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Αριθ. Πρωτ. 38622

Απόσπασμα από το 10ο Πρακτικό

Αριθμός Απόφασης 60η

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 3ο

Συνεδρίαση της 30/09/2020

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε

η πρόσκληση:  38274/25-09-2020

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (από τα τακτικά μέλη)
1) ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2) ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4) ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6) ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (αναπληρ. μέλος)

1. ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ
3. ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
4. ΠΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή
τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2/2020 πρακτικό
της ομάδας έργου για την τοποθέτηση κάδων. 

Στις Αχαρνές σήμερα στις 30 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη
και  ώρα  09:00π.μ στο  Δημοτικό  Κατάστημα  συνήλθε  σε  10η ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 38274/25-
09-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με
τις  κείμενες  διατάξεις,  καθώς  και  την  υπ’  αριθμ.  38460/29-02-2020  προσκλήσεως  –
ειδοποιήσεως,  και  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία  των  έξι  (6)
παρισταμένων  μελών  (9  μελής  επιτροπή),  κηρύχθηκε  από  τον  Πρόεδρο  η  έναρξη  της
συνεδρίασης.

Σε συνέχεια της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/Τ.Α’/11-03-2020),  τις  υπ’  αριθμ.  18318/13-3-2020,  20930/31-03-2020  και  33282/29-05-2020
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών & τις διατάξεις  του Ν. 3852/10, και του Ν.4555/18
όπως έχουν τροποποιηθεί κι ισχύουν έως σήμερα,  λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του
Covid-19 και  στα  πλαίσια  της  ανάγκης  περιορισμού  διάδοσης  του,  η  συνεδρίαση  θα
διεξαχθεί δια περιφοράς

ΑΔΑ: ΨΨ3ΘΩΨ8-ΔΥΟ



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 3Ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης , η οποία έχει ως εξής: 

«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’ αρ. 2/2020 πρακτικό της ομάδας
έργου για την τοποθέτηση κάδων. Έχοντας υπ’ όψη:

α)Το αρ.  73  Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
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. 44700/11.10.19 αίτημα της κα. Μαράκη Βασιλική,  η οποία
κατοικεί στην οδό 25ης Μαρτίου κάθετη   Αιμ.Δάφνης στην περιοχή Γεροβουνό  και
ζητά  να  αποσύρουμε  κάδο  απορριμμάτων  στην  οδό  Αιμιλίας  Δάφνης  πριν  το
αριθμ. 20. 

2. Το  με  αριθμό  πρωτ.  49246/5.11.19  αίτημα  του  κ.Καλογερόπουλο  Δημήτριο,  ο
οποίος κατοικεί στην οδό Σαπφούς 27 στην περιοχή Λυκότρυπα   και ζητά όπως
μετακινηθούν οι2 κάδοι απορριμμάτων από την γωνία Θεαγένους και Σαπφούς
στην προέκταση της Σαπφούς. 

3. Το με αριθμό πρωτ.4934/31.1.20 αίτημα του κ.Παύλου Χρήστου, ο οποίος κατοικεί
στην  οδό  Ηρώων  1912  17  στην  περιοχή  Λυκότρυπα  –  Γεροβουνό   και  ζητά  να
τοποθετηθούν κατάλληλος αριθμός  κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε
όλο το μήκος της Ηρώων 1912 και στις οδούς Ανάφης –Κονδυλάκη και Σάμου.

4. Το με αριθμό πρωτ. 23204/4.6.20 αίτημα της κ. Ζάχου Σοφία,  η οποία κατοικεί
στην οδό  Αθηνών 26 στην περιοχή Κ.Μενίδι   και ζητά να μεταφερθεί ο κάδος
απορριμμάτων από την είσοδο της ΙΑΤΡΙΚΗΣ και να μεταφερθεί  10 μέτρα πιο
κάτω που υπάρχει άνοιγμα.

5. Το  με  αριθμό  πρωτ.  17550/18.5.20  αίτημα  του  κ.  Ζούρο  Παναγιώτη,  ο  οποίος
κατοικεί στην οδό Παπαδιαμάντη 1 στις Αχαρνές  και ζητά  την ανακατανομή και
απομάκρυνση των κάδων από την οδό Φιλαδελφείας 237 -239 και Αγιάσου στην
περιοχή Λυκότρυπα.  

6. Το με αριθμό πρωτ. 22739/19.6.20  ηλεκτρονικό αίτημα του  pelentes@ymail.com,
ο οποίος ζητά την μεταφορά των κάδων από την διασταύρωση των οδών Φραντζή
& Βαρθολομιού στην περιοχή Χαραυγή.

7. Το  με  αριθμό  πρωτ.   22635/19.6.20  αίτημα  της  κ.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, η οποία κατοικεί στην οδό Κρήνες Κορινθίας, Τ.Κ.20002 και  ζητά την
μετακίνηση  των  κάδων  που  βρίσκονται   έμπροσθεν  οικοπέδου  της  στην  οδό
Χαραυγής & 28ης Οκτωβρίου  στην περιοχή  Χαραυγή.

8. Το με αριθμό ID 337554/11.6.20  ηλεκτρονικό αίτημα ανώνυμου δημότη, ο οποίος
ζητά  την  απομάκρυνση  των  κάδων  από  την  οδό  Πολυζωϊδη  στην  περιοχή
Λυκότρυπα – Γεροβουνό που βρίσκονται έναντι του Κοινοχρήστου Χώρου,  γιατί
όπως αναφέρει ’’ δημιουργούνται χωματερές’’.
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9. Το  από  22.6.20  αίτημα  του  Γραφείου  Δημάρχου,    με  το  οποίο  ζητείται  η
τοποθέτηση κάδων  στην οδό Άγγελου Τερζάκη 19 στην περιοχή Λυκότρυπα –
Γεροβουνό. 

10. Το από 1/7/2020  τηλεφωνικό αίτημα,  κατοίκου στην οδό Βουλγαροκτόνου 96 στην
περιοχή Κ.Μενίδι   και  ζητά την μεταφορά των κάδων που βρίσκονται  έμπροσθεν
του παιδικού Σταθμού.

11. Το από την 30/6/20 τηλεφωνικό αίτημα κατοίκου  στην οδό Αγ. Ελευθερίου στην
περιοχή  Λαθέα Α΄, ζητά την απομάκρυνση των κάδων από την οδό Αγ. Ελευθερίου
έναντι   αριθμού  12  και  ανακατανομών  αυτών  στην  πέριξ  περιοχή  της
Λεωφ.Πάρνηθος 162.

12. Το με αριθμό πρωτ. 30445/14-5-2015 από αίτημα  της Δ/νσης Καθαριότητας ,   με
το οποίο ζητείται η οριοθέτηση και επανατοποθέτηση κάδων  στην οδό Λευκών
Ορέων & Κυπαρισσίας στην περιοχή Χαμόμυλο. 

δ)Το αρ. 2/2020 πρακτικό με τα σκαριφήματα, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοπο
θέτηση κάδων γνωμοδοτεί ως ακολούθως:

1. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αριθ. πρωτ. 44700/11.10.19  αιτήματος της  της κα. Μαράκη
Βασιλικής,  η  οποία κατοικεί  στην οδό 25ης Μαρτίου κάθετη   Αιμ.Δάφνης στην
περιοχή Γεροβουνό.  Προτείνει  την μεταφορά δύο κάδων (ενός ανακύκλωσης &
ενός οικιακών απορ.)  επί οδού Αιμ.Δάφνης 18 & δύο κάδων (ενός ανακύκλωσης &
ενός  οικιακών  απορ.)   επί  οδού  Αιμ.Δάφνης  22,   σύμφωνα  με  το  συνημμένο
σκαρίφημα. 

2. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αριθμό πρωτ. 49246/5.11.19 αιτήματος  κ.Καλογερόπουλου
Δημητρίου,  ο οποίος κατοικεί  στην οδό Σαπφούς 27 στην περιοχή Λυκότρυπα .
Προτείνει   την  μεταφορά των  κάδων  επί  της  οδού  Σαπφούς  προ  της  οδού
Θεαγένους , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

3. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με  αριθμό πρωτ.  4934/31.1.20  αιτήματος του  κ.  Παύλου
Χρήστου,  ο οποίος κατοικεί στην οδό Ηρώων 1912  17 στην περιοχή Λυκότρυπα –
Γεροβουνό  .  Προτείνει   να παραμείνουν τρεις  κάδοι  (ενός  ανακύκλωσης & δύο
οικιακών απορ.) στην υπάρχουσα θέση Ηρώων 1912 8, την τοποθέτηση ενός κάδου
ανακύκλωσης  στην υπάρχουσα θέση επί Κήπων & Ηρώων 1912  και ενός κάδου
ανακύκλωσης   στην υπάρχουσα θέση Κήπων και Κηπουπόλεως, σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.

4. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αριθμό πρωτ. 23204/4.6.20 αιτήματος της κ. Ζάχου Σοφίας,
η οποία κατοικεί στην οδό  Αθηνών 26 στην περιοχή Κ.Μενίδι .   Προτείνει  την
μεταφορά των κάδων σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

5. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ  του  με  αριθμό  πρωτ.  17550/18.5.20  αιτήματος του  κ.  Ζούρου
Παναγιώτη,  ο οποίος κατοικεί στην οδό Παπαδιαμάντη 1 στις Αχαρνές  και ζητά
την ανακατανομή και απομάκρυνση των κάδων από την οδό Φιλαδελφείας 237 -239
και Αγιάσου στην περιοχή Λυκότρυπα.   Προτείνει  την μεταφορά των κάδων από
τις  γωνίες  του  τετραγώνου και  να τοποθετηθούν  στα σημεία:  1.   Βόρειο  άκρο
ακινήτου διπλά στο πεύκο να τοποθετηθούν τρεις κάδοι (ενός ανακύκλωσης & δύο
οικιακών  απορ.),  2  .Φιλαδελφείας  328-330  μεταξύ  των  δυο  πεύκων  να
τοποθετηθούν τρεις κάδοι (ενός ανακύκλωσης & δύο οικιακών απορ.), 3.  Αγιάσου
έναντι  Εκπαιδευτηρίων  Γιαννημάρα  να  τοποθετηθούν  τρεις  κάδοι  (ενός
ανακύκλωσης  &  δύο  οικιακών  απορ.)  και  4.  Τέρμα  Αγιάσου  στο  ρέμα  να
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τοποθετηθεί  επιπλέον   ένας  κάδος  οικιακών  απορριμμάτων  ,  σύμφωνα  με  το
συνημμένο σκαρίφημα.

6. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 22739/19.6.20  ηλεκτρονικού αιτήματος του
pelentes@ymail.com,   ο  οποίος  ζητά  την  μεταφορά  των  κάδων  από  την
διασταύρωση  των  οδών  Φραντζή  &  Βαρθολομιού  στην  περιοχή  Χαραυγή.
Προτείνει να παραμείνουν στην θέση  και  να αντικατασταθεί  –  επισκευαστεί  ο
σπασμένος, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

7. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ   του με  αριθμό  πρωτ.   22635/19.6.20  αιτήματος  της κ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ,  η  οποία  κατοικεί  στην  οδό  Κρήνες
Κορινθίας,  Τ.Κ.20002  και   ζητά  την  μετακίνηση  των  κάδων  που  βρίσκονται
έμπροσθεν οικοπέδου της στην οδό Χαραυγής & 28ης Οκτωβρίου  στην περιοχή
Χαραυγή. Προτείνει  την μεταφορά των κάδων έναντι της υπάρχουσας θέσης και
να  αντικατασταθεί  –  επισκευαστεί  ο  σπασμένος,  σύμφωνα  με  το  συνημμένο
σκαρίφημα.

8. Την  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  του  με  αριθμό  ID 337554/11.6.20  ηλεκτρονικού  αιτήματος
ανώνυμου δημότη, για την απομάκρυνση των κάδων από την οδό Πολυζωϊδη στην
περιοχή Λυκότρυπα – Γεροβουνό που βρίσκονται έναντι του Κοινοχρήστου Χώρου.
Προτείνει να  παραμείνουν  στην  θέση   τους  καθώς  οι  κάδοι  βρίσκονται  σε
κατάλληλο σημείο , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

9. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 22.6.20 αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου,    με το
οποίο ζητείται η τοποθέτηση κάδων  στην οδό Άγγελου Τερζάκη 19 στην περιοχή
Λυκότρυπα  –  Γεροβουνό.  Προτείνει   την  τοποθέτηση     δύο   κάδων  (ενός
ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορ.) επί της οδού  Αγγ.Τερζάκη 19, σύμφωνα με
το συνημμένο σκαρίφημα.

10. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του από 1/7/2020  τηλεφωνικού αιτήματος,  κατοίκου της οδού
Βουλγαροκτόνου 96 στην περιοχή Κ.Μενίδι στο οποίο ζητούσε την μεταφορά των
κάδων  που  βρίσκονται   έμπροσθεν  του  παιδικού  Σταθμού.  Προτείνει  να
παραμείνουν στην θέση  τους καθώς οι κάδοι βρίσκονται σε κατάλληλο σημείο ,
σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

11. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 30/6/20 τηλεφωνικού αιτήματος κατοίκου  στην οδό
Αγ. Ελευθερίου στην περιοχή  Λαθέα Α΄, στο οποίο ζητούσε την απομάκρυνση των
κάδων από την οδό Αγ. Ελευθερίου έναντι  αριθμού 12 και ανακατανομών αυτών
στην πέριξ περιοχή της Λεωφ.Πάρνηθος 162 . Προτείνει  την μεταφορά των κάδων
και  την  τοποθέτηση στα σημεία: 1.  Έναντι  ακινήτου  επί  Αγ.  Ελευθερίου 6  να
τοποθετηθούν δύο κάδοι (ένας  ανακύκλωσης & ένας οικιακών απορ.),  2.  Έναντι
ακινήτου επί Αγ. Ελευθερίου 16 να τοποθετηθούν δύο κάδοι (ένας  ανακύκλωσης
& ένας οικιακών απορ.), 3. Επί της Λεωφ. Πάρνηθος 154 -156  να τοποθετηθούν δύο
κάδοι (ένας  ανακύκλωσης & ένας οικιακών απορ.), 4. Επί της Λεωφ. Πάρνηθος 162
-164  να τοποθετηθούν δύο κάδοι (ένας  ανακύκλωσης & ένας οικιακών απορ.),  5.
Επί της Λεωφ. Πάρνηθος 183 -181 να τοποθετηθούν δύο κάδοι (ένας  ανακύκλωσης
& ένας οικιακών απορ.) και  6. Επί της Λεωφ. Πάρνηθος 168  να τοποθετηθούν δύο
κάδοι  (ένας  ανακύκλωσης & ένας οικιακών απορ.),  σύμφωνα με το συνημμένο
σκαρίφημα.

12. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ  του  με αρ.πρωτ.  30445/14-5-2015  αιτήματος   της  Δ/νσης
Καθαριότητας,  με το οποίο ζητήθηκε η οριοθέτηση και επανατοποθέτηση κάδων
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στην  οδό  Λευκών  Ορέων  &  Κυπαρισσίας  στην  περιοχή  Χαμόμυλο.   Προτείνει
μεταφορά των κάδων και την  τοποθέτηση 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’’  ,  σύμφωνα με το συνημμένο
σκαρίφημα.

ε)Την αρ. 10/2020 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών η οποία
εγκρίνει το αρ. 2/2020 πρακτικό της ομάδας έργου τοποθέτησης κάδου με τα σκαριφή-
ματα.

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, την υπ’ αριθμ. 209/19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (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. Συμφωνεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10/2020 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Αχαρνών η οποία εγκρίνει το αρ. 2/2020 πρακτικό της ομάδας έργου 
τοποθέτησης κάδου, και συγκεκριμένα ως εξής:

(1) Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αριθ. πρωτ. 44700/11.10.19  αιτήματος της  της κα. Μαράκη
Βασιλικής,  η οποία κατοικεί στην οδό 25ης Μαρτίου κάθετη   Αιμ.Δάφνης στην
περιοχή Γεροβουνό.  Προτείνει  την μεταφορά δύο κάδων (ενός ανακύκλωσης &
ενός οικιακών απορ.)  επί οδού Αιμ.Δάφνης 18 & δύο κάδων (ενός ανακύκλωσης &
ενός  οικιακών  απορ.)   επί  οδού  Αιμ.Δάφνης  22,   σύμφωνα  με  το  συνημμένο
σκαρίφημα. 

(2) Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αριθμό πρωτ. 49246/5.11.19 αιτήματος  κ.Καλογερόπουλου
Δημητρίου,  ο οποίος κατοικεί στην οδό Σαπφούς 27 στην περιοχή Λυκότρυπα .
Προτείνει   την  μεταφορά των  κάδων  επί  της  οδού  Σαπφούς  προ  της  οδού
Θεαγένους , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 
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(3) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με  αριθμό πρωτ.  4934/31.1.20  αιτήματος του κ.  Παύλου
Χρήστου,  ο οποίος κατοικεί στην οδό Ηρώων 1912 17 στην περιοχή Λυκότρυπα –
Γεροβουνό .  Προτείνει   να παραμείνουν τρεις κάδοι  (ενός ανακύκλωσης & δύο
οικιακών απορ.) στην υπάρχουσα θέση Ηρώων 1912 8, την τοποθέτηση ενός κάδου
ανακύκλωσης  στην υπάρχουσα θέση επί Κήπων & Ηρώων 1912  και ενός κάδου
ανακύκλωσης   στην υπάρχουσα θέση Κήπων και Κηπουπόλεως, σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.

(4) Την ΕΓΚΡΙΣΗ  του με αριθμό πρωτ. 23204/4.6.20 αιτήματος της κ. Ζάχου Σοφίας,
η οποία κατοικεί στην οδό  Αθηνών 26 στην περιοχή Κ.Μενίδι .  Προτείνει  την
μεταφορά των κάδων σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

(5) Την  ΕΓΚΡΙΣΗ  του  με  αριθμό πρωτ.  17550/18.5.20  αιτήματος του κ.  Ζούρου
Παναγιώτη,  ο οποίος κατοικεί στην οδό Παπαδιαμάντη 1 στις Αχαρνές  και ζητά
την ανακατανομή και απομάκρυνση των κάδων από την οδό Φιλαδελφείας 237
-239 και Αγιάσου στην περιοχή Λυκότρυπα.   Προτείνει  την μεταφορά των κάδων
από τις γωνίες του τετραγώνου και να τοποθετηθούν στα σημεία: 1.  Βόρειο άκρο
ακινήτου διπλά στο πεύκο να τοποθετηθούν  τρεις κάδοι  (ενός ανακύκλωσης &
δύο  οικιακών  απορ.),  2  .Φιλαδελφείας  328-330  μεταξύ  των  δυο  πεύκων  να
τοποθετηθούν τρεις κάδοι (ενός ανακύκλωσης & δύο οικιακών απορ.), 3.  Αγιάσου
έναντι  Εκπαιδευτηρίων  Γιαννημάρα  να  τοποθετηθούν  τρεις  κάδοι  (ενός
ανακύκλωσης  &  δύο  οικιακών  απορ.)  και  4.  Τέρμα  Αγιάσου  στο  ρέμα  να
τοποθετηθεί  επιπλέον   ένας  κάδος  οικιακών  απορριμμάτων  ,  σύμφωνα  με  το
συνημμένο σκαρίφημα.

(6) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με  αριθμό πρωτ.  22739/19.6.20   ηλεκτρονικού αιτήματος
του   pelentes@ymail.com,   ο  οποίος  ζητά  την  μεταφορά  των  κάδων  από  την
διασταύρωση  των  οδών  Φραντζή  &  Βαρθολομιού  στην  περιοχή  Χαραυγή.
Προτείνει να παραμείνουν στην θέση  και να αντικατασταθεί – επισκευαστεί ο
σπασμένος, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

(7) Την  ΕΓΚΡΙΣΗ   του με  αριθμό  πρωτ.   22635/19.6.20  αιτήματος  της κ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ,  η  οποία  κατοικεί  στην  οδό  Κρήνες
Κορινθίας,  Τ.Κ.20002  και   ζητά  την  μετακίνηση  των  κάδων  που  βρίσκονται
έμπροσθεν οικοπέδου της στην οδό Χαραυγής & 28ης Οκτωβρίου  στην περιοχή
Χαραυγή. Προτείνει  την μεταφορά των κάδων έναντι της υπάρχουσας θέσης και
να  αντικατασταθεί  –  επισκευαστεί  ο  σπασμένος,  σύμφωνα  με  το  συνημμένο
σκαρίφημα.

(8) Την  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  του  με  αριθμό  ID 337554/11.6.20  ηλεκτρονικού  αιτήματος
ανώνυμου δημότη, για την απομάκρυνση των κάδων από την οδό Πολυζωϊδη στην
περιοχή Λυκότρυπα – Γεροβουνό που βρίσκονται έναντι του Κοινοχρήστου Χώρου.
Προτείνει να  παραμείνουν  στην  θέση   τους  καθώς  οι  κάδοι  βρίσκονται  σε
κατάλληλο σημείο , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

(9) Την ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 22.6.20 αιτήματος του Γραφείου Δημάρχου,    με το
οποίο ζητείται η τοποθέτηση κάδων  στην οδό Άγγελου Τερζάκη 19 στην περιοχή
Λυκότρυπα  –  Γεροβουνό.  Προτείνει   την  τοποθέτηση     δύο   κάδων  (ενός
ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορ.) επί της οδού  Αγγ.Τερζάκη 19, σύμφωνα με
το συνημμένο σκαρίφημα.

(10) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του από 1/7/2020  τηλεφωνικού αιτήματος,  κατοίκου της
οδού Βουλγαροκτόνου 96 στην περιοχή Κ.Μενίδι στο οποίο ζητούσε την μεταφορά
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των  κάδων  που  βρίσκονται   έμπροσθεν  του  παιδικού  Σταθμού.  Προτείνει  να
παραμείνουν στην θέση  τους καθώς οι κάδοι βρίσκονται σε κατάλληλο σημείο ,
σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

(11) Την ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 30/6/20 τηλεφωνικού αιτήματος κατοίκου  στην
οδό Αγ. Ελευθερίου στην περιοχή  Λαθέα Α΄, στο οποίο ζητούσε την απομάκρυνση
των κάδων από την οδό Αγ. Ελευθερίου έναντι  αριθμού 12 και ανακατανομών
αυτών στην πέριξ περιοχή της Λεωφ.Πάρνηθος 162 .  Προτείνει  την μεταφορά
των  κάδων  και  την   τοποθέτηση στα  σημεία: 1.  Έναντι  ακινήτου  επί  Αγ.
Ελευθερίου 6 να τοποθετηθούν δύο κάδοι (ένας  ανακύκλωσης & ένας οικιακών
απορ.),  2.  Έναντι  ακινήτου  επί  Αγ.  Ελευθερίου  16  να τοποθετηθούν δύο  κάδοι
(ένας  ανακύκλωσης & ένας οικιακών απορ.), 3. Επί της Λεωφ. Πάρνηθος 154 -156
να τοποθετηθούν δύο κάδοι (ένας  ανακύκλωσης & ένας οικιακών απορ.),  4. Επί
της Λεωφ. Πάρνηθος 162 -164  να τοποθετηθούν δύο κάδοι (ένας  ανακύκλωσης &
ένας οικιακών απορ.),  5. Επί της Λεωφ. Πάρνηθος 183 -181 να τοποθετηθούν δύο
κάδοι  (ένας   ανακύκλωσης  &  ένας  οικιακών  απορ.)  και   6. Επί  της  Λεωφ.
Πάρνηθος 168  να τοποθετηθούν δύο κάδοι (ένας  ανακύκλωσης & ένας οικιακών
απορ.), σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

(12) Την  ΕΓΚΡΙΣΗ  του  με αρ.πρωτ.  30445/14-5-2015  αιτήματος   της  Δ/νσης
Καθαριότητας,  με το οποίο ζητήθηκε η οριοθέτηση και επανατοποθέτηση κάδων
στην  οδό  Λευκών  Ορέων  &  Κυπαρισσίας  στην  περιοχή  Χαμόμυλο.   Προτείνει
μεταφορά των κάδων και την  τοποθέτηση 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’’  ,  σύμφωνα με το συνημμένο
σκαρίφημα.

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Ακριβές Απόσπασμα

Αχαρνές, Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
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