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Αχαρνές, 18/04/2022 
Αρ. Πρωτ.: 36671 
 

Απόσπασμα από το 3ο Πρακτικό 

Αριθμός Απόφασης 40η 

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 12ο 

Συνεδρίαση της 18/04/2022 

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η 

πρόσκληση:  35677/14-04-2022 

 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (από τα τακτικά μέλη) 
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Πρόεδρος 
2. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΌΛΓΑ 
4. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – αναπληρωματικό 
μέλος 

1) ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
2) ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ 
3) ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
4) ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση προσωρινής μερικής κατάληψης οδοστρώματος για τοποθέτηση 
βοηθητικού οικισμού αποκομιδής οικοδομικών απορριμμάτων (Παυλίδης 
Γεώργιος) 

 
Στις Αχαρνές σήμερα στις 18 του μηνός Απριλίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 35677/14-04-2022  
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία των 6 (έξι) 
παρισταμένων μελών (9 μελής επιτροπή), κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Σύμφωνα των υπ’ αριθμ. 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 426/13-11-2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 18318/13-03-
2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 
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Α/2021),  η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνεδριάζει δια περιφοράς, στα πλαίσια της ανάγκης 
περιορισμού διάδοσης του Covid-19. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 12Ο  
θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής :  

 

«  Κατόπιν της με αρ. πρωτ. Δήμου: 32726/07-04-2022 αίτησης του κ. Παυλίδη Γεώργιου, 
πραγματοποιήθηκε αυτοψία και εξετάστηκε  το αίτημά του  για τοποθέτηση βοηθητικού 
οικίσκου για οικοδομικές εργασίες.  
Προτείνεται η έγκριση της προσωρινής κατάληψης του οδοστρώματος  (6,00 Χ 2,50) , 
έμπροσθεν της οικίας  του κ. Παυλίδη Γεώργιου , επί της οδού Αριστοκλέους 33 (βλ: συν . 
φωτό GOOGLE) για την τοποθέτηση βοηθητικού οικίσκου αποκομιδής οικοδομικών 
απορριμμάτων  για εργασίες στο ακίνητο , για επτά (7) μήνες , ήτοι έως 31/10/2022 . 

 
Αριστοκλέους 33- φωτό GOOGLE 

 
 
Από το σημείο αυτό , δε  διέρχονται   λεωφορειακές γραμμές  ΟΑΣΑ .   
Ο αιτών, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για 
την επάρκεια και την τήρησή τους.   
Ανεξάρτητα από τις εργασίες , το  πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου θα καταστεί 
ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδιο (δενδροφυτεύσεις, γλάστρες, κλπ) υπέρ της ανεμπόδιστης 
όδευσης των πεζών , σε αντίθετη περίπτωση θα ανακληθεί και η άδεια του κάδου και θα γίνει 
σύσταση από την Δημοτική Αστυνομία.   
Κατά το διάστημα των εργασιών, δε θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών 
καθώς και η είσοδος – έξοδος από τυχόν τους παρακείμενους χώρους στάθμευσης ή η 
τροφοδοσία .   
Η σήμανση να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση εκτέλεσης 
εργασιών και κατάληψης οδοστρώματος .  
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Μετά το πέρας των εργασιών, τα οδοστρώματα και η σήμανση να παραδίδονται στην πρότερα 
κατάσταση έτοιμα προς χρήση.  

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη ή μη της σχετικής απόφασης» 
 
   

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 

Επειδή βάσει του άρθρου 94 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ/Α 92/07.05.2020) περί κανονιστικών 
αποφάσεων , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδοτεί και κατόπιν διαβιβάζει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρότεινε να ληφθεί η 
σχετική γνωμοδότηση  για το παραπάνω θέμα .  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αφού έλαβε υπ’ όψιν της, την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του, την 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των 
εισηγητών και ομιλητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

1. Την παραχώρηση προσωρινής μερικής κατάληψης οδοστρώματος για 
τοποθέτηση οικοδομικού οικίσκου οικοδομικών απορριμμάτων έμπροσθεν της 
οικίας  του κ. Παυλίδη Γεώργιου , επί της οδού Αριστοκλέους 33, για επτά (7) μήνες , 
ήτοι έως 31/10/2022. 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 
  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Αχαρνές, Αυθημερόν 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

  
  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ 
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