1ο Θέμα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 20-09-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη

EIΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ)ΣΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ»
Με την με αρ. πρωτ. : 88994/16-09-2022 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
(Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.Κ.Υ) - Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» και στα πλαίσια του
έργου : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ) ΕΩΣ
Χ.Θ. 12+000» που εκτελείται στο Δήμο μας, κατατέθηκαν τρεις (3) κυκλοφοριακές μελέτες.
Η πρώτη , κατά σειρά εκτέλεσης εργασιών, αφορά στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ) ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ και θα εκτελεστεί σε δύο (2) φάσεις.
Α’ ΦΑΣΗ : Αποκλεισμός οδού Αγ. Ιωάννου Θεολόγου (μεταξύ Πύργου και Αμαλιάδος)
Β’ ΦΑΣΗ : Αποκλεισμός Ζακύνθου & εναλλακτική πρόταση εφόσον προκύψει κατασκευαστικά ανάγκη
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη (Τεχνική Έκθεση&
Σχέδια) που κατατέθηκε από τον Ανάδοχο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» στην Υπηρεσία μας, βάσει των σχετικών ΟΜΟΕ &
ΣΕΕΟ.
Από το σημείο αυτό , δε διέρχονται λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ.
Ο Ανάδοχος «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος
για την επάρκεια και την τήρησή τους. Η σήμανση θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση
εκτέλεσης εργασιών και κατάληψης οδοστρώματος. Μετά το πέρας των εργασιών, τα οδοστρώματα και η σήμανση
να παραδίδονται στην πρότερα κατάσταση έτοιμα προς χρήση.
Κατόπιν των παραπάνω , εισηγούμαστε θετικά για την έγκριση της συνημμένης κυκλοφοριακής μελέτης με ισχύ
έως και το πέρας των απαιτούμενων εργασιών.
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη ή μη της σχετικής απόφασης.
ΣΥΝ: ΤΕΥΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕ»

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
MSc- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. και ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Συντάκτης: Ελευθεριάδου Άννα

Αχαρνές,

04-10-2022

2ο Θέμα

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

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. Δήμου: 90395/20-09-2022 αίτησης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία και
εξετάστηκε το αίτημα για τον δικαιούχο κ. Θεοδωρόπουλο Μάριο , για παραχώρηση και οριοθέτηση μίας
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, για το με αρ. κυκλοφορίας ΖΧΚ 5039
Χριστίνας Θεοδωροπούλου

αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της αδελφής του

διορισμένο μέλος του εποπτικού συμβουλίου βάσει της με αρ. 1996/2013

Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) , επί της οδού
Σωκράτους έμπροσθεν του αρ. 202 , της κατοικίας του δικαιούχου 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 της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Σωκράτους
έμπροσθεν του αρ. 202, στον κ. Θεοδωρόπουλο Μάριο , για το με

αρ. κυκλοφορίας

ΖΧΚ 5039

αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της αδελφής του Χριστίνας Θεοδωροπούλου και με διάρκεια ισχύος , όσο διαρκεί η
πιστοποιημένη αναπηρία ποσοστού 80% (ήτοι εφ΄όρου ζωής).
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. 80% 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.
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ /ΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
MSc- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές, 05-10-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη

3ο Θέμα

EIΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ)ΣΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΥ»
Με την με αρ. πρωτ. : 88994/16-09-2022 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
(Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.Κ.Υ) - Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» και στα πλαίσια του
έργου : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ) ΕΩΣ
Χ.Θ. 12+000» που εκτελείται στο Δήμο μας, κατατέθηκαν τρεις (3) κυκλοφοριακές μελέτες.
Η τρίτη κατά σειρά εκτέλεσης εργασιών, αφορά στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (από Πλήθωνος Γεμιστού
έως Ανανά) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ).
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη (Τεχνική Έκθεση&
Σχέδια) που κατατέθηκε από τον Ανάδοχο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» στην Υπηρεσία μας, βάσει των σχετικών ΟΜΟΕ &
ΣΕΕΟ.
Από το τμήμα αυτό της Λ. Δεκελείας, διέρχονται λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ ΑΕ. , από τον οποίο πρέπει να
εξασφαλιστεί από την Ανάδοχο εταιρεία,

η σύμφωνη γνώμη του

περί των κυκλοφοριακών προσωρινών

ρυθμίσεων.
Ο Ανάδοχος «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος
για την επάρκεια και την τήρησή τους. Η σήμανση θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση
εκτέλεσης εργασιών και κατάληψης οδοστρώματος. Μετά το πέρας των εργασιών, τα οδοστρώματα και η σήμανση
να παραδίδονται στην πρότερα κατάσταση έτοιμα προς χρήση.

Κατόπιν των παραπάνω , εισηγούμαστε θετικά για την έγκριση της συνημμένης κυκλοφοριακής μελέτης με ισχύ
έως και το πέρας των απαιτούμενων εργασιών.
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη ή μη της σχετικής απόφασης.

ΣΥΝ: ΤΕΥΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕ»

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
MSc- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. και ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ

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

Αχαρνές, 05-10-2022

4ο Θέμα

EIΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ)ΣΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»
Με την με αρ. πρωτ. : 88994/16-09-2022 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
(Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.Κ.Υ) - Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» και στα πλαίσια του
έργου : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ) ΕΩΣ
Χ.Θ. 12+000» που εκτελείται στο Δήμο μας, κατατέθηκαν τρεις (3) κυκλοφοριακές μελέτες.
Η τρίτη κατά σειρά εκτέλεσης εργασιών, αφορά στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ) ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ Λ.
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη (Τεχνική Έκθεση&
Σχέδια) που κατατέθηκε από τον Ανάδοχο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» στην Υπηρεσία μας, βάσει των σχετικών ΟΜΟΕ &
ΣΕΕΟ.
Από το σημείο αυτό , δε διέρχονται λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ.
Ο Ανάδοχος «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος
για την επάρκεια και την τήρησή τους. Η σήμανση θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση
εκτέλεσης εργασιών και κατάληψης οδοστρώματος. Μετά το πέρας των εργασιών, τα οδοστρώματα και η σήμανση
να παραδίδονται στην πρότερα κατάσταση έτοιμα προς χρήση.
Κατόπιν των παραπάνω , εισηγούμαστε θετικά για την έγκριση της συνημμένης κυκλοφοριακής μελέτης με ισχύ
έως και το πέρας των απαιτούμενων εργασιών.
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη ή μη της σχετικής απόφασης.
ΣΥΝ: ΤΕΥΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕ»

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
MSc- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. και ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367

Αχαρνές … /… / 2022
Αριθμ. πρωτ. ………

5ο Θέμα
Προς :

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κοιν. :

Αντιδήμαρχο Οικονομικών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: «Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης στα ονόματα κ.κ. Τσαγκαλίδου Όλγας και
Τσαγκαλίδη Γεώργιου, κληρονόμων Τσαγκαλίδη Μιχαήλ λόγω ρυμοτομίας ακινήτου ιδιοκτησίας του,
στο Ο.Τ. 655 της Π.Ε. Άγιος Πέτρος Α του Δήμου Αχαρνών με Κ.Α. 201880, που ανέρχεται στο ποσό
των 2.256,30 € (=10,90 τ.μ. Χ 207,00€/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. 209/2511-2019 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 απαλλοτριώμενου ακινήτου, ήτοι ποσού 2.256,30 €, το
οποίο θα αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων 2022 για απαλλοτριώσεις
οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή) λόγω ρυμοτόμησης
ακινήτου στην περιοχή Άγιος Πέτρος Α του Δήμου Αχαρνών, στο Ο.Τ. 655 με Κ.Α. 201880 και δικαιούχους
αποζημίωσης τους κ.κ.Τσαγκαλίδου Όλγα και Τσαγκαλίδη Γεώργιο κληρονόμοι Τσαγκαλίδη Μιχαήλ,
σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 89586/18-9-2022 έγγραφο της νομικής συμβούλου του Δήμου Αχαρνών, οι
οποίοι αποδέχτηκαν να αποζημιωθούν από τον Δήμο για την απαλλοτριώμενη έκτασης 10,90 τ.μ. στην τιμή
των 207,00€/τ.μ., με την συνολική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 2.256,30 € (=10,90 τ.μ. Χ
207,00€/τ.μ.), σύμφωνα με το πίνακα της υπ' αρίθμ. 15318/Τ1813/1994 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 207,00€/τ.μ.).
Τίτλοι: Συμβόλαιο 23278/1979 (αγοραπωλησία αγροτεμαχίου), 12930/2008 (Δημόσια Διαθήκη), 3881/2019
(πιστοπ. δημοσίευσης διαθήκης), 5224/2019 (πιστοπ. εγγυτέρων συγγενών), Δήλωση Φόρου κληρονομιάς.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ειρήνη Λέκκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367

Αχαρνές … /… / 2022
Αριθμ. πρωτ. ………

6ο Θέμα
Προς :

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κοιν. :

Αντιδήμαρχο Οικονομικών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: «Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας,
ιδιοκτησίας κας. Φάκου ή Φάκα Βασιλικής με Κ.Α. 295013 στο Ο.Τ. Γ2067 της Π.Ε. Χαραυγή Β του Δήμου
Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 3.736,22 € (=20,99 τ.μ. Χ 178,00€/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 απαλλοτριώμενου ακινήτου, ήτοι ποσού 3.736,22 €, το οποίο θα
αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων 2022 για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών
εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή) λόγω ρυμοτόμησης ακινήτου στην περιοχή Χαραυγή Β
του Δήμου Αχαρνών, στο Ο.Τ. Γ2067 με Κ.Α. 295013 ιδιοκτησίας κας. Φάκου ή Φάκα Βασιλικής , η οποία
αποδέχτηκε να αποζημιωθεί από τον Δήμο για την απαλλοτριώμενη ιδιοκτησία της έκτασης 20,99 τ.μ. στην τιμή των
178,00€/τ.μ., με την συνολική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 3.736,22 € (=20,99 τ.μ. Χ 178,00€/τ.μ.),
σύμφωνα με το πίνακα της υπ' αρίθμ. 29660/Τ2567/1993 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
178,00€/τ.μ.).
Τίτλοι: Συμβόλαια 1825/1965 (αγωραπωλησίας οικοπέδου), 4949/2001 (αγοραπωλησία οικοπέδου)

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ειρήνη Λέκκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

7ο Θέμα

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. 5/2022 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. 5/2022 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.

2.

3.

4.
5.

Το με αριθμό #452/13-4-2022 αίτημα του κ. ΝΙΚΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος ζητά
την τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων κάδων απορ/των στην οδό ΣΚΟΥΦΑ 19, διότι ο
ένας και μοναδικός κάδος που υπάρχει εκεί δεν εξυπηρετεί την πολυκατοικία και τις γύρω
κατοικίες.
Το με αριθμό #549/28-5-2022 αίτημα της κ. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, η οποία ζητά την
τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης επί της οδού ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ (κοντά στο δημαρχείο),
διότι δεν υπάρχουν καθόλου κατά μήκος του δρόμου.
Το με αριθμό πρωτ. 48995/27-5-2022 αίτημα της κ. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, η οποία
ζητά την απομάκρυνση των δύο κάδων απορ/των από την οδό ΚΑΡΑΟΛΗ 54, λόγω σοβαρών
προβλημάτων υγείας του παιδιού της.
Το με αριθμό πρωτ. 53493/7-6-2022 αίτημα της κ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ η
οποία ζητά την τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης στην οδό ΜΙΑΟΥΛΗ & ΚΑΛΑΤΖΗ.
Το με αριθμό πρωτ. 50263/31-5-2022 αίτημα του κ. ΠΑΝΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ , ο οποίος ζητά
‘’τον εφοδιασμό με κάδους σκουπιδιών στην οδό που μένει’’
Γ. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 25 &
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

Το με αριθμό πρωτ. 31534/4-4-2022 αίτημα του κ. ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ο οποίος
ζητά την αλλαγή θέσης των κάδων απορριμμάτων όπου βρίσκονται στη συμβολή των οδών Γ.
ΒΑΡΕΛΑ & ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, διότι αντιμετωπίζεται άμεσο πρόβλημα υγείας απ’ τους γείτονες
καθώς κι απ’ τον ίδιο.
Το με αριθμό πρωτ. 43379/13-5-2022 αίτημα της κ. ΖΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ , η οποία ζητά
την μετακίνηση 3 κάδων απορ/των που βρίσκονται επί των οδών ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
44 & ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 32, διότι βρίσκονται στην είσοδο του « ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ» και υπάρχει πρόβλημα υγιεινής για τα παιδιά.
Το με αριθμό πρωτ. 45288/18-5-2022 αίτημα της κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ –
ΜΑΡΙΝΑΣ, η οποία ζητά την τοποθέτηση ενός κάδου ανακύκλωσης στην οδό
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 130.
Το με αριθμό πρωτ. 39550/4-5-2022 αίτημα της κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, η
οποία ζητά τοποθέτηση κάδων οικ. απορ/των στην οδό ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 186
(ΑΥΛΙΖΑ), διότι δεν υπάρχουν καθόλου κάδοι στο σημείο, κατά συνέπεια όλα τα
απορρίμματα να συσσωρεύονται στο ρέμα.
Το με αριθμό #556/30-5-2022 αίτημα του κ. ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος ζητά
την μετακίνηση των κάδων απορ/των που βρίσκονται δίπλα απ’ το κατάστημα του, επί της
Λεωφ. Θρακομακεδόνων 1 Α, καθώς υπάρχει μεγάλη δυσοσμία κι επίσης είναι μια τεράστια
υγειονομική βόμβα για τους υπαλλήλους και τους πελάτες του καταστήματος.
Το με αριθμό πρωτ. 49975/31-5-2022 αίτημα του κ. ΣΤΕΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ο οποίος ζητά
την τοποθέτηση ενός κάδου απορ/των επί της οδού ΕΛΠΙΔΟΣ 15 (ΑΓ. ΠΕΤΡΟ).
Το με αριθμό πρωτ. 56903/16.6.22 αίτημα του κ. ΜΠΕΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, ο οποίος ζητά την
μεταφορά των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται στην είσοδο του καταστήματος του επί της
οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 & ΗΝΙΟΧΟΥ 10, ‘’ για λειτουργικούς λόγους’’.
Το με αριθμό πρωτ. 39506/4-5-2022 αίτημα της κ.ΜΠΑΛΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, η οποία ζητά
να αφαιρεθεί ο κάδος απορ/των από την οδό έναντι της ΤΑΙΝΑΡΟΥ 23, (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
για λόγους υγείας και πολλών προβλημάτων που έχουν προκύψει.
Το με αριθμό #449/11-4-2022 αίτημα της κ. ΤΣΕΣΜΕΖΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ, η οποία ζητά την
μετακίνηση 3 κάδων απορ/των από την οδό ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 42 & ΑΡΓΥΡΑΚΗ διότι
βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση απ’ το μπαλκόνι της οικίας της, κατά συνέπεια να
απειλείται η υγεία της μητέρας της.
Το με αριθμό πρωτ. 36487/18-4-2022 αίτημα της κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ, η οποία ζητά την χωροθέτηση ή απομάκρυνση ενός κάδου οικ. απορ/των που
τοποθετήθηκε πρόσφατα στην οδό ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ διότι είναι εντελώς
ξεχωριστά από τους προϋπάρχοντες κάδους σε άλλο πολύ κοντινό σημείο κι επίσης δεν
αδειάζει ποτέ απ’ το απορριμματοφόρο όχημα.
Το με αριθμό πρωτ. 43876/16-5-2022 αίτημα του κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ο οποίος
ζητά τοποθέτηση κάδων οικ. απορ/των στην οδό ΛΕΣΒΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΑΙ).
Το με αριθμό πρωτ. 38786/3-5-2022 αίτημα του κ. ΚΤΕΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ο οποίος ζητά
την χωροθέτηση των κάδων οικ. απορ/των που βρίσκονται στην οδό ΜΕΤΣΟΒΟΥ &
ΑΡΑΧΩΒΗΣ, διότι μετακινούνται διαρκώς.

Το με αριθμό πρωτ. 44583/17-5-2022 αίτημα της κ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, η
οποία ζητά την χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται επί των οδών ΑΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Κοκ. Μύλος) & ΝΗΣΩΝ
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 1 (γωνία), διότι
μετακινούνται διαρκώς .
19. Το με αριθμό #483/5-5-2022 αίτημα του κ. ΘΑΝΑΣΗ ΑΝΤΡΕΑ, ο οποίος ζητά την
μετακίνηση του ενός από τους δύο κάδους που βρίσκονται έξω ακριβώς απ’ την πόρτα
της οικίας του επί της οδού ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ 65, διότι υπάρχει πρόβλημα δυσοσμίας &
ασφυξίας ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, (υπάρχει προτεινόμενο πλησιέστερο σημείο
λόγω αραιοκατοικημένης περιοχής).
20. Το με αριθμό #513/17-5-2022 αίτημα της κ. ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ- ΜΙΧΑΕΛΑΣ, η οποία
ζητά την οριοθέτηση των κάδων που βρίσκονται στην οδό ΜΟΛΑΣ & ΠΥΡΓΟΥ 74, διότι
μετακινούνται διαρκώς από γειτονικό άτομο.
21. Το με αριθμό πρωτ. 44717/17-5-2022 αίτημα της κ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑΣ, η
οποία ζητά την τοποθέτηση κάδου οικ. απορ/των επί της οδού ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΙΝΗ
(κάθετη της Αχερουσίας), διότι συσσωρεύονται τα απορρίμματα στον μοναδικό κάδο επί
της οδού Αμφιπόλεως & Σ. Μελά.
22. Το με αριθμό #624/26-6-2022 αίτημα του κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ο οποίος
ζητά την απομάκρυνση των κάδων που βρίσκονται κάτω από το σπίτι του επί της οδόυ
ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ & ΣΠ. ΜΕΛΑ.
23. Το με αριθμό πρωτ. 34885/13-4-2022 αίτημα του κ. ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ο οποίος ζητά
την μεταφορά των κάδων απορ/των που βρίσκονται στην οδό ΠΤΕΛΕΑΣ 6.
24. Το από την 28/6/22 αυτεπάγγελτο αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας για εξέταση χωροθέτησης –
θέσης στην Ευαγγ. Στουραϊτη 30 .
25. Το από την 29/6/22 αυτεπάγγελτο αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας για επανεξέταση της θέσης
που ορίστηκε στο 1ο Πρακτικο/2021 για έναν κάδο στην οδό Σακελλαρίου & Δεκελείας .
26. Το από την 1/7/22 αυτεπάγγελτο αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας για εξέταση χωροθέτησης –
ενίσχυσης θέσεων με την τοποθέτηση επιπλέον ενός κάδου στα κάτωθι σημεία:
i.
Δ. Δέδε 100 & Λαζάρου στο 5ο Δημοτικό,
ii.
Δ. Δέδε & Σωκράτους,
iii.
Σωκράτους & Π. Μελά,
iv.
Πλατεία Αγ. Παρασκευής στην πρώην ΔΕΗ,
v.
Μιαούλη 38 & Αν. Κατάρα στο 6Ο Νηπιαγωγείο,
vi.
Ευαγγ.Γκέλα & Μεγ. Αλεξάνδρου,
vii.
Αθ. Διάκου & Σπετσών,
viii.
Αθ. Διάκου & Σουλίου,
ix.
Αθ. Διάκου & Σωκράτους,
x.
Αν.Κιουρκατιώτου 11,
xi.
Αν.Κιουρκατιώτου 17,
xii.
Αν.Κιουρκατιώτου & Ηρακλείτου,
xiii.
Αν.Κιουρκατιώτου & Ξενοφώντος,
xiv.
Αν.Κιουρκατιώτου & Δαμάσκου στο 12ο Νηπιαγωγείο,
xv.
Ηρακλείτου 33,
18.

Ηρακλείτου & Μεσολογγίου
Ηρακλείτου & Δ. Δέδε

xvi.
xvii.

δ) Το αρ. 5/2022 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων
γνωμοδοτεί ως ακολούθως:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
1.

Την

ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό

#452/13-4-2022

αιτήματος του κ. ΝΙΚΟΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος ζητούσε την τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων κάδων απορ/των στην
οδό ΣΚΟΥΦΑ 19, διότι όταν εφαρμοστεί παλαιότερη απόφαση για τοποθέτηση κάδων στις
γύρω

κατοικίες θα εκλείψει το πρόβλημα της συσσώρευσης απορριμμάτων στον

κάδο της

πολυκατοικίας.
2.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ

του με αριθμό

#549/28-5-2022

αιτήματος της

κ. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, η οποία ζητούσε την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης επί της οδού ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΡΕΤΤΟΥ. Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου ανακύκλωσης επί της οδού Χρ. Βρεττού &
Μπόσδα και ενός κάδου ανακύκλωσης στην υπάρχουσα θέση των τριών κάδων απορριμμάτων επί
της οδού Χρ. Βρεττού 17 & Μαρ. Σουλούκου, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
3.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ

του με ο με αριθμό πρωτ. 48995/27-5-2022

αιτήματος

της κ.

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ. Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου μεταξύ των ακινήτων επί
της οδού ΚΑΡΑΟΛΗ 48-50 και ενός κάδου επί της οδού ΚΑΡΑΟΛΗ 53 στο βόρειο όριο του
ακινήτου, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα
4.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ

του με

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

αριθμό πρωτ. 53493/7-6-2022

αιτήματος

της κ.

οποία ζητούσε την τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης.

Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου επί της οδό ΜΙΑΟΥΛΗ & ΚΑΛΑΤΖΗ, όπου υπάρχουν
τρεις κάδοι απορριμμάτων, να παραμείνουν δυο (2) κάδοι και να προστεθεί ένας (1) κάδος
ανακύκλωσης , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
5.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό

πρωτ. 50263/31-5-2022

αιτήματος

του κ. ΠΑΝΤΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗ , ο οποίος ζητούσε ‘’τον εφοδιασμό με κάδους σκουπιδιών στην οδό που μένει’’ Γ.
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 25 & ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Έχει ήδη τοποθετηθεί 2ος κάδος οικιακών
απορριμμάτων επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
6.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει του με αριθμό πρωτ.

κ.ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗ

31534/4-4-2022 αιτήματος του

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, διότι δεν έχει εφαρμοστεί η με ΑΔΑ: ΡΧΑΨΩΨ8-4Δ8

Απόφαση ΕΠΖ, με την οποία ορίστηκε να παραμείνουν δυο κάδοι (ένας ανακύκλωσης & ένας
οικιακών απορ/των) επί της οδού Γ. Βαρελά έναντι της οδού Κορδελιού και να τοποθετηθούν δυο
κάδοι (ένας ανακύκλωσης & ένας οικιακών απορ.) επί της οδού Γ. Βαρελά & Αττάλειας στην

περιοχή Νεάπολη. Επιπλέον της απόφασης προτείνεται να τοποθετηθούν τρεις κάδοι

(ένας

ανακύκλωσης & δύο οικιακών απορ/των) επί της οδού Αμαράντων και Γ. Βαρελά , σύμφωνα με
το συνημμένο σκαρίφημα.
7.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ

του με αριθμό πρωτ. 43379/13-5-2022

αιτήματος

της

κ.

ΖΩΜΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ , η οποία ζητούσε την μετακίνηση των κάδων. Προτείνεται η τοποθέτηση δυο
κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορ/των) επί της οδού ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
46 και δυο κάδων (ενός ανακύκλωσης & ενός οικιακών απορ/των) επί της οδού ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα .
8.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του

με

αριθμό

πρωτ.

45288/18-5-2022

αιτήματος της

κ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ – ΜΑΡΙΝΑΣ, η οποία ζητούσε την τοποθέτηση ενός κάδου
ανακύκλωσης στην οδό ΔΗΜ.ΔΕΔΕ 130, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
9.

Την ΑΠΟΡΙΨΗ

του

με αριθμό

πρωτ.

39550/4-5-2022

αιτήματος

της

κ.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, η οποία ζητούσε τοποθέτηση κάδων οικιακών απορ/των
στην οδό ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 186 στην περιοχή Αυλίζα, διότι υπάρχει ένας κάδος
δίπλα στο ακίνητο και τέσσερις σε κοντινή απόσταση , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
10.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό

#556/30-5-2022

αιτήματος του κ. ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος ζητούσε την μετακίνηση των κάδων απορ/των που βρίσκονται δίπλα
απ’ το κατάστημα του (κομποστοποϊησης), επί της Λεωφ. Θρακομακεδόνων 1 Α. Προτείνεται η
απόσυρση του ενός κάδου και η τοποθέτηση του άλλου κάδου κομποστοποϊησης στην υπάρχουσα
θέση βόρεια αυτών, επί της ΛΕΩΦ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 3-5, σύμφωνα με το συνημμένο
σκαρίφημα.
11.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 49975/31-5-2022 αιτήματος του κ. ΣΤΕΦΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων προ της οδού ΕΛΠΙΔΟΣ
15 επί της κάθετης αυτής, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
12.

Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ.

ΧΡΗΣΤΟΥ, ο οποίος ζητούσε την μεταφορά των

56903/16.6.22 αιτήματος του κ. ΜΠΕΚΑ
κάδων από την οδό ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30,

διότι είναι εντός εσοχής στο ακίνητο με α.ο. 32 και δεν ενοχλεί.
13.

Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ. 39506/4-5-2022 αιτήματος της κ. ΜΠΑΛΛΑ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, η οποία ζητούσε να αφαιρεθεί ο κάδος απορριμμάτων

από την οδό

ΤΑΙΝΑΡΟΥ 23, διότι κατά την αυτοψία δεν υπήρχε κάδος .
14.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό

#449/11-4-2022

αιτήματος

της κ. ΤΣΕΣΜΕΖΗ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ, η οποία ζητά την μετακίνηση 3 κάδων απορ/των από την οδό ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
42 & ΑΡΓΥΡΑΚΗ διότι σύμφωνα με την απόφαση της ΕΠΖ με ΑΔΑ: ΡΧΑΨΩΨ8-4Δ8, έχει

αποφασιστεί η τοποθέτηση δύο κάδων οικιακών απορριμμάτων επί της οδού ΑΡΓΥΡΑΚΗ & Αγ.
Σοφίας, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
15.

Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό

πρωτ.

36487/18-4-2022

αιτήματος

της

κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, η οποία ζητούσε την χωροθέτηση ή απομάκρυνση
ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων που τοποθετήθηκε πρόσφατα στην οδό ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
& ΕΛΕΝΗΣ διότι κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν δυο κάδοι οικιακών απορριμμάτων και ένας
ανακύκλωσης εντός της εσοχής στην οδό ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΤΖΑ & ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ,
σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
16.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 43876/16-5-2022 αιτήματος του κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ο οποίος ζητούσε την τοποθέτηση κάδων

στην οδό ΛΕΣΒΟΥ. Προτείνεται η

τοποθέτηση δυο (2) κάδων (ενός ανακύκλωσης και ενός οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού
ΛΕΣΒΟΥ 1-3, η τοποθέτηση δυο (2)

κάδων

(ενός ανακύκλωσης και ενός οικιακών

απορριμμάτων) επί της οδού ΛΕΣΒΟΥ & ΑΡΓΥΡΑΚΗ και η τοποθέτηση δυο (2) κάδων (ενός
ανακύκλωσης και ενός οικιακών απορριμμάτων) επί της οδού ΛΕΣΒΟΥ 26-28, σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.
17.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 38786/3-5-2022 αιτήματος του κ. ΚΤΕΝΑ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ο οποίος ζητούσε την χωροθέτηση των κάδων που βρίσκονται στην οδό
ΜΕΤΣΟΒΟΥ & ΑΡΑΧΩΒΗΣ. Στην με ΑΔΑ:6Φ37ΩΨ8-ΞΙΟ απόφαση της Ε.Π.Ζ. (5ο/2020
Πρακτικό) η οποία δεν έχει εφαρμοστεί αναφέρει: « να παραμείνει ένας κάδος νοτιότερα της
υπάρχουσας θέσης, να τοποθετηθεί ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων επί της δυο Μετσόβου
36 και ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Κ. Βάρναλη 16», σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.
18.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ,

πρωτ.

η οποία

44583/17-5-2022

αιτήματος

ζητούσε την χωροθέτηση

της

κ.

των κάδων που

βρίσκονται επί των οδών ΝΗΣΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 1 (& ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ). Προτείνεται
η τοποθέτηση δυο (2) κάδων

(ενός ανακύκλωσης και ενός οικιακών απορριμμάτων) επί της

οδού ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 24-26, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
19.

Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό #483/5-5-2022 αιτήματος του κ. ΘΑΝΑΣΗ ΑΝΤΡΕΑ,

ο οποίος ζητούσε την μεταφορά κάδων που βρίσκονται έξω από την οικία του στην οδό
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ
ΔΙΩΒΟΥΝΙΩΤΗ 68.

65,

διότι διαπιστώθηκαν κάδοι βορείως του ακινήτου με

α.ο.

20.

Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό #513/17-5-2022 αιτήματος της κ. ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-

ΜΙΧΑΕΛΑΣ, η οποία ζητούσε την οριοθέτηση των κάδων που βρίσκονται στην οδό
ΠΥΡΓΟΥ 74, διότι διαπιστώθηκε κάδος έναντι του ακινήτου με α.ο. ΠΥΡΓΟΥ 74 .
21.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει του με αριθμό πρωτ. 44717/17-5-2022 αιτήματος της κ.

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗ

ΣΟΦΙΑΣ,

η οποία

ζητούσε

την

τοποθέτηση

κάδου

οικιακών

απορριμμάτων επί της οδού ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΙΝΗ (κάθετη της Αχερουσίας), διότι δεν μπορεί
να διέρθει απορριμματοφόρο λόγω στενότητας χώρου. Προτείνεται να παραμείνουν δύο κάδοι ως
έχουν επί της οδού ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ έναντι της οδού

Σ. ΜΕΛΑ και να τοποθετηθούν δύο

κάδοι οικιακών απορριμμάτων νότια της ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ έναντι της οδού ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ,
σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
22.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει του

με αριθμό

#624/26-6-2022

αιτήματος

του

κ.

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ . Προτείνεται να παραμείνουν δύο κάδοι ως έχουν επί της
οδού ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ έναντι της οδού

Σ. ΜΕΛΑ και να τοποθετηθούν δύο κάδοι οικιακών

απορριμμάτων νότια της ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ έναντι της οδού ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.
23.

Την ΑΠΟΡΙΨΗ του

με αριθμό πρωτ. 34885/13-4-2022 αιτήματος του κ. ΠΑΓΩΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ο οποίος ζητά την μεταφορά των κάδων απορ/των που βρίσκονται στην οδό
ΠΤΕΛΕΑΣ 6, διότι δεν διαπιστώθηκαν κάδοι ( δυο κάδοι οικιακών απορριμμάτων βρίσκονται σε
διπλανό ακίνητο), σύμφωνα με το με το συνημμένο σκαρίφημα.
24.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 28/6/22 αυτεπάγγελτου αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας

για εξέταση χωροθέτησης θέσης κάδου στην Ευαγγ. Στουραϊτη 30 . Προτείνεται η τοποθέτηση
ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού ΕΥΑΓΓ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ 30 και ενός κάδου
οικιακών απορριμμάτων επί της οδού ΕΥΑΓΓ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ έναντι του α.ο. 24, σύμφωνα με το
συνημμένο σκαρίφημα.
25.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 29/6/22 αυτεπάγγελτου αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας

για επανεξέταση της θέσης που ορίστηκε με το 1ο/2021 Πρακτικό για έναν κάδο στην οδό
Σακελλαρίου & Δεκελείας. Προτείνεται να τοποθετηθούν δυο (2) κάδοι (ένας ανακύκλωσης και
ένας οικιακών απορριμμάτων) .
26.

Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει ανά περίπτωση του από την 1/7/22 αυτεπάγγελτου αιτήματος της

Δ/νσης Καθαριότητας για εξέταση χωροθέτησης – ενίσχυσης θέσεων με την

τοποθέτηση

επιπλέον ενός κάδου στα κάτωθι σημεία επί των οδών:
a.

Δ. Δέδε 100 & Λαζάρου στο 5ο Δημοτικό: Ένας ενός κάδος οικιακών απορριμμάτων Β.Δ.

του σχολείου επί της οδού Λαζάρου 28.

b.

Δ. Δέδε & Σωκράτους: διαπιστώθηκαν δυο κάδοι (ένας οικιακών απορ/των και ένας

ανακύκλωσης) στην Β.Δ. γωνία και ένας κάδος οικιακών απορ/των στην Ν.Α. γωνία , ο οποίοι
μπορούν να παραμείνουν 5 μέτρα από την γωνία. Επιπλέον να τοποθετηθεί ένας κάδος οικιακών
απορ/των επί της οδού Σωκράτους 38.
c.

Σωκράτους & Π. Μελά: διαπιστώθηκαν δυο κάδοι (ένας οικιακών απορ/των και ένας

ανακύκλωσης) στην Β.Δ. γωνία ο οποίοι μπορούν να παραμείνουν 5 μέτρα από την γωνία.
d.

Πλατεία Αγ. Παρασκευής στην πρώην ΔΕΗ: διαπιστώθηκαν τέσσερεις κάδοι (δυο

οικιακών απορ/των και δυο ανακύκλωσης) ο οποίοι μπορούν να παραμείνουν.
e.

Μιαούλη 38 & Αν. Κατάρα στο 6Ο Νηπιαγωγείο: Διαπιστώθηκαν τέσσερις κάδοι (τρεις

οικιακών απορ/των και ένας ανακύκλωσης) επί της οδού Κατάρα, βόρεια του σχολείου, να μην
προστεθεί άλλος.
f.

Ευαγγ.Γκέλα & Μεγ. Αλεξάνδρου: διαπιστώθηκαν τρεις κάδοι (δυο οικιακών απορ/των

και ένας ανακύκλωσης) στην Β.Α. γωνία

ο οποίοι μπορούν να παραμείνουν στα 5 μ. από την

γωνία,
g.

Αθ. Διάκου: να εφαρμοστεί η με ΑΔΑ:ΨΜΚΖΩΨ8-ΔΗΔ απόφαση της Ε.Π.Ζ, στην οποία

προτείνεται η τοποθέτηση: Α. ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου
έναντι Νο 11, Β. δυο κάδων (ένας οικιακών απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης) επί της οδού
Αθ. Διάκου 24, Γ. ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων επί της οδού Αθ. Διάκου 30 και Δ. οι δύο
κάδοι επί της οδού Αθ. Διάκου & Σωκράτους να μεταφερθούν κατά τον ΚΟΚ, 5 μέτρα από την
γωνία όπως και Ε. ο ένας κάδος που θα παραμείνει στην οδό Αθ. Διάκου & Σπετσών, σύμφωνα με
το συνημμένο σκαρίφημα. Στην θέση Δ. διαπιστώθηκαν δυο κάδοι οικιακών απορ/των και να
προστεθεί ένας κάδος ανακύκλωσης (2+1). Στην θέση Α. διαπιστώθηκε επιπλέον ένας κάδος
ανακύκλωσης ο οποίος μπορεί να παραμείνει (1+1). Στην θέση Ε. διαπιστώθηκαν τρεις κάδοι
(δυο οικιακών απορ/των και ένας κάδος ανακύκλωσης) οι οποίοι θα πρέπει να αποσυρθούν
άμεσα καθώς βρίσκονται εντός του οδοστρώματος και να εφαρμοστεί η απόφαση .
h.

Αν.Κιουρκατιώτου 11: να τοποθετηθεί ένας κάδος οικιακών απορ/των έναντι του 11.

i.

Αν.Κιουρκατιώτου 17: διαπιστώθηκε ένας κάδος οικιακών απορ/των ο οποίος προτείνεται

να παραμείνει.
j.

Αν.Κιουρκατιώτου & Ηρακλείτου: διαπιστώθηκαν δυο κάδοι οικιακών απορ/των στην

Ν.Δ. γωνία της Αν. Κιουρκατιώτου, οι οποίο μπορούν να παραμείνουν.
k.

Αν.Κιουρκατιώτου & Ξενοφώντος: να τοποθετηθεί ένας κάδος οικιακών απορ/των επί

της οδού Ξενοφώντος 31.

l.

Αν.Κιουρκατιώτου & Δαμάσκου έναντι 12ου Νηπιαγωγείου: να τοποθετηθεί ένας κάδος

οικιακών απορ/των επί της Αν.Κιουρκατιώτου 23.
m.

Ηρακλείτου 33: διαπιστώθηκαν δυο κάδοι οικιακών απορ/των επί της Ηρακλείτου 31, οι

οποίοι μπορούν να παραμείνουν.
n.

Ηρακλείτου & Μεσολογγίου: διαπιστώθηκαν δυο κάδοι οικιακών απορ/των στην Β.Α.

γωνία και επί της οδού Ηρακλείτου έως την οδό Δημ. Δέδε διαπιστώθηκαν τρεις κάδοι οικιακών
απορ/των, οι οποίο μπορούν να παραμείνουν.
ε) την πρόταση της υπηρεσίας μας σύμφωνα με την οποία α) 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
και β) η τοποθέτηση των μπλε κάδων να γίνεται εφ’ όσον υπάρξει πρόβλεψη επέκτασης του
δικτύου, κατόπιν οριστικοποίησης της εφαρμογής του συνολικού σχεδιασμού των αρμόδιων
αρχών (ΥΠΕΝ-ΕΟΑΝ) στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών.
στ) Την αρ. 15/2022 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, η οποία:
i εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 5/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου τοποθέτησης κάδων με τα
σκαριφήματα
ii εγκρίνει την πρόταση της υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία α) 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
και β) η τοποθέτηση των μπλε κάδων να γίνεται εφ’ όσον υπάρξει πρόβλεψη επέκτασης του
δικτύου, κατόπιν οριστικοποίησης της εφαρμογής του συνολικού σχεδιασμού των αρμόδιων
αρχών (ΥΠΕΝ-ΕΟΑΝ) στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορ/των
Ευστάθιος Τοπαλίδης

