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Αχαρνές, 18/04/2022 
Αρ. Πρωτ.: 36633 
 

Απόσπασμα από το 3ο Πρακτικό 

Αριθμός Απόφασης 36η 

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 8ο 

Συνεδρίαση της 18/04/2022 

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η 
πρόσκληση:  35677/14-04-2022 

 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (από τα τακτικά μέλη) 
1) ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Πρόεδρος 
2) ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3) ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΌΛΓΑ 
4) ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6) ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – αναπληρωματικό 
μέλος 

1) ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
2) ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ 
3) ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
4) ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες 

ή τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/2022 
πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων 

 
Στις Αχαρνές σήμερα στις 18 του μηνός Απριλίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 35677/14-04-2022  
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία των 6 (έξι) 
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  8o   
θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης , η οποία έχει ως εξής:  
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«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. 2/2022 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.  67311/29-12-2021  αίτημα  του  κ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΣΟΦΟΚΛΗ,   ο 

οποίος  ζητά την επανεξέταση  του αιτήματος για μεταφορά  ή  μείωση  των  κάδων  
απορριμμάτων,  οι  οποίοι  βρίσκονται  επί της  οδού  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΒΑΡΕΛΑ & 
ΙΩΑΝΝΟΥ  ΒΑΡΕΛΑ (τρεις  στο  σύνολο),  διότι  τίθεται  πρόβλημα  υγειονομικού  
ενδιαφέροντος. 

2. Το  με αριθμό πρωτ. 51128/22-11-2021   αίτημα  της  κ. ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΘΗΡΕΣΙΑΣ   
η οποία  κατοικεί στην οδό   ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 28,  ζητά  την  αντικατάσταση  του κάδου  
απορριμμάτων  διότι  έχει  καταστραφεί,  καθώς  και  την οριοθέτηση  του. 

3. Το με αριθμό πρωτ. 21719/15.6.2021  αίτημα  της κ. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, η 
οποία ζητά την οριοθέτηση του κάδου απορριμμάτων στην οδό Νυμφών 1, κάθετη της 
Σάμου, παράλληλη του σούπερ μάρκετ LIDL,  διότι  ο κάδος διαρκώς μετακινείται. 

4. Το με αριθμό πρωτ.  17788/20.5.2021 αίτημα της κ. ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ,  η  οποία  
ζητά την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού Ερμού 30-35 στον Κόκκινο 
Μύλο ,διότι δεν επαρκούν οι ήδη υπάρχοντες, με αποτέλεσμα την συσσώρευση 
απορριμμάτων εκτός κάδων μονίμως. 

5. Το με αριθμό #248- 9.12.21  αίτημα της  κ. ΤΣΙΑΡΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, η οποία   ζητά  να 
μεταφερθούν  οι  κάδοι  απορριμμάτων  από το σημείο που βρίσκονται ‘’κάτω από την 
πολυκατοικία της’’ επί της οδού ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄19 & ΛΕΩΦ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  
215  όπου  διαμένει,  διότι  επί  μονίμου βάσης  δημιουργούνται  βουνά  από ογκώδη  
αντικείμενα που  πετιούνται με αποτέλεσμα  να δημιουργείται  απίστευτη  εστία 
μόλυνσης. 

6. Το με  αριθμό  πρωτ.   3374/13-1-2022  αίτημα  της  κ. ΣΤΑΜΑΤΗ  ΒΑΪΑΣ  η  οποία  ζητά  
να  τοποθετηθεί  ένας  κάδος  απορριμμάτων  στην  διεύθυνση  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  15  στην  
περιοχή  ΑΓΙΑ  ΑΝΝΑ. 

7.  Το  με  αριθμό πρωτ.  8224/1-2-2022   αίτημα  του  κ. ΓΚΙΚΑ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ο  οποίος  
ζητά  έναν  κάδο  απορριμμάτων  στην  οδό  ΛΑΪΚΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  79Α   στην  περιοχή  
Χαμόμυλος. 

δ) Το αρ. 2/2022 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων 
γνωμοδοτεί ως ακολούθως: 

                                    ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
1.  Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με  αρ. πρωτ.  67311/29-12-2021  αιτήματος  του  κ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 

ΣΟΦΟΚΛΗ,   ο οποίος  ζητούσε την επανεξέταση  του αιτήματος για μεταφορά  ή  
μείωση  των  κάδων  απορριμμάτων,  οι  οποίοι  βρίσκονται  επί της  οδού  ΑΝ. ΒΑΡΕΛΑ 
& ΙΩΑΝ. ΒΑΡΕΛΑ.  Προτείνεται να περιμείνουν οι κάδοι ως έχουν επί της οδού ΑΝ. 
ΒΑΡΕΛΑ,  τηρώντας την απόσταση των πέντε μέτρων από την γωνία  και να 
τοποθετηθούν  δυο κάδοι έμπροσθεν του ακινήτου επί της  ΙΩΑΝ. ΒΑΡΕΛΑ 17 εκ των 
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όποιων ο ένας θα μεταφερθεί  από τη θέση που βρίσκεται έναντι του ακινήτου με α.ο. 
17, σύμφωνα με το συνημμένο  σκαρίφημα. 

2.  Την ΕΓΚΡΙΣΗ του  με αρ. πρωτ. 51128/22-11-2021   αιτήματος  της  κ. 
ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΘΗΡΕΣΙΑΣ ,  η οποία ζητούσε την  αντικατάσταση  και   
οριοθέτηση  του κάδου  απορριμμάτων  στην οδό   ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 28. Προτείνεται η 
οριοθέτηση των κάδων στις θέσεις που διαπιστώθηκαν ως ακολούθως: α. Δυο κάδοι 
έναντι ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 28 (ένας οικιακών απορριμμάτων & ένας ανακύκλωσης) και  β. 
Δυο κάδοι έναντι ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 24 (ένας οικιακών απορριμμάτων & ένας 
ανακύκλωσης), σύμφωνα με το συνημμένο  σκαρίφημα. 

3. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αρ. πρωτ. 21719/15.6.2021  αιτήματος  της κ. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, η οποία ζητούσε  την οριοθέτηση του κάδου απορριμμάτων στην οδό 
ΝΥΜΦΩΝ 1. Προτείνεται η οριοθέτηση των κάδων στην θέση που διαπιστώθηκαν 
κατά τον έλεγχο  ως ακολούθως: α. Δυο κάδοι οικιακών απορριμμάτων  επί της 
ΝΥΜΦΩΝ 1,  β. ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων  επί της ΝΥΜΦΩΝ 3-5  & γ.  ένας 
κάδος  οικιακών απορριμμάτων  επί της ΣΑΜΟΥ έναντι α.ο. 60,  σύμφωνα με το 
συνημμένο  σκαρίφημα. 

4. Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει του με αρ. πρωτ.  17788/20.5.2021 αιτήματος της κ. ΜΠΕΛΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ,  η  οποία  ζητούσε την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού 
ΕΡΜΟΥ 30-35.  Προτείνεται η τοποθέτηση δυο κάδων επί της ΕΡΜΟΥ  40 (έναν 
οικιακών απορριμμάτων & έναν ανακύκλωσης) και  έναν  κάδο  οικιακών 
απορριμμάτων επί της ΕΡΜΟΥ  23  σύμφωνα με το συνημμένο  σκαρίφημα. 

5. 5.Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό #248-9.12.21  αιτήματος της  κ. ΤΣΙΑΡΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ , 
η οποία ζητούσε να μεταφερθούν  οι  κάδοι  απορριμμάτων  από το σημείο που 
βρίσκονται  επί της οδού ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄19 & ΛΕΩΦ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  215,  
διότι  δεν είναι δυνατή  η διέλευση απορριμματοφόρου πέραν  του σημείου αυτού   
λόγω μη υλοποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου ( αδιάνοικτη οδός). 

6. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με  αρ. πρωτ.   3374/13-1-2022  αιτήματος  της  κ. ΣΤΑΜΑΤΗ  
ΒΑΪΑΣ  η  οποία  ζητούσε  να  τοποθετηθεί  ένας  κάδος  απορριμμάτων  επί της οδού  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  15, διότι  δεν είναι δυνατή  η διέλευση απορριμματοφόρου λόγω του 
μικρού πλάτους οδοστρώματος  της οδού. 

7.  Την ΑΠΟΡΙΨΗ του  με  αρ. πρωτ.  8224/1-2-2022   αιτήματος   του  κ. ΓΚΙΚΑ  
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ο  οποίος  ζητούσε  έναν  κάδο  απορριμμάτων  επί της οδού   ΛΑΪΚΩΝ  
ΑΓΩΝΩΝ  79-Α διότι υπάρχει κάδος  έναντι του ακινήτου ΛΑΪΚΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  77 – 79. 

 
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. 8/2022 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, η οποία: 
i. i εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου τοποθέτησης κάδων με τα 

σκαριφήματα 
ii. ii 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 
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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 

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) Eγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/2022 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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