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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτρια: Ελένη Δίελα
Τηλ.: (+30) 213 2072 451
E-mail: ediela@acharnes.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/6/2022

Α/Α 
Η.Δ. ΘΕΜΑ ΑΡ. ΑΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ. Γιουβανάκη 
Πασχάλη με Κ.Α. 301236 στο Ο.Τ. 39 της Π.Ε. Λαθέα Β του 
Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.522,95 € 
(=21,85 τ.μ. Χ 207,00€/τ.μ.). 48

ομόφωνα
Την αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης 
απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ. 
Γιουβανάκη Πασχάλη με Κ.Α. 301236 στο Ο.Τ. 39 της Π.Ε. 
Λαθέα Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 
4.522,95 € (=21,85 τ.μ. Χ 207,00€/τ.μ.), η δαπάνη του οποίου 
θα αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 του προϋπολογισμού 
εξόδων 2022 για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών 
εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή)

2. Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας. Παπαδοπούλου 
Κυριακής με Κ.Α. 350615 στο Ο.Τ. 2526 της Π.Ε. Αγριλέζα του 
Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 884,40 € (=6,60 
τ.μ. Χ 134,00 €/τ.μ.). 49

ομόφωνα 
1. Την αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης 

απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας. 
Παπαδοπούλου Κυριακής με Κ.Α. 350615 στο Ο.Τ. 2526 της Π.Ε. 
Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 
884,40 € (=6,60 τ.μ. Χ 134,00 €/τ.μ.), η δαπάνη του οποίου θα 
αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων 
2022 για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 
(συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή)
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3. Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας Παναγιώτου 
Γεωργίας με Κ.Α. 3902004 & 3902013 στα Ο.Τ. 2816 - 2817 της 
Π.Ε. Μ. Σχοίνα Α του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό 
των 3.380,00 € (=16,90 τ.μ. Χ 200€/τ.μ.).

50

ομόφωνα 

Την αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης 
απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας 
κας Παναγιώτου Γεωργίας με Κ.Α. 3902004 & 3902013 στα 
Ο.Τ. 2816 - 2817 της Π.Ε. Μ. Σχοίνα Α του Δήμου Αχαρνών, που 
ανέρχεται στο ποσό των 3.380,00 € (=16,90 τ.μ. Χ 200€/τ.μ.), 
η δαπάνη του οποίου θα αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 
του προϋπολογισμού εξόδων 2022 για απαλλοτριώσεις 
οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (συμβολαιογραφικές 
πράξεις-συμβιβαστική τιμή

4. Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ. Μίχα Ιωάννη με Κ.Α. 
131849 στο Ο.Τ. 55Α της Π.Ε. Αυλίζα του Δήμου Αχαρνών, που 
ανέρχεται στο ποσό των 3.990,00 € (=39,90 τ.μ. Χ 
100,00€/τ.μ.). 51

ομόφωνα 

Την αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης 
απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ. 
Μίχα Ιωάννη με Κ.Α. 131849 στο Ο.Τ. 55Α της Π.Ε. Αυλίζα του 
Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 3.990,00 € 
(=39,90 τ.μ. Χ 100,00€/τ.μ.), η δαπάνη του οποίου θα αντληθεί 
από τον Κ.Α. 40-7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων 2022 
για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 
(συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή)

5. Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ. Μίχα Ιωάννη με Κ.Α. 
293604, 293605, 293725, 293609 & 293726 στο Ο.Τ. 2051 της 
Π.Ε. Χαραυγή Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό 
των 2.198,30 € (=12,35 τ.μ. Χ 178,00€/τ.μ.).

52

ομόφωνα 

Την αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης 
απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ. 
Μίχα Ιωάννη με Κ.Α. 293604, 293605, 293725, 293609 & 293726 
στο Ο.Τ. 2051 της Π.Ε. Χαραυγή Β του Δήμου Αχαρνών, που 
ανέρχεται στο ποσό των 2.198,30 € (=12,35 τ.μ. Χ 178,00€/τ.μ.), η 
δαπάνη του οποίου θα αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 του 
προϋπολογισμού εξόδων 2022 για απαλλοτριώσεις οικοπέδων 
και εδαφικών εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις-
συμβιβαστική τιμή)
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6. Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, συνιδιοκτησίας κ.κ. Καμπούρη 
Άννας, Καμπούρη Γεωργίας, Καμπούρη Κωνσταντίνου, 
Τσαούσογλου Αικατερίνης, Τσαούσογλου Ευτυχίας με Κ.Α. 
171721 στο Ο.Τ. 22 της Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, που 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.421,38 € (=73,39 τ.μ. Χ 
142,00€/τ.μ.). 53

ομόφωνα 

Την αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης 
απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, συνιδιοκτησίας 
κ.κ. Καμπούρη Άννας, Καμπούρη Γεωργίας, Καμπούρη 
Κωνσταντίνου, Τσαούσογλου Αικατερίνης, Τσαούσογλου 
Ευτυχίας με Κ.Α. 171721 στο Ο.Τ. 22 της Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου 
Αχαρνών, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.421,38 € 
(=73,39 τ.μ. Χ 142,00€/τ.μ.), η δαπάνη του οποίου θα αντληθεί 
από τον Κ.Α. 40-7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων 2022 για 
απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 
(συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή)

7. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 79/2021 Απόφασης Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών, περί αποδοχής της 
συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης επικειμένων λόγω 
ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας με Κ.Α. 3960015 στά Ο.Τ. 2938 & 2937 
της Π.Ε.Μ Σχοίνα Α΄, διότι εκ παραδρομής δεν αναγράφηκαν 
όλοι οι δικαιούχοι. 54

ομόφωνα 

Διορθώνουμε τη με αρ. 79/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αχαρνών, και συγκεκριμένα αποδεχόμαστε την 
αποζημίωση των επικειμένων της ιδιοκτησίας Κ.Α. 3960015 στα 
Ο.Τ.2937 & 2938 στην Π.Ε. Μ. ΣΧΟΙΝΑ Α’ στους κκ. Νικολαΐδη 
Χρήστο του Ιωάννη για 1.219,63€, Νικολαΐδη Χρήστο του Ιωάννη 
δια λογαριασμό του ανήλικου τέκνου του Αθανάσιου – Αντώνιου 
Νικολαΐδη του Χρήστου για 3.658,89€ και Καραγιάννη 
Κωνσταντίνο του Γρηγορίου για 4.878,57€.

8. Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου  
«ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ».

55

ομόφωνα 

Για την  έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της μονάδας 
ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές και 
οικοδομικές εργασίες , «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ», επί της 
οδού Χρήστου Β. , στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου 
Αχαρνών στη θέση « ΛΟΥΤΡΟ», εντός ζώνης ΒΙΟΠΑ 

9. Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου 
της εταιρείας  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.». 56

ομόφωνα 

Την  έγκριση   χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου της 
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επιχείρησης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ», επί της 
Τσαμάλη, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αχαρνών 
στη θέση «ΛΟΥΤΡΟ», όπως  φαίνεται  στο συνημμένο σχέδιο.  

10. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου  
«ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε.».

57

ομόφωνα 
Για την  έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου της 
μονάδας ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, 
«ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε.», επί της οδού 
Ορτανσίας 29, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αχαρνών 
στη θέση «ΜΟΝΟΜΑΤΙ», εντός ζώνης ΒΙΟΠΑ 

11. Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας απότμησης  
πεζοδρομίου στην επιχείρηση  «ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΙΠΕΡΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΚΕ».

58

ομόφωνα 
Εγκρίνει  την απότμηση πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση των 
επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης «ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΙΠΕΡΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΚΕ.», εργαστήριο παρασκευής γευμάτων 
για “catering”,  στο Ο.Τ. Γ 232α επί της οδού Αριστοτέλους στην 
εντός σχεδίου περιοχή «ΛΑΘΕΑ Α’» του Δήμου Αχαρνών όπως  
φαίνεται  στο συνημμένο σχέδιο.  

12. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους 
χώρους της Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το 
υπ’ αριθμ. 2/01-02-2022  πρακτικό της Επιτροπή κοπής 
δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα.

59

ομόφωνα 
Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου

Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/01-02-2022 Πρακτικό - Έκθεσης της 
επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων Κεντρικού και 
Νότιου Τομέα εντός κοινόχρηστων χώρων ως εξής: 

1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την με αρ. πρωτ.: 56669/3-12-2021 (ΙΡΙΔΑ) 
αίτησητου κ. ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΟΥ, με την οποία ζητά την 
κοπή ενός πεύκου, επί της οδού Κατσανδρή Γ. 3, στην 
πλατεία Αγ. Γεωργίου  διότι φέρει έντονη κλίση, όλο το βάρος 
της κόμης γέρνει προς μία κατεύθυνση και υπάρχει κίνδυνος 
πτώσης του σε διερχόμενο όχημα ή πεζό με πιθανότητα 
πρόκλησης ατυχήματος. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα 
προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις 
εντός των ορίων του Δήμου.

2. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αρ. πρωτ.: 55110/1-12-21 (ΙΡΙΔΑ) αίτηση 
του κ. ΣΠΑΝΑΚΗ Ν., ο οποίος εκπροσωπεί τον Εξωραϊστικό 
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Πολιτιστικό Σύλλογο Βαρυμπόμπης, για την κοπή ενός 
πεύκου, επί της οδού Πυρακάνθων και Ελάτων 32, στην 
περιοχή Βαρυμπόμπη, λόγω μη αρμοδιότητας της Υπηρεσίας 
μας, διότι βρίσκεται εντός ιδιωτικού χώρου.

3. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ την με αρ. πρωτ.: 4157/10-12-2021 αίτηση 
(αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ: 60318/14-12-21), του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική 
Φροντίδα Αχαρνών και συγκεκριμένα την κοπή μιας λεύκας, 
όπως αυτή φαίνεται στην σχετική φωτογραφία, επί της οδού  
Ελευθερίου Φυτά, έξω από το Δημοτικό Γυμναστήριο 
Αχαρνών «Μπάμπης Χολίδης» , στην είσοδο του κτιρίου, 
διότι έχει ξεραθεί. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται 
η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των 
ορίων του Δήμου.

Οι υπόλοιπες λεύκες, οι οποίες βρίσκονται έναντι του γηπέδου 
Τένις, και σε απόσταση από αυτό σχεδόν 5 m. δεν φαίνεται 
να έχουν προκαλέσει  ζημιές στο δάπεδο του γηπέδου ΤΕΝΙΣ.

4. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αρ. πρωτ.: 56712/3-12-21 (ΙΡΙΔΑ) αίτηση 
του κ. ΑΡΤΣΕΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ,  με την οποία ζητά την κοπή μιας 
νεραντζιάς επί της οδού Λέσβου 44, στην περιοχή Κ. Μύλο, 
διότι έπειτα από αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία το εν 
λόγω δέντρο ήταν κομμένο.

5. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αρ. πρωτ.: 64857/22-12-2021  ένσταση 
του κ. Κουκουβέλα Σπυρίδωνα και των με αρ. πρωτ.: 
64756/22-12-2021 ένστασης και 56476/3-12-2021 εξώδικης 
διαμαρτυρίας – γνωστοποίησης της κας Πρωτόπαπα 
Αγγελικής,  σύμφωνα με τις οποίες ενίστανται για την υπ΄αρ. 
34/31-08-2002 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, (η 
οποία απόφαση, έπειτα από αναζήτηση της Υπηρεσίας, δεν 
υπάρχει), για την κοπή  ενός πεύκου στην οδό Δημοκρίτου 
11, στην περιοχή Κεντρικό Μενίδι, αλλά υπάρχει η υπ’ αρ. 
54/31-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΓΣΩΨ8-Β62) απόφαση Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίθηκε η κοπή του πεύκου 
στην οδό Δημοκρίτου 11 έπειτα από αίτηση που δέχτηκε η 
Υπηρεσία μας διότι το εν λόγω πεύκο φέρει κλίση προς το 
οδόστρωμα με κίνδυνο πτώσης του σε διερχόμενο όχημα ή 
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πεζό. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση 
δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του 
Δήμου.

13. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους 
χώρους της Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το 
υπ’ αριθμ. 3/24-02-2022 πρακτικό της Επιτροπή κοπής 
δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα.

60

ομόφωνα 
Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου ΕΓΚΡΙΝΕΙ το με αρ. πρωτ.: 4382/5-1-2022 αίτημα 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Δ/νση 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Τμήμα Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων,  με το οποίο 
ζητείται η κοπή ενός ευκαλύπτου στον περιβάλλοντα χώρο 
του ναού των Αγίων Θεοδώρων, επί της οδού Χειλίου, στο 
Κεντρικό Μενίδι διότι:
Α) λόγω της εγγύτητας του με τον ναό, αυξάνεται ο κίνδυνος 
για ανεπανόρθωτες φθορές στα θεμέλια του ναού καθώς το 
ριζικό σύστημά του αναπτύσσεται οριζοντίως
Β) στο εσωτερικό του ναού, και στα χαμηλά στρώματα των 
τοιχωμάτων διαπιστώθηκε αποσάθρωση και κατάρρευση σε 
αρκετά σημεία αυτού, αλλοίωση και πτώση μερών των 
αγιογραφιών καθώς και αστάθεια στον πυρήνα των τοιχίων 
λόγω της υψηλής ποσότητας υγρασίας, η οποία πιθανόν 
προέρχεται και από το ριζικό σύστημα, το οποίο έχει την 
ιδιότητα να απορροφά και να  συγκρατεί μεγάλες ποσότητες 
νερού.
Γ) ο ευκάλυπτος έχει την ιδιότητα να αποβάλει μεγάλα 
κομμάτια φλοιού ή κλαδιών με πιθανή πρόκληση ζημιών στο 
σκέπαστρο του ναΐσκου
Δ) οι ρίζες έχουν ανασηκώσει και σπάσει τις πλάκες του 
πεζόδρομου, προκαλώντας μελλοντικά πιθανόν ατύχημα σε 
διερχόμενο όχημα ή πεζό.
Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο 
άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου.

14. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους 
χώρους της Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το 61

ομόφωνα 
Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
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υπ’ αριθμ. 4/08-04-2022 πρακτικό της Επιτροπή κοπής 
δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα.

Πρασίνου.
•  Απορρίπτει την με αρ. πρωτ.: 9628/03-02-22 αίτηση του κ. 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, με την επισήμανση ότι η υπηρεσία 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου θα προβεί σε μερικό 
κλάδεμα των δέντρων προκειμένου να ελαφρύνει την 
κόμη τους. 

• Απορρίπτει την με αρ. πρωτ.: 14823/18-2-22 αίτηση του 
κ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ,. για την κοπή δύο 
κυπαρισσιών και μιας ιτιάς, επί της  οδού Π. 
Μυροβλύτισσας και Ε. Ναούσης, διότι δεν προκαλούν 
προβλήματα στην είσοδο του οικοπέδου.

• Εγκρίνει, την με αρ. πρωτ.: 44687/27-10-2021 αίτησης 
του κ. ΣΑΒΟΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ,την με αρ. πρωτ.: 7314/27-
01-22 αίτησης της κας ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, την 
με αρ. πρωτ.: 10388/3-2-22 του κου Χαράλαμπου 
Ορφανίδη, την με αρ. πρωτ.: 13446/15-02-22 αίτησης της 
κας ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ και την με αρ. πρωτ.: 
18626/28-02-22 αίτησης του κ. ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο 
άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου.

15. Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, 
προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με 
το υπ’ αριθμ. 4/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την 
Τοποθέτηση κάδων.

62

ομόφωνα 
Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 4/2022 Πρακτικό της ομάδας 

έργου τοποθέτησης κάδων με τα σκαριφήματα 
Β. 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.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
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