ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων

Αχαρνές … /… / 2021
Αριθμ. πρωτ. ………

Προς : Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367

Κοιν. : Αντιδήμαρχο Οικονομικών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: «Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενων ακινήτων λόγω ρυμοτομίας,
ιδιοκτησίας κ. Αρμπουνιώτη Βασίλειου με Κ.Α. 3903013 & 3903014 στο Ο.Τ. 2818 της Π.Ε. Μ. Σχοίνα Α του
Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 3.800,00€ (=19,00 τ.μ. Χ 200€/τ.μ.)».
Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη : α) τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα,
β) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ. A 707.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του
άρθρου 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ,Α/ 19-7-2018) και γ) την υπ' αριθμ. 209/25-11-2019 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Παρακαλούμε όπως, σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης για την
αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενοων ακινήτων, ήτοι ποσού 3.800,00€, το οποίο θα
αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων 2021 για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών
εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή) λόγω ρυμοτόμησης ακινήτων στην περιοχή Μ. Σχοίνα Α
του Δήμου Αχαρνών, στο Ο.Τ. 2818 με Κ.Α. 3903013 & 3903014 ιδιοκτησίας κ. Αρμπουνιώτη Ιωάννη, ο οποίος
αποδέχτηκε να αποζημιωθεί από τον Δήμο για τις απαλλοτριώμενες ιδιοκτησίες του έκτασης 19,00τ.μ. στην τιμή των
200€/τ.μ., με την συνολική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 3.800,00€ (=19,00τ.μ. Χ 200€/τ.μ.), σύμφωνα με
το πίνακα της υπ' αρίθμ. 7973/9-12-10 1ης πράξης εφαρμογής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις υπ’ αριθ. 136/2008, 405/2008, 52/2009, 226/2011 και 97/2018 προηγούμενες
αποφάσεις του όρισε την τιμή μονάδος εξωδικαστικής αποζημίωσης σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αχαρνών και
συγκεκριμένα αποφάσισε να αποζημιώσει συμβιβαστικά τους ιδιοκτήτες στην ανωτέρω περιοχή με την τιμή των
200€/τ.μ.).
Τίτλοι: - συμβόλαιο 9402/1975 (πώληση αγροτεμαχίων)
- συμβόλαιο 6.755/2013 (γονική παροχή)
- συμβόλαιο 7.238/2016 (δήλωση αποδοχής κληρονομιάς)

Ο Συντάξας

Η Προϊσταμένη
Τμ. Δημοτικής Περιουσίας
Κτημ/γίου – Απαλλ/σεων

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθανάσιος
Αναστασόπουλος

Μαρία Περρή

Φίλιππος Αγγελής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων

Αχαρνές … /… / 2021
Αριθμ. πρωτ. ………

Προς : Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367

Κοιν. : Αντιδήμαρχο Οικονομικών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: «Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενων ακινήτων λόγω ρυμοτομίας,
ιδιοκτησίας κ. Αρμπουνιώτη Ιωάννη με Κ.Α. 3903013 & 3903014 στο Ο.Τ. 2818 της Π.Ε. Μ. Σχοίνα Α του
Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 3.800,00€ (=19,00 τ.μ. Χ 200€/τ.μ.)».
Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη : α) τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα,
β) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ. A 707.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του
άρθρου 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ,Α/ 19-7-2018) και γ) την υπ' αριθμ. 209/25-11-2019 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Παρακαλούμε όπως, σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης για την
αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενοων ακινήτων, ήτοι ποσού 3.800,00€, το οποίο θα
αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων 2021 για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών
εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή) λόγω ρυμοτόμησης ακινήτων στην περιοχή Μ. Σχοίνα Α
του Δήμου Αχαρνών, στο Ο.Τ. 2818 με Κ.Α. 3903013 & 3903014 ιδιοκτησίας κ. Αρμπουνιώτη Ιωάννη, ο οποίος
αποδέχτηκε να αποζημιωθεί από τον Δήμο για τις απαλλοτριώμενες ιδιοκτησίες του έκτασης 19,00τ.μ. στην τιμή των
200€/τ.μ., με την συνολική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 3.800,00€ (=19,00τ.μ. Χ 200€/τ.μ.), σύμφωνα με
το πίνακα της υπ' αρίθμ. 7973/9-12-10 1ης πράξης εφαρμογής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις υπ’ αριθ. 136/2008, 405/2008, 52/2009, 226/2011 και 97/2018 προηγούμενες
αποφάσεις του όρισε την τιμή μονάδος εξωδικαστικής αποζημίωσης σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αχαρνών και
συγκεκριμένα αποφάσισε να αποζημιώσει συμβιβαστικά τους ιδιοκτήτες στην ανωτέρω περιοχή με την τιμή των
200€/τ.μ.).
Τίτλοι: - συμβόλαιο 9402/1975 (πώληση αγροτεμαχίων)
- συμβόλαιο 6.755/2013 (γονική παροχή)
- συμβόλαιο 7.238/2016 (δήλωση αποδοχής κληρονομιάς)

Ο Συντάξας

Η Προϊσταμένη
Τμ. Δημοτικής Περιουσίας
Κτημ/γίου – Απαλλ/σεων

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθανάσιος
Αναστασόπουλος

Μαρία Περρή

Φίλιππος Αγγελής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων

Αχαρνές … /… / 2021
Αριθμ. πρωτ. ………

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367

Προς :

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κοιν. :

Αντιδήμαρχο Οικονομικών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: «Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενων ακινήτων λόγω ρυμοτομίας,
ιδιοκτησίας κας. Αρμπουνιώτη Φωτεινής - Ειρήνης με Κ.Α. 3903013 & 3903014 στο Ο.Τ. 2818 της Π.Ε. Μ.
Σχοίνα Α του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 3.800,00€ (=19,00 τ.μ. Χ 200€/τ.μ.)».
Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη : α) τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα,
β) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ. A 707.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του
άρθρου 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ,Α/ 19-7-2018) και γ) την υπ' αριθμ. 209/25-11-2019 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Παρακαλούμε όπως, σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης για την
αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενοων ακινήτων, ήτοι ποσού 3.800,00€, το οποίο θα
αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων 2021 για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών
εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή) λόγω ρυμοτόμησης ακινήτων στην περιοχή Μ. Σχοίνα Α
του Δήμου Αχαρνών, στο Ο.Τ. 2818 με Κ.Α. 3903013 & 3903014 ιδιοκτησίας κας. Αρμπουνιώτη Φωτεινής - Ειρήνης,
η οποία αποδέχτηκε να αποζημιωθεί από τον Δήμο για τις απαλλοτριώμενες ιδιοκτησίες της έκτασης 19,00τ.μ. στην
τιμή των 200€/τ.μ., με την συνολική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 3.800,00€ (=19,00τ.μ. Χ 200€/τ.μ.),
σύμφωνα με το πίνακα της υπ' αρίθμ. 7973/9-12-10 1ης πράξης εφαρμογής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις υπ’ αριθ. 136/2008, 405/2008, 52/2009, 226/2011 και 97/2018 προηγούμενες
αποφάσεις του όρισε την τιμή μονάδος εξωδικαστικής αποζημίωσης σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αχαρνών και
συγκεκριμένα αποφάσισε να αποζημιώσει συμβιβαστικά τους ιδιοκτήτες στην ανωτέρω περιοχή με την τιμή των
200€/τ.μ.).
Τίτλοι: - συμβόλαιο 9402/1975 (πώληση αγροτεμαχίων)
- συμβόλαιο 6.755/2013 (γονική παροχή)
- συμβόλαιο 7.238/2016 (δήλωση αποδοχής κληρονομιάς)

Ο Συντάξας

Η Προϊσταμένη
Τμ. Δημοτικής Περιουσίας
Κτημ/γίου – Απαλλ/σεων

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθανάσιος
Αναστασόπουλος

Μαρία Περρή

Φίλιππος Αγγελής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη
EIΣΗΓΗΣΗ

Αχαρνές,

22-10-2021

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΓΚΟΥΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Κατόπιν της με αρ. πρωτ. Δήμου: 43325/20-10-2021 αίτησης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία και
εξετάστηκε το αίτημα για την δικαιούχο κ. Γκούμα Γεωργία , για παραχώρηση και οριοθέτηση μίας
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, για το με αρ. κυκλοφορίας ΖΥΜ 5180 αυτοκίνητο, επί της οδού Κιαχίδου
(η κύρια είσοδος του οικήματος είναι επί της οδού Αριστοτέλους 73) που βρίσκεται μεταξύ της οδού
Κολοκοτρώνη και της Αττάλειας , στην ΠΕ «ΝΕΑΠΟΛΗ » του Δήμου μας όπως προβλέπεται από
την συνημμένη Τεχνική Έκθεση
Με βάση τον Κανονισμό Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Μικρής Κλίμακας Δήμου Αχαρνών,
χορηγούνται θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ επί του οδοστρώματος σε άτομα που έχουν στην
κατοχή τους δελτίο στάθμευσης – κάρτα αναπήρου ή τα οποία έχουν πάθηση όμοια με αυτές που
αναφέρονται στους Ν.490/76, Ν.1798/88, Ν.1882/90 και Ν.2227/94 (σοβαρή κινητική αναπηρία,
αυτισμό με επιληπτικές κρίσεις, κλπ).
Προτείνεται η παραχώρηση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Κιαχίδου,
κατά επιθυμία της δικαιούχου κατά το ήμισυ έμπροσθεν της συρόμενης καγκελόπορτας αυλής και κατά
το άλλο ήμισυ έμπροσθεν του μανδρότοιχου της κατοικίας της δικαιούχου (ανατολική πλευρά της
οδού), με αρ. κυκλοφορίας οχήματος ΖΥΜ 5180 και με διάρκεια ισχύος , όσο διαρκεί η πιστοποιημένη
αναπηρία ποσοστού 67% (ήτοι έως 30/11/2023).
Η ειδική αυτή θέση στάθμευσης παύει να ισχύει για τον δικαιούχο και δύναται να αποξηλωθεί
από την Τεχνική Υπηρεσία σε περίπτωση που πάψουν να συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι ή δεν έχει
κατατεθεί επικαιροποιημένο πιστοποιητικό αναπηρίας ή προκύψει άλλη λύση από την Τεχνική
Υπηρεσία.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς εξέταση:
α) τη βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ που την καθιστά με Π.Α. 67% και τα υπόλοιπα απαραίτητα
δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος προς έγκριση από εσάς &
β) την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι από κυκλοφοριακής
άποψης μπορεί να οριοθετηθεί μία θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ
και παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη ή μη της σχετικής απόφασης.
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη
EIΣΗΓΗΣΗ

Αχαρνές,

08-11-2021

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ & κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κατόπιν της με αρ. πρωτ. Δήμου: 45125/01-11-2021 αίτησης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία και
εξετάστηκε το αίτημα για τους δικαιούχους κ. Χαραλαμπίδη Αριστείδη & κ. Χαραλαμπίδη
Αικατερίνη , για παραχώρηση και οριοθέτηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, για τα με αρ.
κυκλοφορίας ΥΒΕ 8755 & ΙΟΟ 4746 αυτοκίνητα αντίστοιχα, επί της οδού Παπαδημητρίου αρ. 80
έμπροσθεν της κατοικίας των δικαιούχων (νότια πλευρά της οδού) στην ΠΕ « Κ.ΜΕΝΙΔΙ » του Δήμου
μας όπως προβλέπεται από την συνημμένη Τεχνική Έκθεση.
Με βάση τον Κανονισμό Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Μικρής Κλίμακας Δήμου Αχαρνών,
χορηγούνται θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ επί του οδοστρώματος σε άτομα που έχουν στην
κατοχή τους δελτίο στάθμευσης – κάρτα αναπήρου ή τα οποία έχουν πάθηση όμοια με αυτές που
αναφέρονται στους Ν.490/76, Ν.1798/88, Ν.1882/90 και Ν.2227/94 (σοβαρή κινητική αναπηρία, αυτισμό
με επιληπτικές κρίσεις, κλπ).
Προτείνεται η παραχώρηση μιας (1) για θέσης στάθμευσης για τα :

ΥΒΕ 8755 του δικαιούχου κ. Χαραλαμπίδη Αριστείδη, με πιστοποιημένη αναπηρία
ποσοστού 67% και με διάρκεια ισχύος έως 31/05/2022 &

ΙΟΟ 4746 της δικαιούχου κ. Χαραλαμπίδη Αικατερίνης με πιστοποιημένη αναπηρία 67% εφ’
όρου ζωής.
Η ειδική αυτή θέση στάθμευσης παύει να ισχύει για τους δικαιούχους και δύναται να
αποξηλωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σε περίπτωση που πάψουν να συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι
ή δεν έχουν κατατεθεί επικαιροποιημένα πιστοποιητικά αναπηρίας ή προκύψει άλλη λύση από την
Τεχνική Υπηρεσία.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς εξέταση:
α) τις βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ και του Γενικού Επιτελείου Στρατού που τους καθιστούν με Π.Α. 67% και τα
υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι προς έγκριση από εσάς &
β) την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι από κυκλοφοριακής άποψης
μπορεί να οριοθετηθεί μία θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ
και παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη ή μη της σχετικής απόφασης.
Ο Π/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 15-11-2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη

ΕIΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου
«ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1.
Σύμφωνα με την αρ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση
έγκρισης εισόδου–εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε οδικό
δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που
αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008,σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η
αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. Ειδικότερα, η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου είναι επιφορτισμένη με την
διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών
(έλεγχος υποβαλλόμενων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο
39 παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970, όπως ισχύει, δυο κριτήρια ,της ορατότητας και της απόστασης από την
συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία ευρίσκεται η είσοδος- έξοδος και της άλλης οδού, προκειμένου
στην συνέχεια να εκδοθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου –
εξόδου.
2.
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης
– Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
3.
Την με αρ. 209/2019 Απόφαση του Δ.Σ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημοτικού
Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
4.
Τις διατάξεις του Β.∆. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων
εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός σχεδίων πόλεων και
κωµών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά
των οδών» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 509/84, Π.∆. 143/89, Π.∆. 401/93 και ειδικά το Π.∆.
118/06
5.

Τη με αρ. πρωτ. Δήμου: 46414/05-11-2021 αίτηση του ενδιαφερομένου μηχανικού

και αφού ελέγξαμε το τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα εισόδου – εξόδου της μελέτης και την τεχνική
έκθεση, της μηχανικού του κ. Αικ. Παινέση , εγκρίνουμε τη διαμόρφωση εισόδου – εξόδου για την
εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών της μονάδας αποθήκευσης , διαλογής & μηχανικής επεξεργασίας
για ανακύκλωση άχρηστων μεταλλικών απορριμμάτων και απορρυπασμένων αποβλήτων ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού , «ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ », επί της οδού Λ. Ιωνίας αρ.67, στην εκτός
σχεδίου περιοχή του Δήμου Αχαρνών στη θέση « ΧΑΜΟΜΥΛΟ», εντός ζώνης ΒΙΟΠΑ, όπως φαίνεται
στο συνημμένο σχέδιο.
Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών ή διαπλάτυνσης της
υφιστάμενης οδού, αναντίρρητα με μέριμνα και αποκλειστική δαπάνη του ενδιαφερόμενου, δίχως καμία
απαίτηση για αποζημίωση, θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή της εισόδου –εξόδου στη
νέα μορφή της οδού με τα νέα δεδομένα και τις υποδείξεις της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, εγκρίνοντας
νέα βεβαίωση εισόδου –εξόδου.

Θα πρέπει να τοποθετηθούν με ευθύνη της επιχείρησης , ρυθμιστικές πινακίδες τύπου P-2, Ρ-7, P27 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.

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

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
MSc – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Πρ/νος Δ/σης Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 19-11-2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Συντάκτης: Ελευθεριάδου Άννα

ΕIΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου
« ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟ ΜΑΝΑ Ν.ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ »
Έχοντας υπόψη:
6.
Σύμφωνα με την αρ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση έγκρισης
εισόδου–εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε οδικό δίκτυο, είναι το
Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο
(πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008,σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως
προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία
συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου είναι επιφορτισμένη με την διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις
διατάξεις του β.δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλόμενων σχεδίων, επί τόπου
εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 39 παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970, όπως ισχύει,
δυο κριτήρια ,της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία
ευρίσκεται η είσοδος- έξοδος και της άλλης οδού, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί από το δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου.
7.
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
8.
Την με αρ. 209/2019 Απόφαση του Δ.Σ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημοτικού
Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
9.
Τις διατάξεις του Β.∆. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων
εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός σχεδίων πόλεων και κωµών ή
εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 509/84, Π.∆. 143/89, Π.∆. 401/93 και ειδικά το Π.∆. 118/06
10.
Τη με αρ. πρωτ. Δήμου: 49167/16-11-2021 αίτηση του ενδιαφερομένου μηχανικού
και αφού ελέγξαμε το τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα εισόδου – εξόδου της μελέτης και την τεχνική
έκθεση, του μηχανικού κ. Νίκα Δημήτριου , εγκρίνουμε τη διαμόρφωση εισόδου – εξόδου για την
εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών του κέντρου αποθήκευσης και διανομής παξιμαδιού, «

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟ ΜΑΝΑ Ν.ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

», επί της οδού Λουτρού αρ.13-15,
στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αχαρνών στη θέση « ΛΟΥΤΡΟ», εντός ζώνης ΒΙΟΠΑ, όπως
φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.
Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών ή διαπλάτυνσης της υφιστάμενης
οδού, αναντίρρητα με μέριμνα και αποκλειστική
δαπάνη του ενδιαφερόμενου, δίχως καμία απαίτηση για
αποζημίωση, θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή της εισόδου –εξόδου στη νέα μορφή της οδού
με τα νέα δεδομένα και τις υποδείξεις της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, εγκρίνοντας νέα βεβαίωση εισόδου –
εξόδου.

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.

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 Πρ/νη Τμήματος
Κυκλοφοριακής Υποδομής

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
MSc – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Πρ/νος Δ/σης Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αχαρνές: 8-11-2021

Προς:

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη τοποθέτησης 2.000 τεμ. κάδων μηχανικής αποκομιδής 240 lt προς
αντικατάσταση των ιδιωτικών ατομικών κάδων χειρονακτικής αποκομιδής στην Δ. Κ.
Θρακομακεδόνων»
Κ. Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την
έγκριση ή μη τοποθέτησης 2.000 τεμ. κάδων μηχανικής αποκομιδής 240 lt προς αντικατάσταση των
ιδιωτικών ατομικών κάδων χειρονακτικής αποκομιδής στην Δ. Κ. Θρακομακεδόνων.
Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Το αρ. 73 Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει
2) Την αρ. 209/19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία η αρμοδιότητα λήψης απόφασης
περί τοποθέτησης-μετακίνησης κάδων απορριμμάτων μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής
3) Την με αρ. 44/8-2-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Χ8ΔΩΨ8-5Δ4) με την οποία
εγκρίθηκε η ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης οδών από
την Δ.Κ. Θρακομακεδόνων και των οικισμών Βαρυμπόμπης και Ολυμπιακού Χωριού της Δ.Κ
Αχαρνών για 3 έτη σύμφωνα με την 192/2020 μελέτη του Δ. Αχαρνών.
4) Την με αρ. 85/9-3-2021 (ΑΔΑ: Ω559ΩΨ8-8ΕΣ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η αρ. 192/2020 μελέτη του Δ.
Αχαρνών και οι όροι διακήρυξης.
5) Την με αρ. 324/6-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΜΕΩΨ8-6ΓΧ) με την οποία επικυρώθηκε το με αρ. πρωτ.
22743/22-06-2021 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
Διαγωνισμών και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού
άνω των ορίων, για τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης οδών,
στην εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.», συνολικού ποσού
5.936.698,15 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %,
6) Έναν εκ των όρων της αρ. πρωτ. 42617/15-10-2021 σύμβασης, σύμφωνα με τον οποίο ο
ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για τις ανάγκες του έργου 2.000 τεμ. πλαστικών κάδων
απορριμμάτων χωρητικότητας 240 λτ. Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα παραμείνει στην κυριότητα του
Δήμου μετά το πέρας των εργασιών. Ο ανάδοχος, καθ’ όλη την διάρκεια της παροχής των
υπηρεσιών, θα φροντίζει για την καλή κατάσταση των προσφερόμενων κάδων και θα προσφέρει
ανταλλακτικά καθώς και συντήρηση αν απαιτηθεί.
7) Την πρόταση της υπηρεσίας μας, η οποία έχει ως εξής:
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i) οι 2.000 προσφερόμενοι κάδοι μηχανικής αποκομιδής των 240 lt να τοποθετηθούν στην θέση των
ιδιωτικών κάδων χειρονακτικής αποκομιδής οι οποίοι θα απομακρυνθούν με ευθύνη των
ιδιοκτητών.
ii) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση απομάκρυνση των ιδιωτικών κάδων χειρονακτικής
αποκομιδής, οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής να τοποθετηθούν δίπλα τους.
iii) Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των ιδιοκτητών έχουν προμηθευτεί κάδο συμβατό με
απορριμματοφόρο μηχανικής αποκομιδής δεν υποχρεούνται στην αντικατάσταση αυτού
8) Την με αρ. 2/2021 απόφαση του Συμβουλίου Δ. Κ. Θρακομακεδόνων (ΑΔΑ: 6ΚΚΒΩΨ8-ΓΕ8)
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορ/των
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ευστάθιος Τοπαλίδης

Συν.: Η αρ. 2/2021 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Θρακ/νων

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αχαρνές: 10-11-2021

Προς:

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή
τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/2021 πρακτικό της
Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων»
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’ αριθμ. 2/2021 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση
κάδων. Έχοντας υπ’ όψη:
α) Το αρ. 73 Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει
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 αρ. πρωτ. 17950/21-5-21 αίτημα του κ. ΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο
οποίος κατοικεί στην οδό Σωκράτους 221 και ζητά την τοποθέτηση άλλων δύο 2 κάδων στην οδό
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΠΙΝΔΟΥ διότι ‘’δεν έχει καθόλου’’.
2.
Το με αρ. πρωτ . 19455/31-5-21 αίτημα της κ. ΠΑΓΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ , η οποία είναι
ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Βικ. Ουγκώ 5 & Δημοκρίτου και ζητά να
μετακινηθούν όλοι οι κάδοι ‘’ διότι που βρίσκονται έμπροσθεν του καταστήματος της ….’’ .
3.
Το με αρ.πρωτ. 20102/3-6-21 αίτημα του κ. ΣΕΦΕΡ ΛΑΖΑΡΟΥ ο οποίος κατοικεί στην
οδό ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 40 και ζητά την απόσυρση του κάδου ‘’διότι λόγω καθυστέρησης της
περισυλλογής των απορριμμάτων προκαλείται έντονη δυσοσμία στην οικία του’’.
4.
Το με αρ. πρωτ. 22175/16-6-21 αίτημα του κ. ΚΟΥΤΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ο οποίος κατοικεί
στην οδό Παπαφλέσσα 79 και ζητά ‘’την αλλαγή τοποθεσίας κάδων από την οδό ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ’’
5.
Το με αρ. πρωτ. 23182/24.6.21 αίτημα της εταιρείας MSN TRANSPORTS EE , η οποία
ζητά να μεταφερθούν οι κάδοι που βρίσκονται στην είσοδο της επιχείρησης επί της οδού
Λ.Καραμανλή 62, (ΟΤ Γ1398, ΚΑ 15) ‘’ διότι εμποδίζουν την κίνηση στην είσοδο -έξοδο’’. .
6.
Το με αρ. πρωτ. 27125/14-7-21 αίτημα του κ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ο οποίος
κατοικεί στην οδό Τριπόλεως 4 και ζητά την μεταφορά του κάδου απορριμμάτων στην οδό
Τριπόλεως 10.
7.
Το με αρι. πρωτ. 27295/15-7-21 αίτημα της κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ η οποία
κατοικεί στην οδό Φιλοκτήτου 20 και ζητά την σταθερή & μονιμοποιημένη θέση του κάδου
απορριμμάτων ‘’ διότι δημιουργεί προβλήματα στην είσοδο της οικίας της’’.
8.
Το με αρ. πρωτ. 27441/16-7-21 αίτημα της κ. ΜΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ η οποία κατοικεί στην
οδό Ταξιαρχών 34 και ζητά την τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων στην οδό ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
34.
9.
Το με αρ. πρωτ. 28731/26-7-21 αίτημα της κ. ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ η οποία
κατοικεί στην οδό Φοίβου 9 και ζητά την τοποθέτηση κάδων στην οδό Σεβαστουπόλεως, καθώς
όπως αναφέρει ΄΄δεν υπάρχει ούτε ένας’’.
10.
Το με αρ. πρωτ. 29881/2-8-21 αίτημα του κ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος κατοικεί
στην οδό Βούρβαχη 5 και ζητά την τοποθέτηση κάδου στην οδό Βαρδουσίων 91.

11.
Το με αρ. πρωτ. 29965/3.8.21 αίτημα της κ. ΚΕΦΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ η οποία κατοικεί
στην οδό Αρτέμιδος και ζητά την μεταφορά των κάδων από την οδό Αρτέμιδος 29 και προτείνει να
τοποθετηθούν στην οδό Αρτέμιδος 19, διότι ‘’..δημιουργείται πρόβλημα από σκόρπια
σκουπίδια ..’’.
12.
Το με αρ. πρωτ. 32431/19-8-21 αίτημα της κ. ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ η οποία ζητά την
απομάκρυνση των κάδων από την οδό ΧΑΛΚΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ‘’διότι ο δρόμος είναι στενός
και δεν μπορούν να περάσουν τα απορριμματοφόρα’’.
δ) Το αρ. 2/2021 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων
γνωμοδοτεί ως ακολούθως:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
1.
Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 17950/21-5-21 αιτήματος του κ. ΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, καθώς έχει ήδη εξεταστεί σε παλαιότερο αίτημα και σύμφωνα με την 5η /
2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ:6Φ37ΩΨ8-ΞΙΟ) όπου προτείνεται η
τοποθέτηση ενός κάδος οικιακών απορριμμάτων επί της οδού ΠΙΝΔΟΥ 26 και ενός κάδου
οικιακών απορριμμάτων επί της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 186, σύμφωνα με το συνημμένο
σκαρίφημα.
2. Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει του με αρ.πρωτ. 19455/31-5-21 αιτήματος της κ. ΠΑΓΩΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. Προτείνεται να παραμείνει ένας κάδος απορριμμάτων στο δυτικό όριο
του ακινήτου επί της οδού Βικ. Ουγκώ & να τοποθετηθούν δύο (2) κάδοι ( ένας οικιακών
απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης) επί της οδού ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 23 , σύμφωνα
με το συνημμένο σκαρίφημα.
3. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ.πρωτ. 20102/3-6-21 αιτήματος του κ. ΣΕΦΕΡ ΛΑΖΑΡΟΥ.
Προτείνεται να παραμείνουν οι δυο (2) κάδοι οικιακών απορριμμάτων ως έχουν, επί της
οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 41 , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
4. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ.πρωτ. 22175/16-6-21 αιτήματος του κ. ΚΟΥΤΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ.
Προτείνεται να τοποθετηθούν δυο (2) κάδοι (ένας οικιακών απορριμμάτων και ένας
ανακύκλωσης) επί της οδού ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ παρά της εισόδου της πολυκατοικίας και
ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων επί της ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 76-78 , σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα
5.
Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ.πρωτ. 23182/24.6.21 αιτήματος της εταιρείας MSN
TRANSPORTS EE. Προτείνεται να τοποθετηθούν 2 κάδοι οικιακών απορριμμάτων και
ένας
ανακύκλωσης επί της οδού ΣΠΥΡ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ & ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 60,
σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
6.
Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 27125/14-7-21 αιτήματος του
κ.
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ.
Προτείνεται
να παραμείνει ο κάδος οικιακών
απορριμμάτων ως έχει επί της οδού ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 12, σύμφωνα με το συνημμένο
σκαρίφημα.
7. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 27295/15-7-21 αιτήματος της κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ. η οποία κατοικεί στην οδό Φιλοκτήτου 20. Προτείνεται να τοποθετηθεί ένας
κάδος οικιακών απορριμμάτων στην οδό ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ έναντι αρ. 24 , σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.
8. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 27441/16-7-21 αιτήματος της κ. ΜΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.
Προτείνεται προστεθεί ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων στην υπάρχουσα θέση του
κάδου ανακύκλωσης επί της οδού ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έναντι 34 (23) , σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.
9. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 28731/26-7-21 αιτήματος της κ. ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑΣ Προτείνεται να τοποθετηθεί ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων επί της
οδού ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έναντι 20 και
να παραμείνουν ως έχουν οι :
1.ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΕΥΚΛΕΙΔΗ τέσσερεις κάδοι (δυο οικιακών απορριμμάτων, ένας
ανακύκλωσης και ένας καφέ), 2. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΒΙΚΕΛΑ δύο κάδοι (ένας
οικιακών απορριμμάτων & ένας ανακύκλωσης) και 3. ΑΛΩΝΙΣΤΡΑΣ &
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ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ τέσσερις κάδοι (δύο οικιακών απορριμμάτων & δύο ανακύκλωσης) ,
σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
10.
Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 29881/2-8-21 αιτήματος του κ. ΣΙΩΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, καθώς υπάρχει κάδος στην οδό ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ έναντι 93 , σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.
11.
Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 29965/3.8.21 αιτήματος της κ. ΚΕΦΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ. Προτείνεται να παραμείνουν ο δυο κάδοι ως έχουν (ένας οικιακών
απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης) επί της οδού ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29 , σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.
12. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 32431/19-8-21 αιτήματος της κ. ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ. Προτείνεται να παραμείνουν οι κάδοι ως έχουν επί της οδού ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
τέρμα (δύο οικιακών απορριμμάτων) και επί της οδού ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ (ένας
οικιακών απορριμμάτων), σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
Σημείωση : Η ομάδα έργου γνωμοδοτεί και για την τοποθέτηση
μπλε κάδων
ανακύκλωσης. Παρ’ ολα αυτά είναι εφικτή στην περίπτωση μελλοντικής επέκτασης του
δικτύου των μπλε στο Δήμο Αχαρνών.
ε) την πρόταση της υπηρεσίας μας σύμφωνα με την οποία 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.
στ) Την αρ. 12/2021 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΥΩΨ8-5ΚΘ) απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Αχαρνών, η οποία:
i εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/2021 πρακτικό της Ομάδας Έργου τοποθέτησης κάδων με τα
σκαριφήματα
ii εγκρίνει την πρόταση της υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία η τοποθέτηση των κάδων στα σημεία
που αναφέρονται στο πρακτικό 2/2021 να γίνεται κατόπιν δημιουργίας εσοχής ή τοποθέτησης
προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου «π» κατά περίπτωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
μας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια πεζών και οχημάτων καθώς και να αποφεύγεται η αυθαίρετη
μετακίνηση των κάδων.
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορ/των
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ευστάθιος Τοπαλίδης

Συν.: Το αρ. 2/2021 πρακτικό

