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Απόσπασμα από το 1
ο
 Πρακτικό 

Αριθμός Απόφασης 7
η
 

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 7
ο
 

Συνεδρίαση της 22/02/2022 

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η 

πρόσκληση:  14582/17-02-2022 

 

 

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. 4/2021 

πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων  

 

Στις Αχαρνές σήμερα στις 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:30π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 14582/17-02-2022 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 7Ο    

θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης , η οποία έχει ως εξής:  

 

ΑΔΑ: ΨΚ1ΣΩΨ8-ΕΔΘ



«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. 4/2021 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. 13134/14-4-2021  αίτημα της κ.Ζούση Ζωής ,η οποία ζητά  την 

απομάκρυνση ενός κάδου απορριμμάτων κι ενός κάδου ανακύκλωσης  πού βρίσκονται στην 

οδό Δ.Δαμάσκου 61 και Ιωάννου Στριφτού διότι είναι τέσσερις στο σύνολο, για υγειονομικούς 

λόγους. 

2. Το με αριθμό πρωτ. 13627/19.4.21 αίτημα του  κ. Ταμπακόπουλου Αθανασίου με το 

οποίο κατέθεσε ένσταση και ζητά την  επανεξέταση του αιτήματος του για την απομάκρυνση 

των κάδων από την οδό Πρέσπας & Εθν. Αντιστάσεως. 

3. Το με αριθμό πρωτ. 15270/28.4.2021  αίτημα  της κ. Παπαδοπούλου Λιασή Δανάης, η 

οποία ζητά έναν κάδο ανακύκλωσης κι έναν κάδο απορριμμάτων, επί της οδού Αγγέλου 

Βλάχου 23 στη περιοχή Λαθέα, για την εξυπηρέτηση νεόδμητης πολυκατοικίας όπου και 

διαμένει & το  από την 25.10.21 Αίτημα #77 του κ. Σεμπάστιαν  Μουστάκα, ο οποίος ζητά την 

τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης επί της οδού Αγγέλου Βλάχου, και 

μεταξύ των οδών Παν. Μυροβλήτισσας και Σοφ. Πέππα, καθώς οι πολυκατοικίες που 

βρίσκονται εκεί δεν διαθέτουν κοντινούς κάδους. 

4. Το με αριθμό πρωτ. 18838/27.5.2021  αίτημα του κ. Θωμά  Παναγιώτη ,  ο οποίος ζητά 

να αλλάξει η θέση του κάδου από Γκιώνας 13, γιατί το σπίτι του είναι ευάλωτο στις 

μολύνσεις. 

5. Το με αριθμό πρωτ. 21106/10.6.2021  αίτημα  της κ. Αναστασίας  Παυλάτου,  η οποία 

ζητά  την εκ νέου τοποθέτηση 2 κάδων απορριμμάτων, στην οδό Τερζάκη & Λεωφ. 

Δημοκρατίας,   γιατί όπως αναφέρει εξαφανίστηκαν οι 2 κάδοι που υπήρχαν και οι άλλοι είναι 

μακριά. 

6. Το με αριθμό πρωτ. 24281/01.07.2021  αίτημα του κ. Ξενογιάννη Δημητρίου ο οποίος 

ζητά  την απομάκρυνση δύο κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται έξω από την πόρτα της 

επιχείρησής του στην Λεωφ. Τατοϊου 94 , διότι διαθέτει  δικό της σύστημα αποκομιδής . 

7.  Το με αριθμό πρωτ. 25755/8.7.2021  αίτημα της κ. Οικονόμου Μερσίνης η οποία ζητά 

την μετακίνηση κάδων που βρίσκονται  στην οδό Κήπων  6, διότι βρίσκονται κάτω από το 

μπαλκόνι της. 

8. Το με αριθμό  πρωτ.  31299/11.8.2021  αίτημα του κ. Παγανιάρη Κων/νου  ο οποίος ζητά 

την οριοθέτηση του κάδου απορριμμάτων που βρίσκεται στην οδό Δημ. Δαμάσκου  55 

(προτείνει θέσεις στην Δημ.Δαμάσκου & Μεσολογγίου,  Δημ.Δαμάσκου &  Δημ.Δέδε). 

9. Το  με αριθμό πρωτ.  32713/24.8.2021  αίτημα της κ. Δημητριάδη Κων/νας ,  η οποία 

ζητά  την τοποθέτηση  ενός  κάδου απορριμμάτων και ενός ανακύκλωσης, στην  οδό 

Πλατανιάς  15 (πρώην 10). 

ΑΔΑ: ΨΚ1ΣΩΨ8-ΕΔΘ



10. Το με  αριθμό  πρωτ. 33362/30.8.21 αίτημα της κ. Παπαδοπούλου Ελένης, η  οποία 

κατοικεί στην οδό Πολυλά Ιάκωβου 1  και ζητά να μην μετακινούνται οι κάδοι από την  οδό 

Αγαθοκλέους. 

11. Το με αριθμό πρωτ. 34224/3.9.2021  αίτημα  του κ. Δαμιανού Βασιλείου ο  οποίος ζητά 

την τοποθέτηση 2 κάδων ( ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορριμμάτων)  στο ακίνητο 

του που βρίσκεται στην οδό Τατοϊου  147. 

12. Το με αριθμό πρωτ  35821/10.9.21 αίτημα της κ. Χαραλάμπους Πόπης, η  οποία ζητά  

την τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων  επί της οδού Γεωρ. Παπανδρέου 28 στην περιοχή 

Αγ. Άννα. 

13. Το με αριθμό  πρωτ.  35753/10.9.2021   αίτημα της κ. Μπάνταλη  Βαρβάρας  η οποία 

κατοικεί στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 90   και ζητά την μετακίνηση του κάδου που βρίσκεται 

μπροστά στο  σπίτι της για λόγους υγείας.  

14. Το με αριθμό πρωτ.  35873/13.9.21  αίτημα της  κ. Παπαδοπούλου  Κυριακής, η οποία 

κατοικεί στην οδό Προκοπίου και   ζητά  την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού 

Ευρώτα στην περιοχή Αγριλέζα,  κοντά στο εργοστάσιο Ροδούλα. 

15. Το  με αριθμό πρωτ.  36252/14.9.21 αίτημα τoυ κ. Γραμματικόπουλου Παύλου,  ο  

οποίος ζητά την  τοποθέτηση ενός  κάδου,  επί της οδού Λοκρίδος 18 στην περιοχή Μ. Σχοίνα. 

16. Το με αριθμό πρωτ. 36746/16.9.2021  αίτημα  του κ. Βαϊόπουλου Λευτέρη,  ο  οποίος 

ζητά την  τοποθέτηση 3 κάδων απορριμμάτων στην διεύθυνση της επιχείρησής του επί της 

οδού Κωνσταντινουπόλεως & Δεκελείας, καθώς όπως αναφέρει είναι εργοστάσιο 

Κλωστοϋφαντουργίας και παράγει πολλά απορρίμματα. 

17. Το με αριθμό πρωτ. 38058/23.9.2021  αίτημα  της κ. Πατρινού Ελισσάβετ  Ιωάννας η 

οποία κατοικεί στην οδό Θεμ. Βαρελά 24 και ζητά την οριοθέτηση των κάδων καθώς  όπως 

αναφέρει το διώροφο οίκημά της έχει 6 κάδους γύρω του (μεταξύ των οδών Θεμ.Βαρελά & 

Αγ.Μαύρας). 

18. Το  με αριθμό πρωτ.  39211/29.9.21  αίτημα της κ. Μαρίας  Κυπραίου η οποία ζητά την 

τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων στην εταιρεία  ECOCRAFT  που βρίσκεται στην Λεωφ. 

Τατοϊου 86  (πρώην 360) .  

19. Το με αριθμό 40911/7.10.-2021 αίτημα του κ. Πανόπουλου Ανδρέα  ο οποίος εκ μέρους 

του Διαγνωστικού Κέντρου Θ. Πανόπουλος  ζητά  την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων επί 

της Λεωφ. Δημοκρατίας 280  & Ηρώων  1912 για τα απορρίμματα του κέντρου. 

20. Το με αριθμό πρωτ.  42389/14.10.2021  αίτημα  του κ. Καραγγέλη  Νικολάου ο οποίος 

αναφέρει ότι δεν  επαρκούν οι κάδοι απορριμμάτων στις οδούς Χλόης και  Ερυθραίας στην 

περιοχή της Βαρυμπόμπης,  με αποτέλεσμα να  γεμίζει παντού σκουπίδια στα γύρω  σημεία. 

21. Το με αριθμό πρωτ. 42635/15.10.2021  αίτημα  του ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ & 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «ΜΕΣΟΝΥΧΙ»  ο οποίος ζητά την οριοθέτηση των κάδων 

απορριμμάτων  σε όλη την  περιοχή  Μεσονύχι  κι επίσης την αντικατάσταση όλων των κάδων 

που έχουν  τρύπιο πάτο με αποτέλεσμα την δυσοσμία και  απειλή για την υγεία  των 

κατοίκων. 

22. Το με αριθμό πρωτ.  42852/18.10.2021  αίτημα  του κ. Μουστακάτου Νικολάου  ζητά 

την τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων στην οδό Ναρκίσσου τέρμα, γιατί είναι άτομο με  

ειδικές ανάγκες  «ΑΜΕΑ». 

23. Το με αριθμό πρωτ.  42848/18.10.2021  αίτημα  του κ. Αντωνίτση  Πάνου  ο οποίος ζητά 

την τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων 1100 λίτρων στην οδό Δεκελείας 239 καθώς δεν 

υπάρχουν καθόλου κάδοι . 

ΑΔΑ: ΨΚ1ΣΩΨ8-ΕΔΘ



24. Το με αριθμό πρωτ.  43823/22.10.2021  αίτημα  του “ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  ΟΙΝΗΪΔΑ” με 

το οποίο ζητά την απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται επί της οδού 

Βουλγαροκτόνου 41 & Μεσολογγίου , διότι είναι μπροστά στο οικόπεδο του οικοτροφείου και 

αποτελεί πηγή μόλυνσης στους ένοικους του ιδρύματος. 

25. Το με αριθμό πρωτ.  43985/22.10.2021   αίτημα  του κ. Τζαβάρα Δημητρίου  ο οποίος 

ζητά την τοποθέτηση 2 κάδων απορριμμάτων μπροστά στο πάρκινγκ του  Σταθμού Δεκέλεια 

(Τατόι) στο μαγαζί Σμηνίτης , διότι ο ένας κάδος δεν επαρκεί  .  

26. Το με αριθμό πρωτ.  50153/19.11.21   αίτημα  της  κ. Κωνσταντάκη Ελεάνας  η οποία  

ζητά την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης καθώς δεν υπάρχουν σε λογική  

απόσταση από το εργοστάσιο τους .  

27. Το από 23.11.2021  αίτημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,  σύμφωνα 

με το οποίο ζητείται: Α. η τοποθέτηση 4 συστοιχιών κάδων ΑΜΕΑ διαστάσεων  1,60 Χ 2,60 μ 

στην Δ.Κ. Θρακομακεδόνων και στις περιοχές Βαρυμπόμπης και Ολυμπιακού Χωριού και 

αναλυτικά:  

α) 1 συστοιχίας κάδων ΑΜΕΑ  στην Δ.Κ. Θρακομακεδόνων,  

β) 2 συστοιχιών κάδων ΑΜΕΑ στο Ολυμπιακό Χωριό και  

γ) 1 συστοιχίας κάδων ΑΜΕΑ στην Βαρυμπόμπη και  Β. η προσθήκη - τοποθέτηση 10 – 15 

κάδων ανακύκλωσης στην Δ.Κ. Θρακομακεδόνων. 

δ) Το αρ. 4/2021 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση 

κάδων γνωμοδοτεί ως ακολούθως: 

      ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  

1. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ. 13134/14-4-2021  αιτήματος της κ. Ζούση Ζωής, η 

οποία ζητά  την απομάκρυνση ενός κάδου απορριμμάτων κι ενός κάδου ανακύκλωσης  

πού βρίσκονται στην οδό Δημ. Δαμάσκου 61 και Ιωάννου Στριφτού, καθώς έχει ήδη 

αποφασιστεί μεταξύ άλλων και δεν έχει εφαρμοστεί  η Απόφαση της ΕΠΖ (ΑΔΑ: 

9Θ3ΨΩΨ8-7Λ7) όπου αναφέρεται να  ‘’α. να παραμείνουν  δυο κάδοι (ένας 

ανακύκλωσης & ένας οικιακών απορριμμάτων) επί  της οδού Ι. Στριφτού 10’’ , β. να 

τοποθετηθούν  τρεις κάδοι (δύο ανακύκλωσης & ένας οικιακών απορ.) επί  της οδού  Ι. 

Στριφτού 14-16 και γ. να τοποθετηθούν  δυο κάδοι (ένας ανακύκλωσης & ένας 

οικιακών απορ.) επί  της οδού  Δ. Δέδε 38-40, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

2. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με  αριθμό πρωτ. 13627/19.4.21 αιτήματος του  κ. Ταμπακόπουλου 

Αθανασίου  ο οποίος ζητούσε την απομάκρυνση των κάδων από την οδό Πρέσπας & 

Εθν. Αντιστάσεως, καθώς η προτεινόμενη θέση των κάδων δυτικότερα της 

υφιστάμενης κρίνεται κατάλληλη (παρατηρήθηκε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ).  

3. Την ΕΓΚΡΙΣΗ   των με  αριθμό πρωτ. 15270/28.4.2021  αιτήματος  της κ. 

Παπαδοπούλου Λιασή Δανάης και του από την 25.10.21 αιτήματος  #77 του κ. 

Σεμπάστιαν  Μουστάκα , οι οποίοι  ζητούσαν κάδους ανακύκλωσης και 

απορριμμάτων, επί της οδού Αγγέλου Βλάχου στη περιοχή Λαθέα.  Προτείνεται η  

τοποθέτηση δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορριμμάτων) έναντι 

του ακινήτου  επί της οδού Αγγέλου Βλάχου 23, σύμφωνα με το συνημμένο 

σκαρίφημα.  

4. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με  αριθμό πρωτ. 18838/27.5.2021  αιτήματος του κ. Θωμά  

Παναγιώτη,  γιατί κατά την αυτοψία δεν βρέθηκε κάδος. Προτείνεται να εφαρμοστεί 

η με ΑΔΑ: ΠΧΑΨΩΨ8-4Δ8 απόφαση (τοποθέτηση κάδου στην Γκιώνας έναντι του 

αριθμού 13).   

ΑΔΑ: ΨΚ1ΣΩΨ8-ΕΔΘ



5. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ. 21106/10.6.2021  αιτήματος  της κ. Αναστασίας  

Παυλάτου, καθώς έχει ήδη αποφασιστεί μεταξύ άλλων και δεν έχει εφαρμοστεί  η 

Απόφαση της ΕΠΖ (ΑΔΑ: ΨΨ3ΘΩΨ8-ΔΥΟ) η  τοποθέτηση δυο κάδων ( ενός 

ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού Αγγ. Τερζάκη 19, 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα . 

6. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με  αριθμό πρωτ. 24281/01.07.2021  αιτήματος του κ. Ξενογιάννη 

Δημητρίου ο οποίος ζητούσε  την απομάκρυνση δύο κάδων απορριμμάτων που 

βρίσκονται έξω από την πόρτα της επιχείρησής του στην Λεωφ. Τατοϊου 94 , διότι 

κατά την αυτοψία δεν βρέθηκαν κάδοι. 

7. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με  αριθμό πρωτ. 25755/8.7.2021  αιτήματος της κ. Οικονόμου 

Μερσίνης. Προτείνεται να μετακινηθεί νοτιότερα δίπλα στην γκαραζόπορτα επί της 

οδού Κήπων  6, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα  

8. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό  πρωτ.  31299/11.8.2021  αιτήματος του κ. Παγανιάρη 

Κων/νου. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη κάδου και η επιτροπή συμφωνεί 

με την υπάρχουσα θέση επί της οδού Δημ. Δαμάσκου 55. 

9. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ.  32713/24.8.2021  αιτήματος της κ. Δημητριάδη 

Κων/νας,  η οποία ζητούσε  την τοποθέτηση  ενός  κάδου απορριμμάτων και ενός 

ανακύκλωσης, στην  οδό Πλατανιάς  15 (πρώην 10). Προτείνεται η  τοποθέτηση δυο 

κάδων ( ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορριμμάτων)  επί της οδού Πλατανιάς 

13, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

10. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό  πρωτ. 33362/30.8.21 αιτήματος της κ. Παπαδοπούλου 

Ελένης. Προτείνεται η τοποθέτηση δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών 

απορριμμάτων)  επί της οδού Αγαθοκλέους, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

11. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ. 34224/3.9.2021  αιτήματος του κ. Δαμιανού 

Βασιλείου ο  οποίος ζητούσε την τοποθέτηση 2 κάδων ( ενός ανακύκλωσης & ενός 

οικιακών απορριμμάτων)  έμπροσθεν του  ακίνητου  του επί της Λεωφ.  Τατοϊου  147, 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

12. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ  35821/10.9.21 αιτήματος της κ. Χαραλάμπους 

Πόπης, η  οποία ζητούσε  την τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων  επί της οδού 

Γεωρ. Παπανδρέου 28 στην περιοχή Αγ. Άννα, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

13. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με  αριθμό  πρωτ.  35753/10.9.2021   αιτήματος της κ. Μπάνταλη  

Βαρβάρας. Προτείνεται να  παραμείνει στην υπάρχουσα θέση επί της οδού Αρχαίου 

Θεάτρου 88, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

14. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ.  35873/13.9.21  αιτήματος της  κ. Παπαδοπούλου  

Κυριακής, η οποία ζητούσε  την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού 

Ευρώτα στην περιοχή Αγριλέζα.  Προτείνεται η  τοποθέτηση δυο κάδων ( ενός 

ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορριμμάτων) έναντι του ακινήτου  Ευρώτα 38, 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

15. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με  αριθμό πρωτ.  36252/14.9.21 αιτήματος τoυ κ. 

Γραμματικόπουλου Παύλου,  καθώς υπάρχει κάδος σε μικρή επί της οδού Λοκρίδος 

έναντι 14 στην περιοχή Μ. Σχοίνα. 

16. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ. 36746/16.9.2021  αιτήματος  του κ. Βαϊόπουλου 

Λευτέρη,  ο  οποίος ζητούσε την  τοποθέτηση  κάδων απορριμμάτων στην επιχείρησή 

του επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως & Δεκελείας. Προτείνεται η  τοποθέτηση δυο 

κάδων ( ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορριμμάτων) σύμφωνα με το 

συνημμένο σκαρίφημα.  
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17. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ. 38058/23.9.2021  αιτήματος  της κ. Πατρινού 

Ελισσάβετ  Ιωάννας. Προτείνεται: 1. Απόσυρση κάδου κομποστοποϊησης που 

βρίσκεται στο ακίνητο Θεμ. Βαρελά 26, 2. Μετακίνηση των τριών κάδων 

(ανακύκλωσης, κομποστοποϊησης  & οικιακών απορριμμάτων) από την γωνία 

Θεμ.Βαρελά και Μιχ. Μενιδιάτη και η τοποθέτησή τους νοτιότερα  μεταξύ των οδών 

Θεμ.Βαρελά & Κάστορος και 3. Τοποθέτηση δυο κάδων  ( ενός ανακύκλωσης & ενός 

οικιακών απορριμμάτων) επί της οδου Αγ.Μαύρας έναντι αριθμού 22-24 , σύμφωνα με 

το συνημμένο σκαρίφημα. 

18. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ.  39211/29.9.21  αιτήματος της κ. Μαρίας  

Κυπραίου.  Προτείνεται η  τοποθέτηση ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων,  στην 

εταιρεία  ECOCRAFT  που βρίσκεται στην Λεωφ. Τατοϊου 86  (πρώην 360), σύμφωνα 

με το συνημμένο σκαρίφημα.  

19. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό 40911/7.10.-2021 αιτήματος του κ. Πανόπουλου Ανδρέα. 

Προτείνεται η  τοποθέτηση ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων, στο Διαγνωστικό 

Κέντρο ’’Θ. Πανόπουλος’’  επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 280 , σύμφωνα με το 

συνημμένο σκαρίφημα . 

20. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με  αριθμό πρωτ.  42389/14.10.2021  αιτήματος  του κ. Καραγγέλη  

Νικολάου ο οποίος αναφέρει ότι δεν  επαρκούν οι κάδοι απορριμμάτων στις οδούς 

Χλόης και  Ερυθραίας στην περιοχή της Βαρυμπόμπης,  με αποτέλεσμα να  γεμίζει 

παντού σκουπίδια στα γύρω  σημεία. Κατά τη αυτοψία δεν παρατηρήθηκε ανεπάρκεια 

κάδων . 

21. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ. 42635/15.10.2021  αιτήματος  του 

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «ΜΕΣΟΝΥΧΙ»  ο οποίος ζητούσε 

την οριοθέτηση κάδων απορριμμάτων  στην  περιοχή  Μεσονύχι. Προτείνεται η 

τοποθέτηση: 1. ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Παντοκράτορος & 

Ισμήνης, 2. ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων, επί της οδού Παντοκράτορος & 

Αμφιάλης, 3. δύο κάδων (ανακύκλωσης & οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού  

Παντοκράτορος & Ήβης,  4. ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Χριστοδ. 

Γκίκα, 5. ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Τύρινθος, 6. ενός κάδου 

οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Κέντζη Ευστρ., 7. Τοποθέτηση δύο κάδων 

(ανακύκλωσης & οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού Αλιβερίου και 8. Τοποθέτηση 

δύο κάδων (ανακύκλωσης & οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού Βερμίου, σύμφωνα 

με τα συνημμένα σκαριφήματα.    

22. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με  αριθμό πρωτ. 42852/18.10.2021  αιτήματος του κ. 

Μουστακάτου Νικολάου  ο οποίος ζητούσε την τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων 

στην οδό Ναρκίσσου τέρμα, γιατί υπάρχει  κάδος προ του αδιεξόδου και δεν δύναται 

να μετακινηθεί, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα . 

23. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 42848/18.10.2021 αιτήματος  του κ. Αντωνίτση  

Πάνου  ο οποίος ζητούσε την τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων 1100 λίτρων στην 

οδό Δεκελείας 239  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα . 

24. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ.  43823/22.10.2021 αιτήματος του 

“ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  ΟΙΝΗΪΔΑ”. Προτείνεται, όπως διαπιστώθηκε και κατά την 

αυτοψία, η τοποθέτηση των κάδων έναντι της οδού Βουλγαροκτόνου 41 & 

Μεσολογγίου , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα . 

25. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ.  43985/22.10.2021 αιτήματος  του κ. Τζαβάρα 

Δημητρίου. Προτείνεται να  προστεθεί ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων στην 
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υπάρχουσα θέση μπροστά στο παρκινγκ του Σταθμού Δεκέλεια έναντι καταστήματος 

‘’Σμηνίτης’’, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

26. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με  αριθμό πρωτ. 50153/19.11.21 αιτήματος  της κ. Κωνσταντάκη 

Ελεάνας . Προτείνεται η τοποθέτηση δύο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών 

απορριμμάτων) έναντι του  εργοστάσιου τους επί της οδού Συκιάς 3, καθώς και ενός  

κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Συκιάς & Λεβάντας,  σύμφωνα με το 

συνημμένο σκαρίφημα.  

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

Ανακύκλωσης και προτείνει: 

Α) την τοποθέτηση 1 συστοιχίας κάδων ΑΜΕΑ στην πλατεία της Βαρυμπόμπης 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 

Β)  την τοποθέτηση 2 συστοιχιών κάδων ΑΜΕΑ, μίας στην συμβολή των οδών 

Αφοπλισμού και Γεωργίου Δαμάσκου και μίας στην οδό Κάχι Καχιασβίλι έμπροσθεν 

του 27ου/30ου Δημοτικού Σχολείου στο Ολυμπιακό Χωριό 

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. 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΛΝΩΨ8-87Κ) απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Αχαρνών, η οποία: 

Α. εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 4/2021 Πρακτικό της ομάδας έργου τοποθέτησης κάδων με τα 

σκαριφήματα 

Β. 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 

ΑΔΑ: ΨΚ1ΣΩΨ8-ΕΔΘ



Αφού έλαβε υπ’ όψιν της, την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του, την εισήγηση 

της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των 

εισηγητών και ομιλητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 4/2021 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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