
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

 

ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3 

ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 2 

ΑΡ. ΘΕΜ. ΣΤΗΝ ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤ.: 6
 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. & ΗΜΕΡ. ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:17387/24-02-2022 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωτσιανάς Γεώργιος  

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Γκιολή  - Χαριτίδη Παρασκευή, Ματθαίου Νικόλαος, Ζαφειροπούλου Μιλένα, Τζιούβελης 

Νικήτας, Χρηστάκος Χρήστος      

 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Παππά Αλεξάνδρα 

        

ΘΕΜΑ: «Διατύπωση γνώμης σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή 

τοποθετήσεις κάδων, στα όρια της Δημοτικής  Κοινότητας Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το 

υπ’ αριθμ. 1/2021 (περ. 1) πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων» 

 

Στους Θρακομακεδόνες σήμερα στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

20:00, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Θρακ/νων κατόπιν 

της από 24/-02-2022 με αριθ. πρωτ.: 17387 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού που έχει 

κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 & 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από 

τα άρθρα 84 & 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα και αφού βρέθηκε σε απαρτία παρισταμένων 6 (έξι) μελών 

σε σύνολο 7 (επτά)  μελών, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Σας θέτω υπ΄ όψη σας, το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την 

διατύπωση γνώμης σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων, στα 

όρια της Δημοτικής  Κοινότητας Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/2021 (περ. 1) 

πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων. 

          Λαμβάνοντας υπόψιν την από 14-6-2021 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης η οποία έχει 

ως εξής: 

“Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα στην Δημοτική Κοινότητα την διατύπωση γνώμης σχετικά με 

μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων, στα όρια της Δημοτικής  Κοινότητας Θρακομακεδόνων 

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/2021 (περ. 1) 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 
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β) Το με  αριθμό  πρωτ. 49843/22.12.20 αίτημα του Πρόεδρου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων κ. 

ΚΩΤΣΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο  οποίος ζητά ‘’….την χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης που βρίσκονται σε οδικές αρτηρίες 

έντονης κυκλοφορίας και αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας, 

Αρχελάου, Π.Μελά , Φιλίππου Β΄, Αριστοτέλους …… στο Δ.Δ. Θρακομακεδόνων και να γίνουν οι κατάλληλες εσοχές 

για την τοποθέτησή  τους ..’’. 

    γ) Το αρ. 1/2021 (περ. 1) πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων που 

γνωμοδοτεί ως ακολούθως, σημειώνοντας ότι οι περιπτώσεις από 2 έως 16 αφορούν αιτήματα αρμοδιότητας Δ.Κ. 

Αχαρνών: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
 

1. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ.πρωτ. 49843/22.12.20 αιτήματος του Πρόεδρου της 

Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων κ. ΚΩΤΣΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, και προτείνει 

την απομάκρυνση των κάδων από κεντρικούς δρόμους και πλατείες και ειδικώς ως 

κάτωθι: Α) την απομάκρυνση των κάδων ανακύκλωσης που βρίσκονται  έμπροσθεν 

του ακίνητου στην οδό Π.Μελά 3,  Β) την μεταφορά των κάδων από την οδό 

Αρχελάου και Φιλίππου Β΄ στην οδό Φιλίππου Β΄ 32, Γ) την μεταφορά των κάδων 

από την Πλατεία έμπροσθεν του Ταχυδρομείου και την τοποθέτηση δύο επί της οδού 

Δημοκρίτου έναντι πάρκινγκ φαρμακείου και δύο  επί της οδού Ηφαιστίωνος & 

Δημοκρίτου, Δ) την μεταφορά πέντε (5) εκ των επτά κάδων  που βρίσκονται στην οδό 

Πρωταγόρα έναντι Δημοτικού κτιρίου  και τοποθέτηση δυο στην οδό Παρμενίωνος 

34 -36 δυο στην οδό Ηφαιστίωνος 2 & Αριστοτέλους, Ε) την μεταφορά δυο εκ των 

τεσσάρων κάδων από την οδό Αριστοτέλους δίπλα στο  κατάστημα ψιλικών και την 

τοποθέτησή τους βορειοτέρα στα καταστήματα προ της οδού Ροδόπης  και  ΣΤ)  τη 

μεταφορά των κάδων από την οδό Μακεδονίας καθώς δεν επαρκούν τα πεζοδρομία 

για διαμόρφωση εσοχών και την τοποθέτηση αυτών στην οδό Φιλίππου Β΄& 

Καρατάσου,  Φιλίππου Β΄& Εμμ. Παππά, Μακεδονομάχων & Καρατάσου, 

Μακεδονομάχων & Ζαφειράκη, Μακεδονομάχων & Διδυμοτείχου, Μακεδονομάχων 

& Ροδόπης , Μακεδονομάχων &  Κομοτηνής,  Μακεδονομάχων & Ξάνθης. 

Προτείνεται επίσης η τοποθέτηση δυο κάδων στην οδό  Θεσσαλονίκης & Τσοτυλίου 

και δυο  Βεροίας & Χαλκιδικής έναντι Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με το συνημμένο 

σκαρίφημα.  

2. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ.πρωτ. 50185/23.12.20 ηλεκτρονικού αιτήματος του κ. 

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑ. Προτείνεται οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν, 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 
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3. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ.πρωτ. 2269/21.1.21 αιτήματος των κ.κ. ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ 

Β. & ΜΑΜΑΚΟΥ Θ. Προτείνεται να παραμείνει  ένας κάδος στην θέση που 

βρίσκεται στη οδό Οδυσσέως 7, στην περιοχή  Κ.Μενίδι, σύμφωνα με το συνημμένο 

σκαρίφημα 

4. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αρ.πρωτ. 4572/8.2.21 αιτήματος της κ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗΣ. Έχει ήδη αποφασιστεί για παλαιότερο αίτημα και εγκριθεί από την 

Ε.Π.Ζ. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) σύμφωνα με την ΑΔΑ: ΨΨ3ΘΩ48-ΔΥΟ απόφαση, 

η  μεταφορά και  τοποθέτηση κάδων στα σημεία: 1. Επί της οδού Κυπαρισσίας 

έμπροσθεν Κ.Χ.Γ335 να τοποθετηθούν τρεις κάδοι (ένας  ανακύκλωσης & δύο 

οικιακών απορ.),2. Επί της οδού Λ.Αγώνων  έμπροσθεν Κ.Χ.Γ335 να τοποθετηθούν 

δύο κάδοι (ένας  ανακύκλωσης & ένας οικιακών απορ.), 3. Επί της οδού Λ.Αγώνων 

νότια της οδού Λευκών Ορέων  να τοποθετηθούν τέσσερις  κάδοι (δύο  ανακύκλωσης 

& δύο οικιακών απορ.) και  4. Επί της  οδού Λευκών Ορέων   έναντι της οδού 

Κυπαρισσίας να τοποθετηθούν δύο κάδοι (ένας  ανακύκλωσης & ένας οικιακών 

απορ.) όπου κρίνεται απαραίτητο να οριοθετηθούν με ‘’Π’’ . 

5. Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει του με αρ.πρωτ. 7226/1.3.21 αιτήματος της κ. 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. Προτείνεται να παραμείνει ένας (1) κάδος στην 

υπάρχουσα θέση επί της οδού Σακελλαρίου & Δεκελείας 2 και να απομακρυνθούν οι 

υπόλοιποι. Επιπλέον, να τοποθετηθεί ένας κάδος ανακύκλωσης δίπλα στον κάδο 

οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Πάρνηθος 1 στην περιοχή Κ.Μενίδι, σύμφωνα 

με το συνημμένο σκαρίφημα.   

6. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 7527/2.3.21 ηλεκτρονικού αιτήματος του  

dmarinis@gmail.com.  Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν κάδοι στο σημείο που 

αναφέρει το αίτημα αλλά 40 μ. δυτικότερα.  Προτείνεται να παραμείνουν οι τρεις (3) 

κάδοι  (δύο οικιακών απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης) ως έχουν επί της οδού  

Λαθέας 3, στην περιοχή Λαθέα Β΄, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.  

7. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 9148/16.3.21 αιτήματος του κ. 

ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ. Προτείνεται να προστεθεί ένας καδές ανακύκλωσης στη 

θέση που υπάρχει ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων  έμπροσθεν του εργοστασίου 

παλετών και στο παρακείμενο  Ξενοδοχείο ‘’Δεκέλεια’’ να παραμείνουν ως έχουν 

επί της οδού Μονοματίου 6 & Κρητικού τέσσερις κάδοι οικιακών απορριμμάτων και 

ένας ανακύκλωσης ,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

mailto:dmarinis@gmail.com
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8. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 10257/24.321 αιτήματος του κ. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Προτείνεται να παραμείνει  ένας κάδος 

ανακύκλωσης στη θέση που υπάρχει εσοχή δίπλα στο ακίνητο του στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου 74.  Επίσης να τοποθετηθούν δυο κάδοι,  ένας κάδος οικιακών 

απορριμμάτων και ένας ανακυκλώσεις, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 69  (δίπλα στον 

φούρνο ΚΑΛΕΑΣ) ,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

9. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 11950/5.4.21 αιτήματος της κ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 

ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ. Οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν (δυο κάδοι οικιακών απορριμμάτων) 

επί της οδού Συμφερουπόλεως  29 και ένας επί της οδού Ευκλείδη έναντι Νο.58, 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

10. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 11948/5.4.21 αιτήματος κ. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ 

ΜΑΡΙΑΣ.  Οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν (δυο κάδοι οικιακών απορριμμάτων) 

επί της οδού Συμφερουπόλεως  29 και ένας επί της οδού Ευκλείδη έναντι Νο.58, 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

11. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 12352/8.4.21 αιτήματος της κ. ΓΕΝΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ. Προτείνεται η τοποθέτηση επτά κάδων οικιακών απορριμμάτων επί 

του μεσαίου δρόμου ως εξής: δυο κάδοι έναντι του συλλόγου και έναν κάδο στη μέση 

κάθε τετραγώνου και ανά τετράγωνο έως την είσοδο -έξοδο της Αγ.Διονυσίου, 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 

12. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 114853/27.421 αιτήματος του κ. 

ΠΑΓΚΟΖΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ. Προτείνεται η μετακίνηση των κάδων (ένας ανακύκλωσης 

& ένας οικιακών απορ.) έναντι της υπάρχουσα θέσης επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 

69-71,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

13. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 12-5-21 αυτεπάγγελτου αιτήματος της Δ/νσης 

Καθαριότητας,  με το οποίο ζητήθηκε  η οριοθέτηση  κάδων απορριμμάτων & 

ανακύκλωσης στην οδό Αθ. Διάκου  στην περιοχή Κ.Μενίδι. Προτείνεται η 

τοποθέτηση: ενός κάδου  οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου έναντι 

Νο 3, ενός κάδου  οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου έναντι Νο 5, ενός 

κάδου  οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου έναντι Νο 11, δυο κάδων 

(ένας οικιακών απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης) επί της οδού Αθ. Διάκου 24,   

ενός κάδου  οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου 30 και οι δύο κάδοι  επί 

της οδού Αθ. Διάκου & Σωκράτους να μεταφερθούν κατά τον ΚΟΚ,  5 μέτρα από την 
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γωνία όπως και ο ένας κάδος που θα παραμείνει στην οδό Αθ. Διάκου & Σπετσών, 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

14. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 17-5-21 αυτεπάγγελτου αιτήματος της Δ/νσης 

Καθαριότητας,  με το οποίο ζητήθηκε  η οριοθέτηση  κάδων απορριμμάτων & 

ανακύκλωσης στην οδό Παπαδιαμάντη & Σαχτούρη   στην περιοχή  Χαραυγή.  

Προτείνεται η τοποθέτηση δύο κάδων (ενός οικιακών απορριμμάτων και ενός 

ανακύκλωσης) επί της οδού Παπαδιαμάντη 32 στο βόρειο όριο του συγκροτήματος 

πολυκατοικιών και δύο κάδων (ενός οικιακών απορριμμάτων και ενός 

ανακύκλωσης) στο νότιο όριο του συγκροτήματος. Επίσης προτείνεται να 

τοποθετηθούν τρεις κάδοι (δυο οικιακών απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης) επί 

της οδού Έκτορος & Ευόσμου, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

15. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της από την 18-5-21 καταγγελία στην Δ/νση Δημοτικής 

Αστυνομίας, με την οποία ζητήθηκε να απομακρυνθούν οι κάδοι  απορριμμάτων 

από την πλατεία  που βρίσκεται στην Φιλαδελφείας & Αγ. Κων/νου και Ελένης,  

στην περιοχή Λυκότρυπα. Προτείνεται: 1. η τοποθέτηση δυο (2) κάδων 

κομποστοποίησης (καφέ) στην Αγ. Κων/νου και Ελένης 1,  έμπροσθεν μανάβικου, 2. 

η τοποθέτηση δυο κάδων (ενός οικιακών απορριμμάτων και ενός ανακύκλωσης) 

στην οδό Δερβενακίων & Αγ. Κων/νου και Ελένης  6, 3. η τοποθέτηση δυο κάδων 

(ενός οικιακών απορριμμάτων και ενός ανακύκλωσης) επί της οδού Αγ. Κων/νου και 

Ελένης 5 και 4. η τοποθέτηση ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Αγ. 

Κων/νου και Ελένης  & ακρ. Κρήτης, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

16. Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει του με αριθμό πρωτ. 18429/25.521 αιτήματος του κ. 

ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.  Προτείνεται  να παραμείνει όπως αποφασίστηκε 

(Αποφ. Τοπικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΡΧΑΨΩΨ8-4Δ8) στην οδό Ιωαν. Θηβαίου 11 ένας  

κάδος  ανακύκλωσης και ένας κάδος απορριμμάτων να τοποθετηθεί στην οδό Ιωαν. 

Θηβαίου 3 , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.   

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 Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, ώστε 
να διασφαλίζεται η ασφάλεια πεζών και οχημάτων καθώς και να αποφεύγεται η αυθαίρετη 
μετακίνηση των κάδων.” 
 

 
    Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της 

Κοινότητας Θρακ/νων. 

    Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δ. Κοινότητας Θρακομακεδόνων να 

αποφασίσει σχετικά. 
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Το Συμβούλιο της Κοινότητας Θρακομακεδόνων αφού έλαβε υπ’ όψιν του την εισήγηση του κου 

Προέδρου,   το υπ’ αριθμ. 1/2021 (περ. 1) Πρακτικό ομάδας έργου τοποθέτησης κάδων με τα 

σκαριφήματα, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Δεν εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/2021 (περ. 1)  Πρακτικό της ομάδας έργου τοποθέτησης κάδων με τα 

σκαριφήματα που το συνοδεύουν. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  

       

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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