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Από το πρακτικό της με αριθ.1η/12-1-2023 
Συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου 

Διονύσου 
 Αριθμός Απόφασης 1η/2023 
 
                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 
ΘΕΜΑ:"Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης σε Εφαρμογή Προγραμματικής     
Σύμβασης με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής (ΕΔΣΝΑ). " 
 
Στο Κρυονέρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 
2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το 
Συμβούλιο της Κοινότητας Κρυονερίου με την υπ’αριθ.πρωτ. 872/11-1-2023 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους (με mail), 
σύμφωνα με τα άρθρα 83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4 αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα ..6.. μέλη του 
συμβουλίου παρόντα ήταν ..5.. ήτοι: 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                    Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Ηρακλής Χιώτης                                                  1.-Μαρία Αντωνοπούλου-Πρίντζου     
2.-Δημήτριος Κυρανάκης                                               
3.-Νικόλαος Παπαδόπουλος 
4.-Αντώνιος Παπαντωνίου 
5.-Άρτεμις Πλακίδα     
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Παναγοπούλου Παναγιώτα Διοικητική υπάλληλο του 
Δήμου Διονύσου.  
Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & 
κατεπειγόντως. 
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και 
κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 3 
του Ν.3852/2010 και προχώρησε στο θέμα αναφέροντας τα εξής: 
Με το υπ.αρ.795/10.1.2023 έγγραφο, που μας εστάλη από τη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου μας ζητούν να γνωμοδοτήσουμε για την 
τοποθέτηση υπόγειων-ημιυπόγειων κάδων ρευμάτων ανακύκλωσης στα προτεινόμενα 
σημεία – θέσεις ή/και άλλα σχετικά σημεία που κρίνουμε ως κατάλληλα.  
Συγκεκριμένα αναφέρει τα παρακάτω: 
 
1. "Σύμφωνα με το Άρθρο 83 «Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των 

τριακοσίων (300) κατοίκων» του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»: παρ.2."Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και 
προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια 
όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: στ) την προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, 
καθώς και για την καθαριότητα αυτών». 

 
2. Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»), άρθρο 73, «1. Η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) …, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των 
αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την 
πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος». 

 
3. Ο Δήμος Διονύσου έχει υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση του Άρθρου 100 του 

Ν.3852/2010 (αρ. πρωτ. Δήμου 6123/14.5.2021) με τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό 

  
 



Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με αντικείμενο «Δράσεις Χωριστής Συλλογής και 
Διαχείρισης Βιοποβλήτων και Ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας 
Αττικής» η οποία περιλαμβάνει - μεταξύ των άλλων - την δωρεάν εγκατάσταση 
Γωνιών Ανακύκλωσης και Πολυκέντρων Ανακύκλωσης Υλικών, τα οποία είναι 
άμεσα διαθέσιμα για (δωρεάν) τοποθέτηση από τον ΕΔΣΝΑ. 

 
4. Συγκεκριμένα για το Δήμο μας προβλέπεται η παράδοση – εγκατάσταση Γωνιών 

Ανακύκλωσης ως ακολούθως: 
 Πέντε (5) συστημάτων υπόγειας-ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων,   
 Τεσσάρων (4) συστημάτων 5 ρευμάτων, 
 Τριών (3) συστημάτων 6 ρευμάτων, 
 Δύο (2) κιόσκια ανακύκλωσης, και 
 Μια (1) έξυπνη νησίδα. 
 
Επισυνάπτονται Σχέδια – Φωτογραφίες των ανωτέρω. 

 
5. Σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/2021– Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ-171 

Α/25-9-21) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - 
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και 
απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 
ρυθμίσεις», στα περί Γωνιών Ανακύκλωσης προβλέπονται τα εξής:  

 
«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Α. Χωροθέτηση 
1. Οι ΓΑ εγκαθίστανται με απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής  του οικείου 
Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ιδιωτικούς χώρους, απαιτείται η 
έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του χώρου.  
2. Έκταση περιγράμματος <=50τ.μ. 
3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΓΑ εντός κοινοχρήστων χώρων οικισμών, όπως πλατείες 
και χώροι πρασίνου, εφόσον ο χώρος που καταλαμβάνουν δεν ξεπερνά, το δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) της συνολικής έκτασης του κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση 
που ο χώρος πρασίνου υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι 
υποχρεωτική η έγκριση του δασαρχείου. 
4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΓΑ σε τμήμα οικοδομήσιμων εκτάσεων ανεξαρτήτως 
αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, εφόσον αποτελεί διακριτό τμήμα αδόμητου 
οικοπέδου και σε καμία περίπτωση ακάλυπτο χώρο δομημένου οικοπέδου, με την 
εξαίρεση των περιπτώσεων της παρ. 5. 
5. Στις περιπτώσεις κοινωφελών, δημόσιων ή μεγάλων ιδιωτικών κτιρίων, όπως 
σχολεία, αθλητικά κέντρα, χώροι συνάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, επιτρέπεται 
η εγκατάσταση τους σε τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, εφόσον αυτό 
είναι απευθείας προσβάσιμο από τα οχήματα συλλογής. 
6. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κοπή δέντρων, προκειμένου να εγκατασταθεί 
ΓΑ. 
7. Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης και διάταξης της εγκατάστασης πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή οπτική, ακουστική και αισθητική όχληση 
της περιοχής. 
8. Η ΓΑ επιβάλλεται να γειτνιάζει με την οδό που χρησιμοποιούν τα οχήματα 
συλλογής. 
9. Στις περιπτώσεις χώρων που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε 
παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους και γενικά σε περιοχές που υπάγονται 
σε προστατευτικό καθεστώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η 



γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του ν. 4030/2011 (Α' 249) 
και του   εκάστοτε   αρμοδίου   φορέα   ή   οργάνου   πριν  την εγκατάσταση της ΓΑ». 
 
Σύμφωνα με το Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53/2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων  
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 11 «Ρύθμιση 
θεμάτων διοικητικής λειτουργίας δήμων»:  
«9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:  
«6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και 
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση 
δήμων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και 
για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες 
αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες. Στη διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα 
Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) 
τετραγωνικών μέτρων, και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου 
υλικού, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και υπό την 
προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραμένει 
λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών 
(1,80)». 
 
6. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται η εγκατάσταση των Γωνιών Ανακύκλωσης 

της ανωτέρω §4 σε σημεία – θέσεις ως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ & 

ΠΟΡΦΥΡΗ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ- 

ΠΑΡΚΟΥ  

2 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΑΪΡΗ & ΠΙΤΤΑΚΟΥ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΤΕ 

3 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΙΟΥ & ΙΑΔΩΝ 
ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΙΟΥ & 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

4 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΙΟΥ & ΜΕΝΑΔΩΝ 
ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΙΟΥ & 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

5 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΛΕΩΦ. ΚΙΟΥ & 
ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ 

 

6 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΔΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

7 ΔΡΟΣΙΑΣ 
ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 & ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

8 ΔΡΟΣΙΑΣ ΜΑΒΙΛΗΣ & ΘΕΤΙΔΟΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΣΤΟ 
ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΒΙΛΗΣ  
(ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΚΑΔΟ) 

9 ΔΡΟΣΙΑΣ 
ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 & ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ 

ΠΑΡΚΑΚΙ 

10 ΔΡΟΣΙΑΣ 
ΚΕΔΡΩΝ &  

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 

ΕΙΣΟΔΟ ΠΡΟΣ “ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΧΩΡΑΦΙ” ΕΝΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΠΡΑΣΙΑΣ 
 

11 ΔΡΟΣΙΑΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΕΜΕΛΗΣ  
& ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 

ΡΕΑ – ΕΝΤΟΣ ΜΙΚΡΟΥ 
ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΗΔΗ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΔΟΥΣ 



12 ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 
ΛΕΩΦ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 

ΚΥΔΩΝΙΩΝ & 
ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ  

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΗΔΗ 
ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΑΔΩΝ / Ή ΑΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ 
ΚΑΜΜΕΝΑ  

13 ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 
3 ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ  ΔΙΠΛΑ 
ΣΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ 

14 ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΛΕΩΦ. ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 35 

& ΜΙΑΟΥΛΗ 
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΟ – ΠΑΡΤΕΡΙ 

15 ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΠΡΟΚΟΝΗΣΟΥ 6 

& ΠΑΛΑΤΙΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ 

16 ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΛΕΩΦ.  ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  

& 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

17 ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ  

ή / και ως παρακάτω α/α 
18 

- 

18 ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & Λ.  

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

19 ΑΝΟΙΞΗΣ 
ΛΕΩΦ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ 65 & 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ 
(ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 

& ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

20 ΑΝΟΙΞΗΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 37 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

21 ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ / ΛΕΩΦ. 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 

ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

22 ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ 

ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

23 ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΕΡΜΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ - 

24 ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΝΕΜΩΝΗΣ - 

25 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
(ΔΕΞΙΑ) 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

26 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
(ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

27 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΥΠΑ (ΓΩΝΙΑ) 

28 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & 

ΧΕΛΜΟΥ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ – ΤΥΦΛΟ 

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

29 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ 

30 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ & Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - 

 
7. Επίσης τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων δύναται να υποδείξουν  - 

προτείνουν και άλλα σημεία πλέον αυτών του ανωτέρω πίνακα τα οποία θεωρούν 
καταλληλότερα για την τοποθέτηση υπόγειων και ημιυπόγειων κάδων ρευμάτων 
ανακύκλωσης. 

 



8. Σημειώνεται ότι οι τελικές θέσεις τοποθέτησης των υπόγειων – ημιυπόγειων 
συστημάτων ανακύκλωσης θα είναι εκ των υποδειχθέντων και εγκριθέντων κατόπιν 
όμως του τεχνικού ελέγχου καταλληλότητάς τους από τον Ανάδοχο της Σύμβασης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται: 
1. τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων όπως γνωμοδοτήσουν για την 

τοποθέτηση υπόγειων - ημιυπόγειων κάδων ρευμάτων ανακύκλωσης στα ανωτέρω 
προτεινόμενα σημεία – θέσεις ή/και άλλα σχετικά σημεία που κρίνουν / αξιολογούν 
ως κατάλληλα, και 

2. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως αποφασίσει για την χωροθέτηση (τοποθέτηση) 
των υπόγειων - ημιυπόγειων συστημάτων κάδων ρευμάτων ανακύκλωσης." 

 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την τοποθέτηση υπόγειων κάδων ρευμάτων 
ανακύκλωσης στα παρακάτω σημεία της Κοιν.Κρυονερίου: 
 
1.Στην κεντρική πλατεία Κρυονερίου (Μικράς Ασίας).  
2.Στην οδό Σεβδικίου, έναντι 1ου Δημοτικού Σχολείου. 
3.Στην οδό Διός και Αφροδίτης. 
4.Στην οδό Υψηλάντου και Αγίας Τριάδος. 
5.Στην οδό Λεύκης.  
με σκοπό την βελτίωση της αισθητικής εικόνας της περιοχής, τον περιορισμό των 
εκτεθειμένων απορριμμάτων, την αποφυγή φθαρμένων υπερχειλισμένων συμβατικών 
κάδων και τέλος την απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνουν οι 
διάσπαρτοι κάδοι σε κάθε περιοχή. 
 
Το Τοπικό Συμβούλιο Κοιν.Κρυονερίου αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Το 795/10.1.2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δήμου Διονύσου. 
 Τοποθετήσεις των συμβούλων.  
 Το άρθρο 84 του Ν.4555/2018-εγκύκλιος 88 (Α.Π.59846/21-8-2019) του 

ΥΠ.ΕΣ/ΚΩΝ . 
 Το αρ. 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Προτείνει την τοποθέτηση υπόγειων κάδων ρευμάτων ανακύκλωσης στα παρακάτω 
σημεία της Κοιν.Κρυονερίου: 
 
1.Στην κεντρική πλατεία Κρυονερίου (Μικράς Ασίας).  
2.Στην οδό Σεβδικίου, έναντι 1ου Δημοτικού Σχολείου. 
3.Στην οδό Διός και Αφροδίτης. 
4.Στην οδό Υψηλάντου και Αγίας Τριάδος. 
5.Στην οδό Λεύκης.  
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2023. 
 
Αφού εξαντλήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
 
 Ο Πρόεδρος                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ    
                                                                        1.-Δημήτριος Κυρανάκης                                                       
                                                                        2.-Νικόλαος Παπαδόπουλος                      
                                                                        3.-Αντώνιος Παπαντωνίου 
 Ηρακλής Χιώτης                                                4.-Άρτεμις Πλακίδα    


