
 
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. 2/2021 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. 2/2021 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 αρ. πρωτ.  17950/21-5-21 αίτημα του κ. ΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο  οποίος  κατοικεί  

στην οδό Σωκράτους 221 και ζητά την  τοποθέτηση  άλλων δύο 2 κάδων στην οδό   ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ &  

ΠΙΝΔΟΥ   διότι  ‘’δεν έχει καθόλου’’. 

2. Το με αρ. πρωτ . 19455/31-5-21  αίτημα της κ. ΠΑΓΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ , η οποία είναι ιδιοκτήτρια 

καταστήματος  που βρίσκεται  στην οδό Βικ. Ουγκώ 5 & Δημοκρίτου και  ζητά  να μετακινηθούν 

όλοι  οι  κάδοι  ‘’ διότι που βρίσκονται έμπροσθεν του καταστήματος  της ….’’ . 

 

 
 
 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
          Αχαρνές 12-10-2021 

 
 
   Προς:  Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής  
               Κοινότητας Αχαρνών 
 
 



3. Το  με αρ.πρωτ.  20102/3-6-21 αίτημα του κ. ΣΕΦΕΡ  ΛΑΖΑΡΟΥ ο  οποίος  κατοικεί στην  οδό 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 40 και ζητά την απόσυρση του κάδου ‘’διότι λόγω καθυστέρησης της 

περισυλλογής των απορριμμάτων προκαλείται έντονη δυσοσμία στην οικία του’’. 

4. Το  με αρ. πρωτ.  22175/16-6-21 αίτημα του κ. ΚΟΥΤΛΗ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  ο οποίος κατοικεί στην οδό 

Παπαφλέσσα 79 και  ζητά  ‘’την αλλαγή  τοποθεσίας κάδων  από την οδό ΠΑΥΛΟΥ  ΜΕΛΑ  & 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ’’ 

5. Το με αρ. πρωτ. 23182/24.6.21  αίτημα της εταιρείας  MSN TRANSPORTS EE , η οποία   ζητά  να 

μεταφερθούν οι  κάδοι  που βρίσκονται στην είσοδο της επιχείρησης επί της οδού Λ.Καραμανλή 

62, (ΟΤ Γ1398, ΚΑ 15) ‘’ διότι  εμποδίζουν την κίνηση στην είσοδο -έξοδο’’. . 

6. Το  με αρ. πρωτ.  27125/14-7-21 αίτημα του  κ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ  ο οποίος κατοικεί 

στην οδό Τριπόλεως 4 και   ζητά  την  μεταφορά του κάδου απορριμμάτων στην  οδό  Τριπόλεως  

10. 

7. Το  με αρι. πρωτ.  27295/15-7-21  αίτημα της  κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  η οποία κατοικεί στην 

οδό Φιλοκτήτου 20  και ζητά την σταθερή & μονιμοποιημένη  θέση του κάδου απορριμμάτων   ‘’ 

διότι δημιουργεί  προβλήματα  στην είσοδο της οικίας της’’. 

8. Το  με αρ. πρωτ.  27441/16-7-21 αίτημα της κ. ΜΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ  η  οποία κατοικεί στην οδό 

Ταξιαρχών 34 και  ζητά την τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων  στην οδό  ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  34. 

9. Το  με αρ. πρωτ.  28731/26-7-21 αίτημα της κ. ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑΣ η οποία κατοικεί στην 

οδό Φοίβου 9 και  ζητά την τοποθέτηση κάδων στην οδό Σεβαστουπόλεως, καθώς όπως αναφέρει   

΄΄δεν υπάρχει ούτε ένας’’.  

10. Το με αρ. πρωτ. 29881/2-8-21 αίτημα του κ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο  οποίος κατοικεί στην οδό 

Βούρβαχη 5 και  ζητά την  τοποθέτηση κάδου  στην οδό Βαρδουσίων 91.  

11. Το με  αρ.  πρωτ. 29965/3.8.21 αίτημα της κ. ΚΕΦΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ η  οποία κατοικεί στην οδό 

Αρτέμιδος και  ζητά την μεταφορά των κάδων από την  οδό Αρτέμιδος 29 και προτείνει να 

τοποθετηθούν στην οδό Αρτέμιδος 19, διότι ‘’..δημιουργείται  πρόβλημα από σκόρπια σκουπίδια ..’’. 

12. Το  με αρ. πρωτ. 32431/19-8-21 αίτημα της κ. ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ  η  οποία ζητά την  

απομάκρυνση των κάδων  από την οδό ΧΑΛΚΗΣ  &  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ‘’διότι  ο δρόμος είναι στενός 

και δεν μπορούν να περάσουν τα απορριμματοφόρα’’.  

    γ) Το αρ. 2/2021 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση 
κάδων γνωμοδοτεί ως ακολούθως: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

1. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 17950/21-5-21 αιτήματος του κ. ΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 

καθώς έχει ήδη εξεταστεί σε παλαιότερο αίτημα και σύμφωνα με την 5η /2020 απόφαση Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ:6Φ37ΩΨ8-ΞΙΟ)  όπου προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδος οικιακών 



απορριμμάτων επί της οδού ΠΙΝΔΟΥ 26 και ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 186, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.   

2. Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει  του με αρ.πρωτ. 19455/31-5-21  αιτήματος της κ. ΠΑΓΩΝΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.  Προτείνεται να παραμείνει ένας κάδος απορριμμάτων  στο δυτικό όριο του 

ακινήτου επί της οδού Βικ. Ουγκώ  & να  τοποθετηθούν   δύο (2) κάδοι ( ένας οικιακών 

απορριμμάτων και  ένας ανακύκλωσης) επί της οδού ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 23  ,  σύμφωνα με το 

συνημμένο σκαρίφημα. 

3. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ.πρωτ.  20102/3-6-21 αιτήματος του κ. ΣΕΦΕΡ  ΛΑΖΑΡΟΥ.    

Προτείνεται να παραμείνουν οι δυο (2) κάδοι οικιακών απορριμμάτων ως έχουν, επί της οδού 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 41 , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

4. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αρ.πρωτ. 22175/16-6-21 αιτήματος  του κ. ΚΟΥΤΛΗ  ΚΩΝ/ΝΟΥ.   

Προτείνεται να τοποθετηθούν  δυο (2) κάδοι  (ένας οικιακών απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης) 

επί της οδού ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ  παρά της εισόδου της πολυκατοικίας και ένας  κάδος  οικιακών 

απορριμμάτων επί της  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 76-78 , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 

5.  Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ.πρωτ. 23182/24.6.21  αιτήματος της εταιρείας  MSN TRANSPORTS EE.  

Προτείνεται   να τοποθετηθούν  2 κάδοι οικιακών απορριμμάτων και  ένας   ανακύκλωσης επί της 

οδού ΣΠΥΡ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ & ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  60,   σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.   

6. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 27125/14-7-21 αιτήματος του  κ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ  

ΙΩΑΝΝΗ.  Προτείνεται  να παραμείνει ο κάδος οικιακών απορριμμάτων ως έχει επί της οδού 

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 12, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

7. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 27295/15-7-21  αιτήματος της  κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.   

η οποία κατοικεί στην οδό Φιλοκτήτου 20. Προτείνεται να τοποθετηθεί ένας κάδος οικιακών 

απορριμμάτων στην οδό ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ έναντι αρ. 24  ,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

8. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αριθμό πρωτ. 27441/16-7-21 αιτήματος της κ. ΜΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. 

Προτείνεται προστεθεί ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων στην υπάρχουσα θέση του κάδου 

ανακύκλωσης επί της οδού ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  έναντι 34 (23) ,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

9. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 28731/26-7-21 αιτήματος της κ. ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑΣ  

Προτείνεται  να τοποθετηθεί ένας κάδος  οικιακών απορριμμάτων επί της οδού 

ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έναντι 20 και  να παραμείνουν ως έχουν οι : 1.ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ & 

ΕΥΚΛΕΙΔΗ  τέσσερεις  κάδοι (δυο οικιακών απορριμμάτων, ένας ανακύκλωσης και ένας καφέ), 2. 

ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΒΙΚΕΛΑ δύο κάδοι (ένας οικιακών απορριμμάτων & ένας ανακύκλωσης) 

και 3. ΑΛΩΝΙΣΤΡΑΣ & ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ τέσσερις κάδοι (δύο οικιακών απορριμμάτων & δύο 

ανακύκλωσης) ,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

10. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 29881/2-8-21 αιτήματος του κ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

καθώς υπάρχει κάδος στην οδό ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ έναντι 93 ,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 



11. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 29965/3.8.21 αιτήματος της κ. ΚΕΦΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ. 

Προτείνεται να παραμείνουν ο δυο κάδοι ως έχουν (ένας οικιακών απορριμμάτων και ένας 

ανακύκλωσης) επί της  οδού ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29 , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

12. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 32431/19-8-21 αιτήματος της κ. ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. 

Προτείνεται να παραμείνουν οι κάδοι ως έχουν επί της οδού   ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ τέρμα (δύο οικιακών 

απορριμμάτων)  και επί της οδού  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ (ένας οικιακών απορριμμάτων),  

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

Σημείωση : Η ομάδα έργου γνωμοδοτεί και για την τοποθέτηση  μπλε κάδων ανακύκλωσης. 

Παρ’ ολα αυτά είναι εφικτή στην περίπτωση μελλοντικής επέκτασης του δικτύου των μπλε στο 

Δήμο Αχαρνών. 

 

δ) την πρόταση της υπηρεσίας μας σύμφωνα με την οποία 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. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά. 

 
 

 
                                       Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας      
                                             ΣΧΕΔΙΟ                                                                   Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορ/των     

                           
                                                                   

                                                                                                                         
                    

                      Ευστάθιος Τοπαλίδης 
 
 

Συνημμένα:  
1. Το υπ’ αριθμ. 2/2021 πρακτικό με τα σκαριφήματα 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 

   


