
 
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. 7/2022 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. 7/2022 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. 64589/5.7.2022 αίτημα της κ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΒΙΟΛΕΤΑΣ, η οποία ζητά την 

τοποθέτηση ενός κάδου οικ. απορ/των στην οδό ΓΑΛΗΝΗΣ & ΑΡΤΑΚΗΣ στην περιοχή 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ. 

2. Το με αριθμό πρωτ. 68213/13.7.2022  αίτημα του κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΥ,  ο οποίος ζητά την 

τοποθέτηση ενός κάδου οικ. απορ/των επί της οδού ΝΕΑΡΧΟΥ 4, διότι ο πλησιέστερος κάδος είναι 

100 μ. περίπου μακριά  ( αρχή της ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ). 

3. Το  με  αριθμό  πρωτ. 65205/6.7.2022  αίτημα  του κ. ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΥ  ΜΙΛΤΙΑΔΗ, ο οποίος ζητά  

την τοποθέτηση κάδων  απορ/των  επί της οδού ΤΑΤΟΪΟΥ  21 (παλαιά αρίθμηση 80), κοντά στην 

εταιρεία ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΕ. 

4. Το με αριθμό πρωτ. 71620/21.7.2022  αίτημα του κ. ΛΥΚΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΥ, ο οποίος ζητά την 

τοποθέτηση ενός κάδου οικ. απορ/των  στην ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 171  & ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑΣ  ( 

κάτω απ’ γέφυρα).   

5. Το  με  αριθμό πρωτ. 84289/5.9.2022  αίτημα  της κ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ  ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, η οποία ζητά 

να φύγουν οι κάδοι που βρίσκονται στην  οδό  Ε. Στουραΐτη 22. 
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6. Το  με  αριθμό πρωτ. 51058/1.6.22  αίτημα  του κ.  ΧΑΛΕΒΑ ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος ζητά  τον 

καθορισμό των θέσεων δυο κάδων που υπάρχουν στην οδό  ΙΑΣΩΝΟΣ 5 & ΘΡΑΚΗΣ. 

7. Το  με αριθμό  #798/18.10.22 αιτήματος στον Γραφείο Δημότη   της  κ. ΖΑΙΜΗ ΕΛΕΝΗΣ η οποία 

ζητά να μετακινηθούν οι κάδοι που βρίσκονται στην οδό ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 51. 

8. Το  με  αριθμό  πρωτ. 98631/11.10.2022  αίτημα  της  κ. ΜΠΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗΣ , η οποία ζητά  την 

λύση του προβλήματος που δημιουργούν  έξι κάδοι  στην πόρτα της οικίας της επί της οδού 

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ. 

9. Το  με αριθμό  #779/3.10.22 αιτήματος στον Γραφείο Δημότη   της  κ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ η οποία 

ζητά  την τοποθέτηση δυο κάδων απορριμμάτων στην οδό ΙΒΙΣΚΟΥ 108. 

10. Το  με αριθμό  #780/3.10.22 αιτήματος στον Γραφείο Δημότη   της  κ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ η οποία 

ζητά  την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων στην οδό ΠΥΡΓΟΥ 48. 

11. Το με  αριθμό πρωτ. 96217/5.10.22 αίτημα της κ. ΚΟΥΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, η οποία ζητά την 

τοποθέτηση ενός κάδου ανακύκλωσης δίπλα στην υπάρχουσα θέση κάδων  οικ. απορ/των στην οδό Π. 

ΚΟΥΛΑΝΗ 7 στην περιοχή ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ. 

12. Το με  αριθμό πρωτ. 111794/15.11.22 αίτημα της κ. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑΣ , η οποία ζητά την 

τοποθέτηση ενός κάδου οικ. απορ/των στην οδό ΤΑΤΟΪΟΥ 420. 

13. Το με  αριθμό πρωτ. 106508/1.11.22 αίτημα- ένσταση της κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ, η οποία ζητά 

να μην  τοποθετηθούν οι κάδοι  στην οδό ΕΡΜΟΥ 40 στην περιοχή ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ. 

14. Το με  αριθμό πρωτ. 106509/1.11.22 αίτημα της κ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΣ η οποία ζητά να μην  

τοποθετηθούν οι κάδοι  στην οδό ΕΡΜΟΥ 40 στην περιοχή ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ. 

    γ) Το αρ. 7/2022 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων 
γνωμοδοτεί ως ακολούθως: 

1. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αρ. πρωτ.  64589/5.7.2022  αιτήματος της κ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΒΙΟΛΕΤΑΣ. 

Προτείνεται η τοποθέτηση  ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων   επί  της οδού ΓΑΛΗΝΗΣ έναντι ο.α. 

35 στην περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

2. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αριθμό 68213/13.7.2022  αιτήματος του κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΥ.  

Προτείνεται η τοποθέτηση τριών κάδων οικιακών απορριμμάτων επί της οδού ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ και 

συγκεκριμένα να προστεθεί ένας στην υπάρχουσα  θέση 2., ένας στην θέση  1. και ένας στην θέση 3 

έναντι του ακινήτου με ο.α. 20 όπως περιγράφονται στο συνημμένο σκαρίφημα. 

3. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αρ.πρωτ. 65205/6.7.2022  αιτήματος του κ. ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΥ  ΜΙΛΤΙΑΔΗ 

(εταιρεία ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ Α.Ε.).  Προτείνεται η τοποθέτηση  ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων   επί  της 

οδού ΤΑΤΟΪΟΥ 21 στην περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

4. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ.πρωτ. 71620/21.7.2022  αιτήματος του κ. ΛΥΚΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΥ. 

Προτείνεται , η τοποθέτηση του ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑΣ & 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 171 στην περιοχή ΜΟΝΟΜΑΤΙ , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

5. Την ΑΠΟΡΙΨΗ  του  με αρ. πρωτ.  84289/5.9.2022  αιτήματος  της κ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ  ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, 

η οποία ζητούσε την απομάκρυνση των κάδων από την  οδό  Ε. Στουραΐτη 22, διότι κατά την αυτοψία 

δεν διαπιστώθηκαν κάδοι στο εν λόγο σημείο.  



6. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αρ. πρωτ. 51058/1.6.22  αιτήματος του κ.  ΧΑΛΕΒΑ ΙΩΑΝΝΗ. Προτείνεται 

να τοποθετηθούν  δυο κάδοι οικιακών απορριμμάτων επί της οδού ΘΡΑΚΗΣ έναντι ο.α. 39 στην 

περιοχή ΧΑΜΟΜΥΛΟΣ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

7. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό  #798/18.10.22 αιτήματος της  κ. ΖΑΙΜΗ ΕΛΕΝΗΣ. Προτείνεται οι 

κάδοι  να παραμείνουν  στην υπάρχουσα θέση επι της οδού ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 46-48. 

8. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αρ. πρωτ. 98631/11.10.2022  αιτήματος της  κ. ΜΠΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗΣ. 

Προτείνεται η τοποθέτηση τριών κάδων (ενός ανακύκλωσης & δυο οικιακών απορριμμάτων) επί της 

οδού ΚΑΡΑΟΛΗ 73 και τριών κάδων (ενός ανακύκλωσης & δυο οικιακών απορριμμάτων) επί της 

οδού ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ 33, στην περιοχή Κ.Μενίδι, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημ 

9. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό #779/3.10.22 αιτήματος της κ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ. Προτείνεται να 

προστεθεί ένας επιπλέον κάδος στην υπάρχουσα  θέση των τριών κάδων επί της Λ.ΚΥΜΗΣ & 

ΙΒΙΣΚΟΥ στην περιοχή ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 

10. Την ΑΠΟΡΙΨΗ  του με αριθμό #780/3.10.22 αιτήματος της κ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ, διότι υπάρχουν 

δυο κάδοι επί της οδού ΠΥΡΓΟΥ 48,   στην περιοχή ΑΓΡΙΛΕΖΑ. 

11. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αρ. πρωτ. 96217/5.10.22  αιτήματος της  κ. ΚΟΥΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. 

Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου ανακύκλωσης στην υπάρχουσα θέση των τριών κάδων επί της 

οδού Π.ΚΟΥΛΑΝΗ στην περιοχή ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

12. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αρ. πρωτ. 111794/15.11.22 αιτήματος της κ. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑΣ. 

Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού ΤΑΤΟΪΟΥ 420, σύμφωνα 

με το συνημμένο σκαρίφημα. 

13. Την ΑΠΟΡΙΨΗ  του   με  αρ. πρωτ.  106508/1.11.22 αιτήματος της κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ,  και 

του με αρ. πρωτ. 106509/1.11.22 αιτήματος της κ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  διότι  το θέμα  έχει ήδη  

εξεταστεί και  η θέση των   κάδων επί της  οδού  ΕΡΜΟΥ 40,  κρίνεται  κατάλληλη για την 

πολυκατοικία. 

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. 7/2022 πρακτικό με τα σκαριφήματα 


