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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αχαρνές, 01/04/2022 
Αρ. Πρωτ. 30907 
 

Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό 

Αριθμός Απόφασης 21η 

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 10ο 

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 σημείων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, κατόπιν των: 
α) του υπ’ αριθμ. 3/2021 πρακτικού της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση 
κάδων και β) της αρ. 2/2022 γνωμοδότησης Συμβουλίου Δ.Κ. 
Θρακομακεδόνων 

 
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. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 10ο     
θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης , η οποία έχει ως εξής:  

«Κ. Πρόεδρε,       
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την 

έγκριση ή μη σημείων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, κατόπιν των: α) του υπ’ αριθμ. 3/2021 
πρακτικού της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων και β) της αρ. 2/2022 γνωμοδότησης 
Συμβουλίου Δ.Κ. Θρακομακεδόνων. 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) 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. 

δ) 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     

ε) 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 ΔΚ 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 ΚΧ έναντι οδού Πτολεμαΐδος,  
  8. Δημ. Πολιορκητού  &  Στρωμνίτσης και  
 9. Αξιού 39-41.  

στ) Την αρ. 2/2022 (ΑΔΑ: 64Ρ0ΩΨ8-Ο7Ν) απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. 
Θρακομακεδόνων το οποίο γνωμοδοτεί ως ακολούθως:  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
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, 
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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 
 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». 

ζ) την πρόταση της υπηρεσίας μας σύμφωνα με την οποία προτείνεται: 
 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   

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 
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 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». 

 
 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 

1. Εγκρίνει την πρόταση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ήτοι: 
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   

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 
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• 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». 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Αχαρνές, Αυθημερόν 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
  
  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
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