
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Διατύπωση γνώμης σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις 
κάδων, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτημάτων των πολιτών στα όρια της Δημοτικής  Κοινότητας 
Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 6/2022 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 μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων, αυτεπάγγελτα ή 
κατόπιν αιτημάτων των πολιτών στα όρια της Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. 6/2022 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) Τα κάτωθι αιτήματα: 

1. Το με αριθμό πρωτ. 61687/28-6-2022  αίτημα  της κ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗ  ΕΙΡΗΝΗΣ, η οποία ζητά τον 

έλεγχο  και την ανακατανομή  των κάδων που βρίσκονται επί της οδού ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ 79  &  

ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ (έναντι),  καθώς σε απόσταση  150-200  μ. υπάρχουν 5 κάδοι  στο ίδιο σημείο. 

2. Το  με αριθμό από γραφείο δημότη 676/28-7-2022 αίτημα του κ. ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος 

ζητά την  οριοθέτηση των κάδων στην οδό ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 78 με ‘’Π’’ διότι μετακινούνται συνεχώς  

στη μέση του δρόμου είτε από δημότες είτε από συνεργεία του δήμου. 

3. Το με αριθμό  από γραφείο δημότη 662/24-7-2022  αίτημα  του κ. ΜΑΤΣΙΑ  ΒΑΪΟΥ, ο οποίος ζητά 

την απομάκρυνση κάδων (8 οικ. απορ/των & 2 κάδοι ανακύκλωσης),  που βρίσκονται στη συμβολή των 

οδών ΜΙΑΟΥΛΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΑ στο ίδιο σημείο, εκ των οποίων οι 3 κάδοι  βρίσκονται μπροστά απ’ τα 

ρολόγια της ΕΥΔΑΠ.                              

4. To με αριθμό πρωτ. 66301/8-7-2022  αίτημα  του κ. ΚΟΡΡΕ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος ζητά  την 

απομάκρυνση των κάδων που βρίσκονται μπροστά  στο οικόπεδο  του επί της οδού ΣΥΜΗΣ 17.  

 

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 

 
 
   Προς:  Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής   
               Κοινότητας Αχαρνών 
 
 



5. Το  με αριθμό πρωτ.  81198/23-8-2022  αίτημα  του κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος ζητά 

την χωροθέτηση & οριοθέτηση των κάδων απορ/των που βρίσκονται  επί της ΜΟΡΝΟΥ στη  συμβολή 

με την ΛΙΟΣΙΩΝ,  διότι οι κάδοι μετακινούνται συνεχώς με τις  εκάστοτε  καιρικές συνθήκες. 

6.   Τα  με αριθμό πρωτ.  83751/ 2-9-2022 &  85270/6-9-2022 αιτήματα των κ.κ. ΧΑΡΧΑΝΤΗ  ΙΩΑΝΝΗ 

& ΧΑΡΧΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗΣ, οι οποίοι  ζητούν  την απομάκρυνση των κάδων απορ/των που βρίσκονται 

επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 (Κ.ΜΥΛΟΣ) διότι ‘’εκτός από την συσσώρευση ογκωδών 

αντικειμένων που αντιμετωπίζεται καθημερινά από τις γύρω περιοχές, οι κάδοι καλύπτουν και 

προκαλούν ζημιές στα ρολόγια της ΕΥΔΑΠ.  

7. Το με αριθμό  πρωτ.  85089/7-9-2022  αίτημα  του κ.  ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ο  οποίος ζητά 

την οριοθέτηση των κάδων με  ‘’Π’’ επί  της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  20 διότι υπάρχει πρόβλημα με την 

συνεχή μετακίνηση σε καθημερινή βάση απ’ τους γείτονες. ( ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ: Τα  παραπάνω αιτήματα  

83751/2-9-22  &  85270/6-9-22  αναφέρονται στο  συγκεκριμένο θέμα). 

8. Το με αριθμό  πρωτ. 58008/20-6-2022 αίτημα  του κ. ΜΠΑΛΤΑ  ΙΩΑΝΝΗ, ο  οποίος ζητά την 

επανατοποθέτηση  ενός κάδου απορ/των  που υπήρχε για πολλά χρόνια στην ΛΕΩΦ. 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 110, ( μεταξύ Κινέζικου καταστήματος & Έκθεσης Αυτοκινήτων),  διότι το σημείο 

έχει γίνει εστία μόλυνσης. ( Ο κάδος  αφαιρέθηκε  λόγω φθοράς και δεν αντικαταστάθηκε ποτέ).  

9.  Το με αριθμό  πρωτ.  86913/12-9-2022  αίτημα  του κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΠΑΝΟΥ,  ο  οποίος ζητά  

την επανεξέταση της θέσης που βρίσκονται οι κάδοι οικ. απορ/των επί της οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  11, 

καθώς τα τελευταία 20  χρόνια βρίσκονταν  ακριβώς απέναντι. Μετακινήθηκαν και είναι πολύ  κοντά 

στην είσοδο  της πολυκατοικίας και αποτελούν εστία μικροβίων. 

10.   Το  με αριθμό  πρωτ. 95086/3-10-2022  αίτημα  του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘’ΜΕΣΟΝΥΧΙ’’ με  το  οποίο ζητά την τοποθέτηση  τριών κάδων ανακύκλωσης, ένας 

κάδος ανακ/σης επί της οδού ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ  11-13, ένας κάδος ανακ/σης στην οδό 

ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ & ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ & την τοποθέτηση νέου κάδου ανακ/σης στην οδό 

ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ  & ΓΚΙΚΑ.  

11.  Το από την 4/10/22 αυτοδίκαιο αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας για χωροθέτηση κάδου στην οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου και Φιλοθέης στην περιοχή Αγ.Πέτρος Γ΄. 

12. Το από την 4/10/22 αυτοδίκαιο αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας για χωροθέτηση κάδου στην οδό 

Θηβαίου από το ο.α. 2-4 έως  και τον ο.α. 26 και πέριξ αυτής, στην περιοχή Κ.Μενίδι. 

    γ) Το αρ. 6/2022 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων 
γνωμοδοτεί ως ακολούθως: 

1. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ. 61687/28-6-2022  αιτήματος  της κ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗ  

ΕΙΡΗΝΗΣ. Προτείνεται να παραμείνουν οι τρεις κάδοι όπως τοποθετηθήκαν (ένας ανακύκλωσης & δύο 

οικιακών απορ/των)  επί  της οδού  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ 79  &  ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ σύμφωνα με το συνημμένο 

σκαρίφημα. 

2. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αριθμό 676/28-7-2022 από γραφείο δημότη αιτήματος του κ. ΜΟΣΧΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.  Προτείνεται η τοποθέτηση δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορ/των)  

επί της οδού ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ δίπλα στην παιδική χαρά σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 



3. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αριθμό  662/24-7-2022  από γραφείο δημότη αιτήματος  του κ. ΜΑΤΣΙΑ  

ΒΑΪΟΥ. Προτείνεται: 1. η τοποθέτηση δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορ/των)  επί  

της οδού ΠΑΠΑΝΙΚΑ  24, 2. η τοποθέτηση δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορ/των)  

επί  της οδού ΜΙΑΟΥΛΗ 39, 3. να παραμείνουν στην υπάρχουσα θέση (απότμηση) οι τρεις κάδοι 

απορριμμάτων επί της οδού ΜΙΑΟΥΛΗ 35 & ΠΑΠΑΝΙΚΑ, 4.   η τοποθέτηση δυο κάδων (ενός 

ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορ/των)  επί  της οδού  ΜΙΑΟΥΛΗ 28 και 5. η τοποθέτηση ενός κάδου 

οικιακών απορ/των δίπλα στο  αδιέξοδο επί της οδού ΜΙΑΟΥΛΗ  24-26 , σύμφωνα με το συνημμένο 

σκαρίφημα. 

4. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με αρ.πρωτ. 66301/8-7-2022  αιτήματος  του κ. ΚΟΡΡΕ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

Προτείνεται οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν επί της οδού ΣΥΜΗΣ 17.  

5. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του  με αρ. πρωτ.  81198/23-8-2022  αιτήματος  του κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Προτείνεται , η τοποθέτηση του ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού  

ΜΟΡΝΟΥ στην υπάρχουσα εσοχή και τη τοποθέτηση δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών 

απορ/των)  επί της οδού ΛΙΟΣΙΩΝ 101 , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

6. Την ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ των  με αρ. πρωτ.  83751/ 2-9-2022 &  85270/6-9-2022 αιτημάτων  των 

κ.κ. ΧΑΡΧΑΝΤΗ  ΙΩΑΝΝΗ & ΕΛΕΝΗΣ και του με αρ. πρωτ.  85089/7-9-2022  αιτήματος  του κ.  

ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Προτείνεται να παραμείνει ένας κάδος οικιακών απορ/των στη 

υπάρχουσα θέση επί της Μακεδονίας έναντι ο.α. 18 και να τοποθετηθούν  δυο κάδοι (ένας ανακύκλωσης 

& ένας οικιακών απορ/των επί της οδού Μακεδονίας 9-11, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

7. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αρ. πρωτ. 58008/20-6-2022 αιτήματος  του κ. ΜΠΑΛΤΑ  ΙΩΑΝΝΗ. Το 

αίτημα είχε διεκπεραιωθεί καθώς κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε κάδος στην υπάρχουσα εσοχή επί της 

ΛΕΩΦ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 110. 

8. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με αρ.πρωτ.  86913/12-9-2022  αιτήματος  του κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  

ΠΑΝΟΥ, καθώς η υπάρχουσα θέση θεωρείται η καταλληλότερη για την πολυκατοικία. 

9. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του  με αρ. πρωτ. 95086/3-10-2022  αιτήματος  του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ & 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘’ΜΕΣΟΝΥΧΙ’’. Προτείνεται η τοποθέτηση: 1. δυο κάδων (ενός 

ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορ/των), επί της οδού ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ 16, 2. ενός κάδου οικιακών 

απορ/των επί  της οδού ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ  έναντι ο.α.13,  3. δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός 

οικιακών απορ/των) επί της οδου ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 22 & ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ και 4. δυο κάδων (ενός 

ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορ/των)  επί της οδόυ ΓΚΙΚΑ & ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ ,  σύμφωνα με το 

συνημμένο σκαρίφημα. 

10. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του από την 4/10/22 αυτοδίκαιου αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας για 

χωροθέτηση κάδου στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου και Φιλοθέης στην περιοχή Αγ.Πέτρος Γ΄. Προτείνεται η 

τοποθέτηση ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 108, σύμφωνα με 

το συνημμένο σκαρίφημα. 

11. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του από την 4/10/22 αυτοδίκαιου αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας για 

χωροθέτηση κάδου στην οδό Θηβαίου από το ο.α. 2-4 έως  και τον ο.α. 26 και πέριξ αυτής, στην περιοχή 

Κ.Μενίδι. Προτείνεται: 1. η εφαρμογή της με αριθμό 9 /27/8/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΤΤΘΩΨ8-ΜΨΝ)  



απόφασης ΕΠΖ έγκρισης του 1ου Πρακτικού 2020 για τοποθέτηση δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός 

οικιακών απορ/των)  επί της οδού Ι. ΘΗΒΑΙΟΥ 4 και δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών 

απορ/των) επί της οδού Ι. ΘΗΒΑΙΟΥ 11,  2. η τοποθέτηση  δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός 

οικιακών απορ/των) επί της οδού Ι. ΘΗΒΑΙΟΥ 19, 3. η τοποθέτηση δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & 

ενός οικιακών απορ/των) επί του αδιεξόδου στην  Ι. ΘΗΒΑΙΟΥ 20, 4. η τοποθέτηση δυο κάδων (ενός 

ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορ/των) επί της οδού Ι. ΘΗΒΑΙΟΥ 22 και 5. η τοποθέτηση δυο κάδων 

(ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορ/των) επί της οδού ΠΑΠΑΝΙΚΑ 75-77, σύμφωνα με το 

συνημμένο σκαρίφημα. 

δ) 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. 

παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά. 

                                     Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
   Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορ/των 

                           
                                                                   

                                                                                                                          
                    

                             Ευστάθιος Τοπαλίδης 
 

Συνημμένα:  
 Το υπ’ αριθμ. 6/2022 πρακτικό με τα σκαριφήματα 


