


   Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 7/12-07-2021 Πρακτικό- Έκθεση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων Κεντρικού και
Νότιου Τομέα  εντός κοινόχρηστων χώρων ως εξής:
Η πιο πάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 10/2021 

    Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης .

                            ΣΧΕΔΙΟ                                 Ο Αντιδήμαρχος
    Περιβάλλοντος και Πρασίνου
 

           ΞΑΓΟΡ ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
  

Συνημμένα: 
1.Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων
2. Οι Νόμοι 3852/2010 και 3463/2006
3. Το υπ’ αριθμ. 7/12-07-2021 πρακτικό (με φωτογραφίες)
4. Η με αριθμ. 10/02-08-2021  απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών

    

ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Σ

ΤΜΗΜ/ΡΧΗ
Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ





 Η  Υπηρεσία  μας  διατηρεί  το  δικαίωμα  ανάκλησης  αυτής  της  έγκρισης,  χωρίς  την  καταβολή
οποιασδήποτε  αποζημίωσης,  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  έχουν  τροποποιηθεί  στοιχεία  της
διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

 Σημειώνεται επίσης ότι η τήρηση όλων των προϋποθέσεων και η ορθή κατασκευή βάσει της κείμενης
νομοθεσίας περί κυκλοφοριακών  συνδέσεων καθώς και  η απαιτούμενη  σήμανση βάσει  του ΚΟΚ ,
γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του μηχανικού που συνεργάζεται με την επιχείρηση και του
νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

 Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται  μόνο για την έγκριση της εισόδου- εξόδου και με τον  όρο ότι
πληρούνται όλες οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, για χρήση σε αδειοδοτήσεις κλπ σε αρμόδιους
κρατικούς φορείς και Υπηρεσίες. 

Η παρούσα εισήγηση αφορά σε ατομική και όχι κανονιστική Απόφαση, συνεπώς δεν υπόκειται στους όρους
του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 και δεν απαιτεί έγκριση από το Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σας διαβιβάζουμε τα συνημμένα , τη  Γενική διάταξη εισόδου – εξόδου (θεωρημένη από την Υπηρεσία μας)
και την Τεχνική έκθεση του μηχανικού, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

                 Η συντάξασα          Ο Πρ/νος Δ/σης Τ.Υ.  

             ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ                
            ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                   ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ   
   MSc – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ





 Θα πρέπει να τοποθετηθούν με ευθύνη της επιχείρησης , ρυθμιστικές πινακίδες τύπου P-2, Ρ-7, P-27
και Ρ-50δ επί της εισόδου- εξόδου του οικοπέδου για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων,  σύμφωνα
με τη συνημμένη γενική διάταξη ροής οχημάτων. 

 Κατά την διαμόρφωση του αύλειου χώρου θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα όμβρια του οικοπέδο
να οδηγούνται προς το εσωτερικό αυτού, τα δε όμβρια της οδού να κινούνται ανεμπόδιστα.
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ΕΙΚΟΝΑ 1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ 3,5 Τ

Στα σημεία 1 : Πυρακάνθων & Πευκών 
2:  Πυρακάνθων -  προ ρέματος 
3: Βαρυμπόμπης & Λέκκα 

 4: Λέκκα & Γαζίας, 
θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες πινακίδες βάσει του Κ.Ο.Κ. εκτροπής και απαγόρευσης  , όπως
φαίνονται στην (ΕΙΚΟΝΑ 2),  ενώ θα τοποθετηθούν και  Ρ-2 (STOP) στις καθέτους της διαδρομής αυτής
οδούς 



ΕΙΚΟΝΑ 2. 

Η Υπηρεσία αναγνωρίζει την επικινδυνότητα της διέλευσης διαμέσου του ρέματος της Βαρυμπόμπης
λόγω της στενότητας του οδοστρώματος και σημειώνει επίσης τα κάτωθι : 

1. υπάρχει  ήδη  τοποθετημένη  προειδοποιητική  πινακίδα  τύπου  Κ-5  :  Επικίνδυνη  στένωση
οδοστρώματος και  κάτοπτρο  πριν  το  δυσμενές  σημείο  προκειμένου  οι  οδηγοί  να  είναι
υποψιασμένοι και προσεκτικοί πριν διέρθουν από το στένεμα με διασταυρούμενο όχημα και στις
δύο κατευθύνεις.

2. η εναλλακτική διαδρομή (εκτροπή) που προτείνεται είναι περίπου 1,5 Km.
3. Η εκτροπή των βαρέων προτείνεται να γίνει  μέσω οικισμού , ο οποίος δεν έχει ούτως ή άλλως

καμία εμπορική δραστηριότητα ,ώστε να κατανοήσει αυτή την επιβάρυνση (όχληση κατοικημένης
περιοχής) 

4. Οι  λεωφορειακές  γραμμές  του  ΟΑΣΑ δεν  διέρχονται από  το  γεφυράκι  του  ρέματος
Βαρυμπόμπης  παρά  ακολουθούν  την  παρακάτω  διαδρομή,  προκειμένου  να  εξυπηρετείται  ο
οικισμός της «ΦΛΟΓΑΣ». (βλ: ΕΙΚΟΝΑ 3)  

ΕΙΚΟΝΑ 3. ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΑΣΑ

.
Σε τμήμα της διαδρομής εκτροπής , ήτοι από Γαζίας - Αγ. Τριάδος- Πευκών , στον οικισμό Φλόγας από
το οποίο  διέρχονται λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ , θα ζητηθεί και η γνωμοδότησή του Οργανισμού.  



Από την παραπάνω κατασκευή, δεν προκύπτει επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2021. 

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του  θέματος  και λήψη σχετικής απόφασης.

 

                      Ο Δ/ντης Τ.Υ. 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 



















Συντάκτρια:Γκοντοπούλου Βασιλική
Τηλ.: (+30)2132072412
Ε-Μail: vgkontopoulou@acharnes.gr

ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άρση και τροποποίηση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ334Β-334Γ της Π.Ε. Λυκότρυπα σύμφωνα με 
το Ν.4759/2020 , ΑΡΘΡΟ 88 (υπόθεση Δανιηλίδης & Φερεντίνου)».
Σχετ. Η υπ΄αριθμ. 32563/23-08-2021 αίτηση.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32563/23-08-2021  σχετική αίτηση οι αιτούντες κ.κ. 1)Βασίλειος 
Δανιηλίδης & 2)Αικατερίνη Φερεντίνου ζητούν σε εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.4759/2020, την 
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην Π.Ε. "Λυκότρυπα" του Δ. Αχαρνών και συγκεκριμένα την 
κατάργηση του πεζοδρόμου μεταξύ των ΟΤ334Β & ΟΤ334Γ όπως περιγράφεται στην συνημμένη τεχνική 
έκθεση και εν συνεχεία απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Πτυχ. Τοπογράφου 
Μηχ/κού Τ.Ε. Ελευθερίου Δ. Μοσχούρη.
Σύντομο ιστορικό:

Η Π.Ε. "Λυκότρυπα" εντάχθηκε αρχικά στο σχέδιο πόλης του Δήμου Αχαρνών με το υπ΄αριθμ. 
ΦΕΚ284Δ/27-08-1977 το οποίο ακυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 632/1980 απόφαση του ΣΤΕ. Στη συνέχεια 
αναθεωρήθηκε με τα υπ΄αριθμ. ΦΕΚ739Δ/1993, ΦΕΚ475Δ/1994, ΦΕΚ1190Δ/1995 όπου με την υπ αρίθμ.
2448/2002 απόφαση του ΣΤΕ ακυρώθηκε το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ739Δ/1993 και επανεντάχθηκε στο σχέδιο 
πόλης με το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ197Δ/05-03-2004.

Στην προκειμένη περίπτωση σήμερα και συγκεκριμένα μεταξύ των ΟΤ334Β & ΟΤ334Γ σύμφωνα 
με την ως άνω επανένταξη της εν λόγω περιοχής (ΦΕΚ197Δ/2004) διέρχεται πεζόδρομος (αδιάνοικτος) 
πλάτους 5,00μ. ο οποίος ρυμοτομεί νομίμως υφιστάμενη διόροφη οικοδομή με πυλωτή σύμφωνα με 
την υπ΄αριθμ. 759/89 οικοδομική άδεια. Η εν λόγω ρυμοτομούμενη οικοδομή εκ παραδρομής δεν 
αποτυπώθηκε στην παραπάνω αναθεώρηση του σχεδίου ( ΦΕΚ739Δ/1993) η οποία και δημιούργησε 
τον πεζόδρομο, με αποτέλεσμα την παράβλεψη της αποτύπωσης αυτής και κατά την επανένταξη της 
περιοχής στο σχέδιο με το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ197Δ/2004.Ο ίδιος πεζόδρομος ρυμοτομεί και το οικόπεδο 
βόρεια της οικοδομής το οποίο είναι επίσης ιδιοκτησία των αιτούντων. Επίσης σύμφωνα με το αρχείο 
της υπηρεσίας μας δεν έχει συνταχθεί και εγκριθεί κάποια πράξη αναλογισμού μεταξύ των δύο 
οικοδομικών τετραγώνων εως και σήμερα.

Σήμερα με την άνω αίτησή τους οι ιδιοκτήτες, λόγω του ότι έχει παρέλθει το εύλογο χρονικό 
διάστημα (15 έτη) απο την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά 
(ΦΕΚ197Δ/2004) η ρυμοτομική απαλλοτρίωση στις ιδιοκτησίες τους και σε εφαρμογή του άρθρου 88 
του Ν.4759/2020, αιτούνται την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου προκειμένου να καταστούν οικοδομήσιμες οι ιδιοκτησίες τους.

Ο Δήμος μας σε εφαρμογή του ως άνω Ν.4759/2020 άρθρο 88 παρ. 3 εντός προθεσμίας (6) μηνών 
απο την κατάθεση της αίτησης των αιτούντων θα πρέπει:



 είται να αποδεχτεί την άρση της απαλλοτρίωσης και να προβεί στη διαδικασία τροποποίησης 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου καταργώντας τον εν λόγω πεζόδρομο που διέρχεται 
απο τις ιδιοκτησίες τους,

 είται να προτείνει στον οικείο περιφερειάρχη την ολική (για τον ίδιο σκοπό) ή την μερική 
επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εαν και μόνο α)συντρέχουν σοβαροί 
πολεοδομικοί λόγοι για την διατήρηση της ως κοινόχρηστος χώρος (πεζόδρομος) και 
β)διαθέτει την οικονομική δυνατότητα για την άμεση καταβολή της προσήκουσας 
αποζημίωσης.

Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης για άρση της απαλλοτρίωσης και τροποποίηση ή μερικής 
επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή του άρθρου 90 Ν.4759/2020, το Δημοτικό Συμβούλιο 
μέσα σε (6) μήνες απο την απόφασή του θα πρέπει να προβεί στη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
με τις απαιτούμενες προδιαγραφές καθώς και την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου να καταστεί οικοδομήσιμο. Στην περίπτωση άπρακτης παρέλευσης 
της ανωτέρω προθεσμίας, το τοπογραφικό διάγραμμα συντάσσεται με επιμέλεια του αιτούντος, ο 
οποίος δικαιούται να εισπράξει απο τον Δήμο την καταβολή της σχετικής δαπάνης.

Στην περίπτωση ολικής ή μερικής επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή του άρθρου 89 
Ν.4759/2020, η συγκεκριμένη πρόταση διαβιβάζεται στον αρμόδιο περιφερειάρχη ο οποίος εντός (3) 
μηνών απο την συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίζει την ολική ή την μερική απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας 
περιλαμβάνοντας στην απόφασή του την επιφάνεια του ρυμοτομούμενου τμήματος προκειμένου να 
καθορισθεί η αποζημίωση και γίνεται δημοσίευση σε ΦΕΚ. Στη συνέχεια ο Δήμος εντός (2) μηνών απο 
την έκδοση της σχετικής απόφασης του περιφερειάρχη για επανεπιβολή της ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης, καταθέτει στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων την προσήκουσα αποζημίωση ή 
εκδίδει χρηματικό ένταλμα πληρωμής της προσήκουσας αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη. Επίσης θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψιν ότι δεύτερη επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επι του ακινήτου, ολική ή 
μερική, δεν επιτρέπεται.

Συγκεκριμένα στην εν λόγω περίπτωση εαν ο Δήμος μας κρίνει ότι υπάρχει σοβαρός πολεοδομικός 
λόγος διατήρησης του κοινόχρηστου χώρου, επανεπιβάλλει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, θα πρέπει 
στην παρούσα απόφαση να ορίσει αντίστοιχο κωδικό  στον προυπολογισμό του για  την άμεση 
καταβολή στους ιδιοκτήτες της αποζημίωσης, για τα οικόπεδα και την νόμιμα υφιστάμενη διόροφη 
οικοδομή με πυλωτή, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετά την έκδοση της ως άνω 
προαναφερόμενης απόφασης του Περιφερειάρχη. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της 
περιοχής, ο εν λόγω πεζόδρομος  επεκτείνεται βόρεια και νότια των τετραγώνων ΟΤ334Β & ΟΤ334Γ και 
μετά από έλεγχο που προέβη η υπηρεσία μας στις προεκτάσεις αυτές είναι διανοιγμένος.

Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι δεν υπάρχει η πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης του 
εν λόγω κοινόχρηστου χώρου (πεζόδρομου), διότι δεν προβλέφθηκε από την αρχική ένταξη αλλά 
κατά την αναθεώρηση του σχεδίου ΦΕΚ739Δ/1993 με αποτέλεσμα να ρυμοτομείται η νομίμως 
υφιστάμενη οικοδομή με οικοδομική άδεια 759/89 και κατ΄επέκταση και η όμορη ιδιοκτησία τους 
βόρεια της οικοδομής.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για:

1.την αποδοχή της αίτησης των ιδιοκτητών κ.κ.1)Βασίλειου Δανιηλίδη & 2)Αικατερίνης 
Φερεντίνου  για άρση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της ΠΕ «ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ»
σε εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.4759/2020 και συγκεκριμένα την κατάργηση του πεζοδρόμου 



μεταξύ των ΟΤ334Β & ΟΤ334Γ όπως περιγράφεται στην συνημμένη τεχνική έκθεση και εν συνεχεία 
απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Πτυχ. Τοπογράφου Μηχ/κού Τ.Ε. Ελευθερίου
Δ. Μοσχούρη.

ή
2.την  μερική  ή  ολική  επανεπιβολή  της  ρυμοτομικής  απαλλοτρίωσης εάν  κρίνεται  η

πολεοδομική αναγκαιότητα να διατηρηθεί ο πεζόδρομος και εν συνεχεία  τον καθορισμό κονδυλίου στον
τρέχοντα προυπολογισμό για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες των
δύο ρυμοτομούμενων οικοπέδων και την νομίμως υφιστάμενη οικοδομή.

Για το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Η Συντάξασα &
Προϊσταμένη

ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η Διευθύντρια

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΗΣΑΪΑ
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