και Λειψών,  στην  περιοχή του Πρ. 
Ηλία.  

7.Την ΑΠΟΡΙΨΗ εν μέρει του με  αρ.  πρωτ. 47199/10-11-2021  αιτήματος  της  κ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗΣ,  η οποία  ζητούσε  την απομάκρυνση  των  κάδων  απορριμμάτων  
από  την  οδό  ΚΥΠΡΟΥ  25. Προτείνεται να παραμείνουν οι τρεις κάδοι (δυο κάδοι 
απορριμμάτων & ένας ανακύκλωσης ) ως έχουν  επί της οδού ΚΥΠΡΟΥ 27  και η 
τοποθέτηση δυο κάδων  (ένας οικιακών απορριμμάτων & ένας ανακύκλωσης )  επί της οδού 
ΚΥΠΡΟΥ 13,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

8.Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του  με αρ. πρωτ.  47699/11-11-2021  αιτήματος  του  κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  ο  οποίος  ζητούσε   την  τοποθέτηση ενός   κάδου  απορριμμάτων  επί  της  
οδού  ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ  40 (πριν  τη  λεωφόρο  Κύμης). Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου 
απορριμμάτων επί  της οδού  ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ 40 , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

9.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 44722/27-10-2021  αιτήματος  της  κ. ΚΟΥΡΜΑΔΑ  
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ,  η  οποία  ζητούσε  την  απομάκρυνση  ενός  κάδου απορριμμάτων  από  την  
είσοδο  του 5ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  επί  της  οδού  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΑΖΑΡΟΥ. 
Προτείνεται η τοποθέτηση του κάδου απορριμμάτων επί  της οδού  ΓΕΩΡ.ΛΑΖΑΡΟΥ 30 , 
σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

10.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του  με αρ.πρωτ.  52728/25-11-2021  αιτήματος  του  κ. ΧΑΡΜΠ  ΙΣΜΑΗΛ,  ο  
οποίος  ζητούσε  την  τοποθέτηση  «Π»  για μόνιμη  θέση  κάδου  απορριμμάτων  στην οδό  
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ΜΙΑΟΥΛΗ  61,  Προτείνεται η οριοθέτηση του  κάδου  απορριμμάτων, στην θέση που  
διαπιστώθηκε επί  της οδού  ΜΙΑΟΥΛΗ  61,   σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

11.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του  με αριθμό πρωτ.  52272/25-11-2021   αιτήματος  του  κ. ΝΙΚΑ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ο οποίος  ζητούσε  την  σωστή  κατανομή  των  κάδων  απορριμμάτων πέριξ 
της οικίας του που βρίσκεται στην οδό  ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 23. Προτείνεται η τοποθέτηση δυο 
κάδων επί της οδού ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & Γ.ΛΑΖΑΡΟΥ  και ενός  επί της οδού Γ.ΛΑΖΑΡΟΥ 8 ,   
σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

12.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του  με αρ.πρωτ. 52951/26-11-2021  αιτήματος  του  κ. ΕΡΜΠΟΛΙΔΗ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ο  οποίος  ζητούσε  την  επανατοποθέτηση   των  κάδων  απορριμμάτων  στην  
αρχική  τους  θέση. Προτείνεται η τοποθέτηση  τριών κάδων (δυο οικιακών απορριμμάτων 
& έναν  ανακύκλωσης) επί της οδού  ΜΕΘΑΝΩΝ  9 έναντι  της  στάσης ΟΑΣΑ  Μεθάνων ,  
σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

13.Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ.  54592/30-11-2021   αιτήματος  του  κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ο  οποίος   ζητούσε  την  μετακίνηση  του  κάδου  απορριμμάτων που  βρίσκεται  
έμπροσθεν  της  οικίας  του  επί  της οδού  ΓΡΕΒΕΝΩΝ  13,   διότι  διαπιστώθηκε ο κάδος 
απορριμμάτων  να βρίσκεται έναντι της οικίας του.  

14.Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με  αρ.πρωτ.  59083/9-12-2021  αιτήματος  της  κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ  
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ,  η  οποία  ζητούσε  ζητά  την  τοποθέτηση  ενός  κάδου  απορριμμάτων  
στην  οδό  ΣΤ. ΓΡΑΝΙΤΣΑ  38  στην περιοχή  Μ.ΣΧΟΙΝΑ,  διότι έχει κάδους οικιακών 
απορριμμάτων επί της οδού ΣΤΡ. ΓΡΑΝΙΤΣΑ έναντι των α.ο. 52, 36 & 20  ,  σύμφωνα με το 
συνημμένο σκαρίφημα. 

15.Την ΑΠΟΡΙΨΗ  του με αρ. #125-3.10.21  αιτήματος  του  κ. ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ο οποίος ζητούσε την  τοποθέτηση  ενός κάδου απορριμμάτων  επί της οδού  
ΣΧΟΙΝΩΝ 19  (ΜΟΝΟΜΑΤΙ), διότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη  δυο κάδων  οικιακών 
απορριμμάτων  επί της οδού Σχοίνων έναντι α.ο. 19 ,  σύμφωνα με το συνημμένο 
σκαρίφημα.  

16.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του  με αρ. πρωτ.  56822/6-12-2021  αιτήματος  του  κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο  οποίος ζητούσε την  τοποθέτηση  κάδων  στην  οδό  ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ  & ΘΗΒΩΝ 
και  στην  οδό  ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ  -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.  Προτείνεται να τοποθετηθουν  τρεις 
κάδοι (δυο κάδοι απορριμμάτων & ένας ανακύκλωσης ) επί της οδού ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ & 
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ  και η τοποθέτηση δυο κάδοι   οικιακών απορριμμάτων επί της οδού 
ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ & ΘΗΒΩΝ , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

17.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αρ. πρωτ. 59496/10-12-2021  αιτήματος  του κ. ΡΗΓΑ  ΘΕΟΦΑΝΗ,  ο  
οποίος  ζητούσε  την  οριοθέτηση  του κάδου  απορριμμάτων  επί της  οδού  
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  &  ΔΗΜ.ΔΕΔΕ.   Προτείνεται η οριοθέτηση - τοποθέτηση  πλησίον του   
σημείου  που ήδη  βρίσκεται,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

18.Την ΕΓΚΡΙΣΗ  εν μέρει του με αρ. πρωτ. 1739/10.1.22 αιτήματος  της  κ. ΡΑΠΤΗ 
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ, η οποία  ζητούσε  να μεταφερθούν ‘’μοιραστούν δίκαια’’ οι  κάδοι  
απορριμμάτων  που βρίσκονται στην οδό Λαθέας  92  &  Πάρνηθος  138.  Προτείνεται  να 
παραμείνουν – τρεις κάδοι (ένας ανακύκλωσης & δυο οικιακών απορριμμάτων) επί της 
οδού ΛΑΘΕΑΣ 92 στην  υπάρχουσα  θέση ανατολικά αυτών και  οριοθέτηση με Π και η 
μεταφορά δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορριμμάτων) επί  της οδού  
ΛΑΘΕΑΣ 79 , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

19.Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με  αριθμό  πρωτ. 34657/7.9.21  αιτήματος   του κ. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΓΓΕΛΗ,  ο  οποίος  ζητούσε   την  οριοθέτηση  των κάδων  απορριμμάτων με σίδερα στην 
οδο  ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ 3.  Προτείνεται: Α.  να παραμείνουν – τρεις κάδοι (ένας ανακύκλωσης & 
δυο οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ 3 έναντι και η οριοθέτηση τους με 
Π, Β. η τοποθέτηση ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ 9 έναντι 
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και Γ. η τοποθέτηση ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ & 
ΔΗΛΟΥ έναντι της Παιδικής Χαράς , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

20.Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του  από την  2/12/21  αιτήματος  της   Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής,   η 
οποία  ζητούσε την μεταφορά  των κάδων  απορριμμάτων  από την  οδό  ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ & 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.  Προτείνεται η μεταφορά των κάδων και η τοποθέτηση τους ως εξής : 
ένας κάδος έναντι  του ακίνητου στην  οδό  ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ 32 και δυο κάδοι επί της οδού 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 17 & ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

21.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 23-11-2021  αιτήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης που ζητούσε την χωροθέτηση κάδων στις οδούς  ΕΥΚΛΕΙΔΗ & 
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ. Προτείνεται η τοποθέτηση δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός 
οικιακών απορριμμάτων) έναντι του ακινήτου  επί της οδού ΕΥΚΛΕΙΔΗ 61, ενός κάδου 
απορριμμάτων επί  της οδού  ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 30 και  ενός κάδου απορριμμάτων έναντι του 
ακινήτου  επί της οδού  ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 27,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

ε) την πρόταση της υπηρεσίας μας σύμφωνα με την οποία α) η τοποθέτηση των κάδων θα 
πρέπει να γίνεται κατόπιν δημιουργίας εσοχής ή τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 
τύπου «π» κατά περίπτωση από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια πεζών και οχημάτων καθώς και να αποφεύγεται η αυθαίρετη μετακίνηση 
των κάδων και β) η τοποθέτηση των μπλε κάδων να γίνεται εφ’ όσον υπάρξει πρόβλεψη επέκτασης 
του δικτύου, κατόπιν οριστικοποίησης της εφαρμογής του συνολικού σχεδιασμού των αρμόδιων 
αρχών (ΥΠΕΝ-ΕΟΑΝ) στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών. 

στ) Την αρ. 5/2022 (ΩΘΖ1ΩΨ8-76Δ) απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 
Αχαρνών, η οποία: 

 i. εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου τοποθέτησης κάδων με τα 
σκαριφήματα 

ii. εγκρίνει την πρόταση της υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία α) η τοποθέτηση των κάδων 
θα πρέπει να γίνεται κατόπιν δημιουργίας εσοχής ή τοποθέτησης προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων τύπου «π» κατά περίπτωση από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου μας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια πεζών και οχημάτων καθώς και να 
αποφεύγεται η αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων και β) η τοποθέτηση των μπλε κάδων 
να γίνεται εφ’ όσον υπάρξει πρόβλεψη επέκτασης του δικτύου, κατόπιν οριστικοποίησης 
της εφαρμογής του συνολικού σχεδιασμού των αρμόδιων αρχών (ΥΠΕΝ-ΕΟΑΝ) στον 
τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.» 
 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  όπως έχει τροποποιηθεί από το 
άρθρο 5 του Ν. 4263/2019, καθώς και την υπ’ αριθμ. 209/2019 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών (με ΑΔΑ: ΩΖ9ΘΩΨ8-ΟΑΜ), την αρμοδιότητα για το 
θέμα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της, την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του,  την 
εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις 
των εισηγητών και ομιλητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις: 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/2022 Πρακτικό της ομάδας έργου τοποθέτησης κάδων με τα 
σκαριφήματα. 

2. Εγκρίνει την πρόταση της υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία:  
α) η τοποθέτηση των κάδων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν δημιουργίας εσοχής ή 
τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου «π» κατά περίπτωση από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια πεζών και οχημάτων καθώς και να αποφεύγεται η αυθαίρετη 
μετακίνηση των κάδων και  
β) η τοποθέτηση των μπλε κάδων να γίνεται εφ’ όσον υπάρξει πρόβλεψη 
επέκτασης του δικτύου, κατόπιν οριστικοποίησης της εφαρμογής του συνολικού 
σχεδιασμού των αρμόδιων αρχών (ΥΠΕΝ-ΕΟΑΝ) στον τομέα της εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών. 

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Αχαρνές, Αυθημερόν 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
  
  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
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