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 απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας,
συνιδιοκτησίας κ.κ. Δίελα Ιωάννη, Δίελα Δημητρίου και Δίελα Αικατερίνης με Κ.Α. 360643 στο Ο.Τ. 2597
της Π.Ε. Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.169,62€ (=68,43 τ.μ. Χ
134€/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. 209/25-112019 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 απαλλοτριώμενου ακινήτου, ήτοι ποσού 9169,62€ 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
ακινήτου στην περιοχή Αγριλέζα, στο Ο.Τ. 2597 με Κ.Α. 360643 συνιδιοκτησίας κ.κ. Δίελα Ιωαννη, Δίελα
Δημητρίου και Δίελα Αικατερίνης, οι οποίοι αποδέχτηκαν να αποζημιωθούν από τον Δήμο για την
απαλλοτριώμενη ιδιοκτησία τους συνολικής έκτασης 68,43τ.μ. στην τιμή των 134€/τ.μ., με την συνολική
αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 9.169,62€ (=68,43 τ.μ. Χ 134€/τ.μ.), σύμφωνα με την υπ' αρίθμ.
6087/1050/2003 διορθωτική πραξη εφαρμογής (Αγριλέζα), ήτοι ποσό : α) 3.057,88€ (=22,82τμ * 134.00 €/τμ)
για τον κ. Δίελα Ιωάννη, β) 3.057,88 € (= 22,82τμ * 134.00 €/τμ για τον κ. Δίελα Δημήτριο και γ) 3.053,86€
(=22,79τμ * 134.00 €/τμ) για την κα. Δίελα Καλλιόπη.
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 134€/τ.μ.).
Συνημμένα :
- υπεύθυνες δηλώσεις για την αποδοχή συναινετικής αποζημίωσης, - η αριθμ. . πρωτ. 17611/2021
γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Αχαρνών
- η υπ' αριθμ.6087/1050/2003 διορθωτική πραξη εφαρμογής (Αγριλέζα)
- τίτλοι κυριότητας : α) 2015/2003, 25053/2020 & 25054/2020 πράξεις δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς, β)
24885/2020 πληρεξούσιο

Ο Συντάξας

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

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Αθανάσιος
Αναστασόπουλος

Μαρία Περρή

Φίλιππος Αγγελής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367

Αχαρνές … /… / 2021
Αριθμ. πρωτ. ………

Προς :

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κοιν. :

Αντιδήμαρχο Οικονομικών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: «Ορθή επανάληψη της 50/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που λήφθηκε στην
συνεδρίαση της 06/07/2021 και πήρε ΑΔΑ Ψ761ΩΨ8-ΤΙΤ, διότι εκ παραδρομής αναγράφηκε
λανθασμένα στο θέμα και το αποφασιστικό της ανωτέρω απόφασης το όνομα ενός εκ των
συνδικαιούχων αποζημίωσης για το απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας τους λόγω ρυμοτομίας, με
Κ.Α. 360643 στο Ο.Τ. 2597 της Π.Ε. Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών»
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/ 19-72018) 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 ορθή επανάληψη της 50/2021, διότι εκ παραδρομής αναγράφηκε λανθασμένα
στο θέμα και το αποφασιστικό της ανωτέρω απόφασης το όνομα ενός εκ των συνδικαιούχων
αποζημίωσης για το απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας τους λόγω ρυμοτομίας, με Κ.Α. 360643
στο Ο.Τ. 2597 της Π.Ε. Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών, ως Δίελα Αικατερίνη αντί του ορθού που είναι
Δίελα Καλλιόπη, σύμφωνα με την 25053/2020 πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς, ενώ το
υπόλοιπο σώμα της ανωτέρω απόφασης παραμένει ως έχει.

Ο Συντάξας

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

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Μαρία Περρή

Φίλιππος Αγγελής

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Αθανάσιος
Αναστασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Υπηρεσιών Δόμησης &
Πολεοδομικών Εφαρμογών
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Βασιλειάδου Ελισάβετ
Τηλ.(+30) 213 2072 508

ΘΕΜΑ:

Σχετ.:

Βαθμός Προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ»
Χρόνος διατήρησης στο αρχείο: «ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ»
Αχαρνές, …....../.07/2021

Προς:

Τον κ. Πρόεδρο της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

«Διόρθωση των υπ’ αριθμ. 55/2013 και 44/2017 Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
της υπ’ αρ.: 349/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών περί αποδοχής
συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 135071 στο Ο.Τ. 2545 της Π.Ε.
ΠΥΡΓΟΥΘΙ, επειδή μια εκ των δικαιούχων είχε αποβιώσει κατά την λήψη απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου».
1. Το υπ’ αριθμ. 26662/26-07-21 έγγραφο της Νομικής υπηρεσίας.

Παρακαλούμε όπως σε συνεχεία της υπ’ αριθ.: 26662/26-07-21 έγγραφο της Νομικής υπηρεσίας του
Δήμου Αχαρνών εισηγηθείτε προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
α) την διόρθωση των υπ’ αριθ.: 55/2013 και 44/2017 Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως
φαίνετε αναλυτικά κάτωθι.
β) την αποδοχή της συμβιβαστικής τιμής απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας λόγω πράξης εφαρμογής των
κ.κ. Κιούση Χριστίνας, Κιούση Γεώργιου, Κιούση Φωτεινής και Κιούση Δήμητρας για την
ιδιοκτησία με Κ.Α. 135071 στο Ο.Τ. 2545 της Π.Ε. ΠΥΡΓΟΥΘΙ,.
Η περιοχή Πύργουθι εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 714/23-09-98 και
κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής με την 5367/26-08-2010 Απόφαση Νομάρχη Ανατολ. Αττικής.
Οι ιδιοκτήτες α) Κιούση Χριστίνα , β) Κιούση Γεώργιος, γ) Κιούση Φωτεινή και δ) Κιούση Δήμητρα
συμφώνησαν να αποζημιωθούν από τον Δήμο για την ιδιοκτησία τους στην τιμή των 154,24 €/μ².
Σημειώστε δε, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 226/014-007-2011 προηγούμενη απόφασή
του, αποφάσισε να αποζημιώσει συμβιβαστικά τους ιδιοκτήτες στην περιοχή με την τιμή των 154,24
€/μ².
Το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στο ποσό των: 53,50τ.μ. x 154,24€/τ.μ. = 8,251,84€ ευρώ
συνολικά, (έκαστος/η:
1)
Κιούση Χριστίνα 13,38 τμ * 154.24 ευρώ /τμ.= 2062,96,
2)
Κιούση Γεώργιος - 13,38 τμ * 154.24 ευρώ /τμ.= 2062,96,
3)
Κιούση Φωτεινή - 13,38 τμ * 154.24 ευρώ /τμ.= 2062,96 &
4)
Κιούση Δήμητρα -13,38 τμ * 154.24 ευρώ /τμ.= 2062,96).
Το παραπάνω αναφερόμενο ποσόν ο Δήμος θα καταβάλλει στους ιδιοκτήτες χωρίς την σύνταξη
σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.
γ) την διαβίβαση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς Δημοτικό Συμβούλιο για
διόρθωση της υπ’ αρ.: 349/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών και έγκριση ή μη
της αποδοχής συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 135071 στο Ο.Τ. 2545 της
Π.Ε. ΠΥΡΓΟΥΘΙ,
Η Συντάξασα
Η Προϊσταμένη του
Η Διευθύντρια
Τμήματος
Υ.ΔΟΜ & Π.Ε.
Πολεοδομικών

Βασιλειάδου
Ελισάβετ
ΠΕ Διοικητικός

Γκοντοπούλου
Βασιλική
ΤΕ Τοπογράφος
Μηχανικός

Λεμονίδου Ησαϊα
ΠΕ Πολίτικος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αχαρνές: 9-7-2021

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. 1/2021 (περ. από 2 έως 16)
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. 1/2021 (περ. από 2 έως 16) 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 (εκτός του αιτήματος -1- αρμοδιότητας Δ.Κ. Θρακομακεδόνων):
2.Το με αριθμό πρωτ. 50185/23.12.20 ηλεκτρονικό αίτημα του κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑ,
ο οποίος ζητά ‘’….κάποιος να ασχοληθεί με τη θέση των κάδων στη Πυροσβεστική, την
αντικατάσταση των κάδων στο Ολ. Χωριό και την μεταφορά των κάδων από τον χώρο της
λαϊκής γιατί γεμίζουν με υλικά της λαϊκής….’’.
3.Το με αριθμό πρωτ. 2269/21.1.21 αίτημα των κ.κ. ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ Β. & ΜΑΜΑΚΟΥ Θ. , οι
οποίοι ζητούν ‘’.. να απομακρυνθούν οι κάδοι που βρίσκονται έμπροσθεν του ακινήτου τους
στην οδό Οδυσσέως 7- Κ.Μενίδι’’.
4.Το με αριθμό πρωτ. 4572/8.2.21 αίτημα της κ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, η οποία κατοικεί
στην οδό Λ.Αγώνων 8, στην περιοχή Χαμόμυλο και ζητά μεταξύ άλλων ‘’να απομακρυνθούν οι
κάδοι που βρίσκονται στην Λ.Αγώνων 10 & Κολοκοτρώνη και να τοποθετηθούν σε
διαφορετικές θέσεις με οριοθέτηση Π…’’.
5.Το με αριθμό πρωτ. 7226/1.3.21 αίτημα της κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, η οποία
κατοικεί στην οδό Τιμ. Σταυρού 14, στην περιοχή Κ.Μενίδι και ζητά ‘’να απομακρυνθούν οι
κάδοι που βρίσκονται έμπροσθεν του καταστήματός της στην οδό Δεκελείας 2 & Σακελλαρίου
στην περιοχή Κ.Μενίδι’’.
6.Το με αριθμό πρωτ. 7527/2.3.21 αίτημα μειλ του dmarinis@gmail.com με το οποίο ζητείται
‘’ενημέρωση για την τοποθέτηση - μεταφορά κάδων από την οδό Λαθέας & Μιχ. Σουρλαντζή
στην περιοχή Λαθέα Β΄…’’
7.Το με αριθμό πρωτ. 9148/16.3.21 αίτημα του κ. ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ, ο οποίος ζητά
‘’να τοποθετηθούν επιπλέον κάδοι στην οδό Μονοματίου, στην περιοχή Μονομάτι’’.
8.Το με αριθμό πρωτ. 10257/24.321 αίτημα του κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ο
οποίος κατοικεί στην οδό Πελοποννήσου 38 και ζητά ‘’να μεταφερθούν οι κάδοι που
βρίσκονται έμπροσθεν του καταστήματός της στην οδό Ελ. Βενιζέλου 74 στην περιοχή στην
περιοχή Αγ. Πέτρος Β΄…’’.
9.Το με αριθμό πρωτ. 11950/5.4.21 αίτημα της κ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, η οποία
κατοικεί στην οδό Ευκλείδη 62 & Συμφερουπόλεως, στην περιοχή Αγ.Αθανάσιος και ζητά ‘’να

απομακρυνθούν οι κάδοι που βρίσκονται στην οδό Συμφερουπόλεως κάθετη στην Ευκλείδη 62
λόγω του ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάδοι από την Ευκλείδη’’.
10.Το με αριθμό πρωτ. 11948/5.4.21 αίτημα της κ. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ , η οποία κατοικεί
στην οδό Ευκλείδη 58, στην περιοχή Αγ.Αθανάσιος και ζητά ’’να απομακρυνθούν οι κάδοι που
βρίσκονται στην οδό Ευκλείδη 58 λόγω του ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάδοι από την
Ευκλείδη και τα κάθετα στενά με αποτέλεσμα να ξεφορτώνονται μεγάλοι όγκοι σκουπιδιών….΄΄
11.Το με αριθμό πρωτ. 12352/8.4.21 αίτημα της κ. ΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ, η οποία κατοικεί στο
ΣΤΡ.ΚΑΠΟΤΑ 178 και ζητά ‘’να αφαιρεθούν οι κάδοι που βρίσκονται στον μεσαίο δρόμο του
οικισμού ΚΑΠΟΤΑ στην πλατεία ΟΤ Θ ….. γιατί γεμίζουν …‘’ .
12.Το με αριθμό πρωτ. 114853/27.421 αίτημα του κ. ΠΑΓΚΟΖΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ, ο οποίος
κατοικεί στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 62 στην περιοχή Νεάπολη και ζητά ‘’να μετακινηθούν οι
κάδοι που βρίσκονται μπροστά και δεξιά από το σπίτι του για λόγους υγείας ….η αδελφή του
έχει σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα…’’.
13.Το από την 12/5/21 αυτεπάγγελτο αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας, με το οποίο ζητείται η
οριοθέτηση κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης στην οδό Αθ. Διάκου στην περιοχή
Κ.Μενίδι.
14.Το από την 17/5/21 αυτεπάγγελτο αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας, με το οποίο ζητείται η
οριοθέτηση κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης που βρίσκονται στην οδό Σαχτούρη &
Παπαδιαμάντη στην περιοχή Χαραυγή.
15.Την από 18/5/21 καταγγελία στην Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας, με την οποία ζητείθηκε να
απομακρυνθούν οι κάδοι απορριμμάτων από την Πλατεία Φιλαδελφείας και Αγ. Κων/νου &
Ελένης, στην περιοχή Λυκότρυπα.
16.Το με αριθμό πρωτ. 18429/25.521 αίτημα του κ. ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ο οποίος
κατοικεί στην οδό Ιωαν. Θηβαίου 11 στην περιοχή Κ. Μενίδι και ζητά ‘’να μην τοποθετηθούν
οι κάδοι κάτω από το διαμέρισμα του, λόγω θεμάτων υγείας του γιου του…’’.
δ) Το αρ. 1/2021 (περ. από 2 έως 16) πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την
τοποθέτηση κάδων γνωμοδοτεί ως ακολούθως, σημειώνοντας ότι η περίπτωση (1) αφορά αίτημα
αρμοδιότητας Δ.Κ. Θρακομακεδόνων:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
1.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ.πρωτ. 49843/22.12.20 αιτήματος του Πρόεδρου της Δημοτικής Κοινότητας
Θρακομακεδόνων κ. ΚΩΤΣΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, και προτείνει την απομάκρυνση των κάδων από κεντρικούς
δρόμους και πλατείες και ειδικώς ως κάτωθι: Α) την απομάκρυνση των κάδων ανακύκλωσης που
βρίσκονται έμπροσθεν του ακίνητου στην οδό Π.Μελά 3, Β) την μεταφορά των κάδων από την οδό
Αρχελάου και Φιλίππου Β΄ στην οδό Φιλίππου Β΄ 32, Γ) την μεταφορά των κάδων από την Πλατεία
έμπροσθεν του Ταχυδρομείου και την τοποθέτηση δύο επί της οδού Δημοκρίτου έναντι πάρκινγκ
φαρμακείου και δύο επί της οδού Ηφαιστίωνος & Δημοκρίτου, Δ) την μεταφορά πέντε (5) εκ των επτά
κάδων που βρίσκονται στην οδό Πρωταγόρα έναντι Δημοτικού κτιρίου και τοποθέτηση δυο στην οδό
Παρμενίωνος 34 -36 δυο στην οδό Ηφαιστίωνος 2 & Αριστοτέλους, Ε) την μεταφορά δυο εκ των τεσσάρων
κάδων από την οδό Αριστοτέλους δίπλα στο κατάστημα ψιλικών και την τοποθέτησή τους βορειοτέρα
στα καταστήματα προ της οδού Ροδόπης και ΣΤ) τη μεταφορά των κάδων από την οδό Μακεδονίας
καθώς δεν επαρκούν τα πεζοδρομία για διαμόρφωση εσοχών και την τοποθέτηση αυτών στην οδό
Φιλίππου Β΄& Καρατάσου, Φιλίππου Β΄& Εμμ. Παππά, Μακεδονομάχων & Καρατάσου, Μακεδονομάχων
& Ζαφειράκη, Μακεδονομάχων & Διδυμοτείχου, Μακεδονομάχων & Ροδόπης , Μακεδονομάχων &
Κομοτηνής, Μακεδονομάχων & Ξάνθης. Προτείνεται επίσης η τοποθέτηση δυο κάδων στην οδό
Θεσσαλονίκης & Τσοτυλίου και δυο Βεροίας & Χαλκιδικής έναντι Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.
2.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ.πρωτ. 50185/23.12.20 ηλεκτρονικού αιτήματος του κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΚΩΣΤΑ. Προτείνεται οι κάδοι να παραμείνουν ως έχουν, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
3.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ.πρωτ. 2269/21.1.21 αιτήματος των κ.κ. ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ Β. & ΜΑΜΑΚΟΥ Θ.
Προτείνεται να παραμείνει ένας κάδος στην θέση που βρίσκεται στη οδό Οδυσσέως 7, στην περιοχή
Κ.Μενίδι, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα
4.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ.πρωτ. 4572/8.2.21 αιτήματος της κ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ. Έχει ήδη
αποφασιστεί για παλαιότερο αίτημα και εγκριθεί από την Ε.Π.Ζ. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) σύμφωνα
με την ΑΔΑ: ΨΨ3ΘΩ48-ΔΥΟ απόφαση, η μεταφορά και τοποθέτηση κάδων 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
κρίνεται απαραίτητο να οριοθετηθούν με ‘’Π’’ .

ανακύκλωσης & ένας οικιακών απορ.) όπου

5.Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει του με αρ.πρωτ. 7226/1.3.21 αιτήματος της κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.
Προτείνεται να παραμείνει ένας (1) κάδος στην υπάρχουσα θέση επί της οδού Σακελλαρίου & Δεκελείας 2
και να απομακρυνθούν οι υπόλοιποι. Επιπλέον, να τοποθετηθεί ένας κάδος ανακύκλωσης δίπλα στον
κάδο οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Πάρνηθος 1 στην περιοχή Κ.Μενίδι, σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.
6.Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 7527/2.3.21 ηλεκτρονικού αιτήματος του dmarinis@gmail.com.
Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν κάδοι στο σημείο που αναφέρει το αίτημα αλλά 40 μ. δυτικότερα.
Προτείνεται να παραμείνουν οι τρεις (3) κάδοι (δύο οικιακών απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης) ως
έχουν επί της οδού Λαθέας 3, στην περιοχή Λαθέα Β΄, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
7.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 9148/16.3.21 αιτήματος του κ. ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ.
Προτείνεται να προστεθεί ένας καδές ανακύκλωσης στη θέση που υπάρχει ένας κάδος οικιακών
απορριμμάτων έμπροσθεν του εργοστασίου παλετών και στο παρακείμενο Ξενοδοχείο ‘’Δεκέλεια’’ να
παραμείνουν ως έχουν επί της οδού Μονοματίου 6 & Κρητικού τέσσερις κάδοι οικιακών απορριμμάτων
και ένας ανακύκλωσης , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
8.Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 10257/24.321 αιτήματος του κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Προτείνεται να παραμείνει ένας κάδος ανακύκλωσης στη θέση που υπάρχει εσοχή δίπλα στο ακίνητο
του στην οδό Ελ. Βενιζέλου 74. Επίσης να τοποθετηθούν δυο κάδοι, ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων
και ένας ανακυκλώσεις, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 69 (δίπλα στον φούρνο ΚΑΛΕΑΣ) , σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.
9.Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 11950/5.4.21 αιτήματος της κ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ. Οι κάδοι
να παραμείνουν ως έχουν (δυο κάδοι οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού Συμφερουπόλεως 29 και
ένας επί της οδού Ευκλείδη έναντι Νο.58, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
10.Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 11948/5.4.21 αιτήματος κ. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. Οι κάδοι να
παραμείνουν ως έχουν (δυο κάδοι οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού Συμφερουπόλεως 29 και ένας
επί της οδού Ευκλείδη έναντι Νο.58, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
11.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 12352/8.4.21 αιτήματος της κ. ΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ. Προτείνεται η
τοποθέτηση επτά κάδων οικιακών απορριμμάτων επί του μεσαίου δρόμου ως εξής: δυο κάδοι έναντι του
συλλόγου και έναν κάδο στη μέση κάθε τετραγώνου και ανά τετράγωνο έως την είσοδο -έξοδο της
Αγ.Διονυσίου, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα
12.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 114853/27.421 αιτήματος του κ. ΠΑΓΚΟΖΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ.
Προτείνεται η μετακίνηση των κάδων (ένας ανακύκλωσης & ένας οικιακών απορ.) έναντι της υπάρχουσα
θέσης επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 69-71, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
13.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 12-5-21 αυτεπάγγελτου αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας, με το οποίο
ζητήθηκε η οριοθέτηση κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης στην οδό Αθ. Διάκου στην περιοχή
Κ.Μενίδι. Προτείνεται η τοποθέτηση: ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου έναντι
Νο 3, ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου έναντι Νο 5, ενός κάδου οικιακών
απορριμμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου έναντι Νο 11, δυο κάδων (ένας οικιακών απορριμμάτων και ένας
ανακύκλωσης) επί της οδού Αθ. Διάκου 24, ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου
30 και οι δύο κάδοι επί της οδού Αθ. Διάκου & Σωκράτους να μεταφερθούν κατά τον ΚΟΚ, 5 μέτρα από
την γωνία όπως και ο ένας κάδος που θα παραμείνει στην οδό Αθ. Διάκου & Σπετσών, σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.
14.Την ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 17-5-21 αυτεπάγγελτου αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας, με το οποίο
ζητήθηκε η οριοθέτηση κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης στην οδό Παπαδιαμάντη & Σαχτούρη
στην περιοχή Χαραυγή. Προτείνεται η τοποθέτηση δύο κάδων (ενός οικιακών απορριμμάτων και ενός
ανακύκλωσης) επί της οδού Παπαδιαμάντη 32 στο βόρειο όριο του συγκροτήματος πολυκατοικιών και δύο
κάδων (ενός οικιακών απορριμμάτων και ενός ανακύκλωσης) στο νότιο όριο του συγκροτήματος. Επίσης
προτείνεται να τοποθετηθούν τρεις κάδοι (δυο οικιακών απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης) επί της
οδού Έκτορος & Ευόσμου, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
15.Την ΕΓΚΡΙΣΗ της από την 18-5-21 καταγγελία στην Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας, με την οποία
ζητήθηκε να απομακρυνθούν οι κάδοι απορριμμάτων από την πλατεία που βρίσκεται στην
Φιλαδελφείας & Αγ. Κων/νου και Ελένης, στην περιοχή Λυκότρυπα. Προτείνεται: 1. η τοποθέτηση δυο (2)
κάδων κομποστοποίησης (καφέ) στην Αγ. Κων/νου και Ελένης 1, έμπροσθεν μανάβικου, 2. η τοποθέτηση
δυο κάδων (ενός οικιακών απορριμμάτων και ενός ανακύκλωσης) στην οδό Δερβενακίων & Αγ. Κων/νου
και Ελένης 6, 3. η τοποθέτηση δυο κάδων (ενός οικιακών απορριμμάτων και ενός ανακύκλωσης) επί της
οδού Αγ. Κων/νου και Ελένης 5 και 4. η τοποθέτηση ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Αγ.
Κων/νου και Ελένης & ακρ. Κρήτης, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

16.Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει του με αριθμό πρωτ. 18429/25.521 αιτήματος του κ. ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Προτείνεται να παραμείνει όπως αποφασίστηκε (Αποφ. Τοπικού Συμβουλίου ΑΔΑ:
ΡΧΑΨΩΨ8-4Δ8) στην οδό Ιωαν. Θηβαίου 11 ένας κάδος ανακύκλωσης και ένας κάδος απορριμμάτων να
τοποθετηθεί στην οδό Ιωαν. Θηβαίου 3 , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

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. 8/29-6-2021 (6ΗΑ7ΩΨ8-Τ3Κ) απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Αχαρνών, η οποία:
i εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/2021 (περ. από 2 έως 16) 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 1/2021 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
ΤΜΗΜ/
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΕΥΘΥ
ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ευστάθιος Τοπαλίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές: 12/7/ 2021

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού
& Νότιου Τομέα

Προς: Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της
Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 6/07-06-2021
πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα».
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρεται ως θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την εξέταση
αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αχαρνών,
προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 73 παρ. 1βiii και
του Ν. 3463/2006.
Έχοντας υπ’ όψιν:
1.
Η με αρ. πρωτ.: 14525/13-04-2021 αίτηση του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, o οποίoς ζητά την κοπή
ενός δέντρου εντός του Νέου Κοιμητηρίου, επί της οδού Αναπαύσεως 1, στην περιοχή Πλάτωνα, διότι όπως αναφέρει
στην αίτησή του: «…..βρίσκεται μέσα στον τάφο του πατέρα μου ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 5 ο τετράγωνο. Ο τάφος έχει
παραχωρηθεί στο όνομα Κεσίδης Ηλία και Μαρία….. έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον τάφο ».
2.
Η με αρ. πρωτ.: 15841/10-5-2021 αίτηση του κ. Αγιασωτέλη Ευστάθιου, ο οποίος ζητά την κοπή ενός
δέντρου επί της οδού Φιλαδελφείας 242, στο Ο.Τ. 335 Α στην περιοχή Λυκότρυπα και με ΚΑΕΚ 050280549001/0/0 διότι
όπως αναφέρει στην αίτησή του: «….. προκαλεί ζημιές και αλλοιώσεις στην επιφάνεια του προκηπίου της ιδιοκτησίας
μου ».
3.
Η με αρ. πρωτ.: 16794/14-5-2021 αίτηση της κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥ, η οποία ζητά την κοπή ενός
γκρέιπ φρουτ επί της οδού Αγαμέμνονος 80, Ο.Τ. 274 στην περιοχή Κ.Μενίδι και με ΚΑΕΚ 050281935001/0/0 διότι όπως
αναφέρει στην αίτησή της: «….. λόγω προβλήματος της μάντρας και του πεζοδρομίου».
4.
Το με αρ. πρωτ.: 18927/27-5-2021 (πρωτ. Δασαρχείου 35447/2021) διαβιβαστικό του Δασαρχείου
Πάρνηθας, με το οποίο διαβιβάζει τις αιτήσεις:
Α) της κας Παπαναστασίου Αικατερίνης για την κοπή δύο πεύκων επί της οδού Ιτέας 11, ΟΤ 41 στην περιοχή
Βαρυμπόμπη, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της «… βρίσκεται πάνω στην μάντρα του σπιτιού μας, μεγαλώνοντας
έχει δημιουργήσει τεράστια τομή στην μάντρα του σπιτιού και στα κάγκελα, το δεύτερο δημιουργεί προβλήματα στην
κεντρική πόρτα του σπιτιού, γιατί τις σπρώχνει με τις ρίζες του και δεν μπορεί να ανοίξει, επιπροσθέτως σπάει
συνεχώς την σωλήνα της ΕΥΔΑΠ με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχώς διαρροή στο σύστημα υδροδότησης».
Β) και της κας Στεφανίδου Μαρίας για την κοπή τριών πεύκων επί της οδού Ιτέας 2, ΟΤ 47 στην περιοχή
Βαρυμπόμπη, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της «… εφάπτουν στα σπίτια ειδικά η ρίζα του ενός είναι έτοιμο να
πετάξει την μάντρα».
5.
Τη με αρ. πρωτ. 18422/25-5-2021 αίτηση της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου η οποία ζητά την κοπή ενός
πεύκου που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου στην περιοχή Κ. Μενίδι, παραπλεύρως του Αγίου Βλασίου,
διότι όπως αναφέρεται στην αίτηση: «…..υπάρχει μια ρωγμή στο σημείο που ο κύριος κορμός διαχωρίζεται στα δύο και
είναι πολύ επικίνδυνο να σπάσει και να πέσει σε διερχόμενους πολίτες με κίνδυνο για την υγεία τους»

6.
Το με αριθμ. 6/7-6-2021 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κοπής
Κεντρικού και Νότιου Τομέα:

δέντρων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
1.
Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 14525/13-04-2021 αίτησης του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, o
οποίoς ζητά την κοπή ενός κυπαρισσιού εντός του Νέου Κοιμητηρίου, επί της οδού Αναπαύσεως 1, διότι φύεται εντός
του τάφου. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα, προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλο σημείο της πόλης
2.
Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 15841/10-5-2021 αίτησης του κ. Αγιασωτέλη Ευστάθιου, ο οποίος ζητά
την κοπή μιας ακακίας επί της οδού Φιλαδελφείας 242, Ο.Τ. 335 Α, με ΚΑΕΚ 050280549001/0/0 διότι η φυτουγειονομική
εικόνα του δέντρου είναι καλή. Προτείνεται επισκευή του προκήπιου και του πεζοδρομίου όπου απαιτείται.

3.
Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 16794/14-5-2021 αίτησης της κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥ, η οποία ζητά
την κοπή ενός γκρέιπ φρουτ επί της οδού Αγαμέμνονος 80, ΟΤ 274 στην περιοχή Κ.Μενίδι και με ΚΑΕΚ
050281935001/0/0 διότι το ριζικό σύστημα έχει προκαλέσει ζημιές στο εσωτερικό της μάντρας κατοικίας. Ως οικολογικό
αντιστάθμισμα, προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλο σημείο της πόλης
4.
Για υπ’ αρ. πρωτ.: 18927/27-5-2021 διαβιβαστικό του Δασαρχείου Πάρνηθας:
Α) την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του αιτήματος της κας Παπαναστασίου Αικατερίνης για την κοπή δύο πεύκων επί
της οδού Ιτέας 11, ΟΤ 41 στην περιοχή Βαρυμπόμπη και με ΚΑΕΚ 050285514001/0/0, διότι για το εν λόγω αίτημα η
επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα έχει γνωμοδοτήσει στο με αρ. 5/2021 πρακτικό.
Β) και την ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ του αιτήματος της κας Στεφανίδου Μαρίας για την κοπή τριών πεύκων επί της οδού
Ιτέας 2, ΟΤ 47 στην περιοχή Βαρυμπόμπη και συγκεκριμένα εκείνου που εφάπτεται στην μάντρα κατοικίας διότι έχει
προκαλέσει ζημιές σε αυτή. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα, προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλο σημείο
της πόλης.
5.
Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ. 18422/25-5-2021 αίτησης της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου για την κοπή ενός
πεύκου που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου, παραπλεύρως του Αγίου Βλασίου, διότι ο κορμός του φέρει
κάθετη ρωγμή στο σημείο ένωσης του με τα κλαδιά, η οποία επεκτείνεται προς τη βάση του δέντρου με κίνδυνο να
σπάσει και προκαλέσει ατύχημα σε διερχόμενο πεζό. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα, προτείνεται η φύτευση δύο άλλων
δέντρων στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου.
7. Τη με αριθμ. 9/29-6-2021 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών
σύμφωνα
με την οποία:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΟΝΑ

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 6/07-6-2021 Πρακτικό- Έκθεση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων
Κεντρικού και Νότιου Τομέα εντός κοινόχρηστων χώρων ως εξής:
Η πιο πάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 08/2021
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης .

ΣΧΕΔΙΟ
ΕΙΣΗΓΗΤ
ΗΣ

ΤΜΗΜ/ΡΧ
ΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος και Πρασίνου
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνημμένα:
1.Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων
2. Οι Νόμοι 3852/2010 και 3463/2006
3. Το υπ’ αριθμ. 6/07-06-21 πρακτικό (με φωτογραφίες)
4. Η με αριθμ. 9/29-06-2021 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αχαρνές, 05-07-2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη

EΙΣΗΓΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.
4623/2019)

Σε εφαρμογή των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 4263/2019 που ισχύουν από 0908-2019 και που αφορούν σε κυκλοφοριακά θέματα καθώς και τα οριζόμενα του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999
(Α’ 57) όπως ισχύει , σας διαβιβάζουμε συγκεντρωτικά τις παρακάτω Κανονιστικές Αποφάσεις της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής , αυτούσιες, γιατί δεν υπάρχει καμία αλλαγή επί των τεχνικών προτάσεων, εξαιτίας των
επανειλημμένων αλλαγών επί της διαδικασίας των Κανονιστικών Αποφάσεων, ήτοι :
1.

την με αρ.37/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ που αφορά στην ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ.10/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ (ΑΔΑ:

ΩΩΛΟΩΨ8-Γ30) με θέμα την ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΘΕΑ Α΄
2.

την με αρ.37/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ που αφορά στην ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ 21/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ (ΑΔΑ:

ΩΚ39ΩΨ8-ΖΙΜ) με θέμα την ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3.

την με αρ.37/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ που αφορά στην ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ. 30/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ (ΑΔΑ:

9Η83ΩΨ8-2Β5) με θέμα τις ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΔΕΙΜΟΥ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ
4.

την με αρ.37/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ που αφορά στην ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ.27/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ (ΑΔΑ:

6ΜΛΣΩΨ8-ΡΓΕ) με θέμα την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
5.

την με αρ.37/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ που αφορά στην ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ.31/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ (ΑΔΑ:

6ΩΚ3ΩΨ8-ΤΓΕ) με θέμα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ Ο.Τ.198 ΣΤΗΝ ΠΕ ΝΕΑΠΟΛΗ

και παρακαλούμε για την νέα επικαιροποίηση της με αρ. αρ.37/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ που
συμπεριλαμβάνει και τις πέντε αρχικές Κανονιστικές Αποφάσεις, την διαβίβαση τους προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής συγκεντρωτικής Απόφασης (ή μεμονωμένων ανά θέμα Αποφάσεις) και
κατόπιν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον διοικητικό και τεχνικό έλεγχο.
Η προϊστ/νη

Ο Δ/ντης Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής
Συντάκτης : Π. Ραμαντάνη

EIΣΗΓΗΣΗ–ΤΕΧΝΙΚ Η

ΕΚΘΕ ΣΗ

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ :

ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ «ΛΑΘΕΑ Β» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Με το με αρ. πρωτ. Δήμου : 27181/14-07-2021 , η Υπηρεσία μας δέχτηκε από τον κ. Καλαβρουζιώτη Ιωάννη,
κάτοικο της περιοχής Λαθέας αίτημα για την αναγκαιότητα μονοδρόμησης της οδού Αράχθου στο τμήμα της από
Αριστοτέλους έως Πληθ. Γεμιστού στην ΠΕ ΛΑΘΕΑ Β’ του Δήμου Αχαρνών ενώ επανειλημμένως και προφορικά μας
έχει περιγράψει την αυξημένη οδική επικινδυνότητα, την περιβαλλοντική επιβάρυνση και ηχορύπανση που
προκαλείται από την αυξημένη διέλευση φορτηγών από επιχείρηση που λειτουργεί εντός της περιοχής Διαγόρα- Αικ.
Στουραίτη- Εφηβείας , αλλά και από την

συνεχή στάθμευση βαρέων οχημάτων στην περιοχή αυτή, λόγω της

γεωμετρίας των οδών.
Η οδός Αράχθου , βάσει του ρυμοτομικού σχεδίου έχει πλ:8.00μ. Πρόκειται για τοπική οδό η οποία καλύπτει τις
ανάγκες πρόσβασης στους περιοίκους και χαρακτηρίζεται βάσει του ΟΜΟΕ-Δ , κατηγορίας ΔV (τοπική οδός ).
Ο κυκλοφοριακός φόρτος όμως της οδού Αράχθου είναι ιδιαίτερα αυξημένος γιατί στην υφιστάμενη κατάσταση είναι
διπλής κατεύθυνσης και έτσι ΙΧ και βαρέα οχήματα εισέρχονται είτε από την

περιφερειακή οδό Αριστοτέλους

(Πρωτεύουσα Οδική Αρτηρία βάσει του ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών/ΦΕΚ 13/Δ/2004) είτε από την οδό Πληθ. Γεμιστού που
χαρακτηρίζεται βάσει του ΟΜΟΕ-Δ , κατηγορίας ΓΙΙΙ (Αστική Αρτηρία ).

ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤH GOOGLE

Η περιοχή της Λαθέας δεν έχει γενική κυκλοφοριακή μελέτη. Προς επίλυση προβλημάτων και για την αποφυγή
ατυχημάτων και προκειμένου να διασφαλισθεί κατά το δυνατόν αμεσότερα , η ασφαλής κίνηση των οχημάτων των
περιοίκων για την πρόσβαση στις κατοικίες τους ,να αποφευχθούν οι διασταυρούμενες κινήσεις και να προστατευτεί
εν γένει το εσωτερικό της γειτονιάς από τα οχήματα που προκαλούν αυξημένο κίνδυνο για πρόκληση ατυχημάτων.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ (δυτικά)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ

Βάσει όλων των παραπάνω και σύμφωνα και με την

με αρ. 93/2012 Απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου που

αναφέρει ότι οδοί με πλάτος από 7,00 έως 10.00 μ. αν είναι αμφίδρομοι θα πρέπει να μονοδρομούνται προτείνεται η
μονοδρόμηση της οδού Αράχθου,
(ανατολικά).

με κατεύθυνση από την οδό Διαγόρα προς την οδό Πληθ. Γεμιστού

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΑΓΟΡΑ (ανατολικά)

Για την αποφυγή επίσης διέλευσης βαρέων οχημάτων και την προστασία της ζώνης αυτής, θα τοποθετηθούν και
σε κατάλληλα σημεία επί της οδού Αράχθου , Εφηβείας και Μολόχας πινακίδες απαγόρευσης διέλευσης φορτηγών
άνω των 3,5 Τ., ενώ επί της οδού Διαγόρα και επί της επί της οδού Αικ. Στουραίτη λόγω πλάτους που ευνοεί την
παράνομη στάθμευση φορτηγών σε αστικό ιστό θα απαγορευτεί και η στάθμευση οχημάτων άνω των 3,5 Τ.
Από τις παραπάνω οδούς δε διέρχεται λεωφορειακή γραμμή ΟΑΣΑ.
Η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης θα γίνει από συνεργείο του Δήμου , με τις απαιτούμενες πινακίδες
βάσει του ΚΟΚ .
Από

τις

παραπάνω

ρυθμίσεις,

δεν

προκύπτει

επιβάρυνση

σε

βάρος

του

προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2021.
Παρακαλούμε για συζήτηση του θέματος και τη διαβίβαση αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ -MSc

Ο Δ/ΤΗΣ Τ.Υ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ.ΗΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές,

15-07-2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη

EIΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΟΣΜΙΔΗ ΟΛΓΑ

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. Δήμου: 26416/12-07-2021 αίτησης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία και
εξετάστηκε το αίτημα για την δικαιούχο κ. Κοσμίδη Όλγα , για παραχώρηση και οριοθέτηση μίας θέσης
στάθμευσης ΑΜΕΑ, για το με αρ. κυκλοφορίας ΖΥΖ 5608 αυτοκίνητο, επί της οδού Φίλονος έμπροσθεν του
αρ. 9 , της κατοικίας του δικαιούχου (ανατολική πλευρά της οδού) στην ΠΕ «ΛΑΘΕΑ Α’» 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

Φίλονος

έμπροσθεν του αρ. 9, στην κ. Κοσμίδη Όλγα , με αρ. κυκλοφορίας οχήματος ΖΥΖ 5608 και με διάρκεια
ισχύος , όσο διαρκεί η πιστοποιημένη αναπηρία ποσοστού 85 % (ήτοι έως 30/06/2022).
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 έχεικατατεθεί
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. 85% 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

Αχαρνές, ….-…..-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 εισόδουεξόδου της επιχείρησης «EUROCATERING A.E.»

Έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.
4.

5.

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.
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
Την με αρ. 209/2019 Απόφαση του Δ.Σ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
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
Τη με αρ. πρωτ. Δήμου: 29423/29-07-2021 αίτηση του ενδιαφερομένου

και αφού ελέγξαμε το τοπογραφικό

διάγραμμα, το διάγραμμα εισόδου – εξόδου της μελέτης , την

τεχνική έκθεση και την Υπ. Δήλωση του μηχανικού του κ. Παπαδόπουλου Διονύσιου , εγκρίνουμε
τις δύο (2) διαμορφώσεις για την είσοδο–έξοδο για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών
αναγκών

επεξεργασίας οπωρολαχανικών, παραγωγής και συσκευασίας σαλατών της

επιχείρησης «

EUROCATERING A.E.», επί της οδού Νερατζούλας & Σχοίνων 11 στην εκτός σχεδίου περιοχή του
Δήμου Αχαρνών στη θέση «ΜΟΝΟΜΑΤΙ», ήτοι:
α) επί της οδού Σχοίνων 11 &
β) επί της οδού Νερατζούλας

όπως φαίνονται 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 συντάξασα
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
MSc – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Πρ/νος Δ/σης Τ.Υ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

