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Αχαρνές, 01/10/2021

Αρ. Πρωτ. 39803

Απόσπασμα από το 11ο Πρακτικό

Αριθμός Απόφασης 71η

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 4ο

Συνεδρίαση της 29/09/2021

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η 

πρόσκληση: 38341/24-09-2021

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (από τα τακτικά μέλη)
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ
5. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
2. ΠΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόταση  για  απαγόρευση  διέλευσης  οχημάτων  άνω  των  3,5τ  (Φορτηγά  &
Λεωφορεία) από το γεφυράκι του ρέματος Βαρυμπόμπης και κυκλοφοριακή εκτροπή
αυτών δια μέσου του οικισμού «ΦΛΟΓΑ»»

Στις  Αχαρνές  σήμερα  στις  29  του  μηνός  Σεπτεμβρίου  του  έτους  2021,  ημέρα
Τετάρτη   και  ώρα  10:00  π.μ στο  Δημοτικό  Κατάστημα  συνήλθε  σε  11η ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της από με αριθμό
πρωτ.:  38341/24-09-2021  εγγράφου  προσκλήσεως  του  Προέδρου  αυτής,  που  έχει
κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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
Α/2021),  η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνεδριάζει δια περιφοράς, στα πλαίσια της ανάγκης
περιορισμού διάδοσης του Covid-19.

Σε συνέχεια και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία των 7 (επτά)
συμμετεχόντων μελών  (  ≥(2/3)  της  9μελής  επιτροπής),  κηρύχθηκε  από  τον  Πρόεδρο  η
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 4Ο

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  και  παρουσιάζει  την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής : 

ΑΔΑ: Ρ9ΒΕΩΨ8-ΞΤΨ



«Σε εφαρμογή των διατάξεων της περ.α’ της παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 4263/2019 που
ισχύουν από  09-08-2019 και που αφορούν στην κυκλοφορία καθώς και τα οριζόμενα του
άρθρου 52 του  Ν.  2696/1999 (Α’  57)  ,  όπως ισχύει  ,  περί  κανονιστικών  αποφάσεων,   η
Υπηρεσία μας,  σας ενημερώνει  για τα εξής : 

 
Με την με αρ. 11006/04-03-2020  αίτηση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης κατα-
τέθηκε αίτημα –πρόταση για απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων από το γεφυράκι
του ρέματος Βαρυμπόμπης και εκτροπή της κυκλοφορίας αυτών, δια μέσου της οδού Λέκ-
κα , στον οικισμό «Φλόγα». 

Επίσης μετά την  καταστροφική πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης επιβαρύνθηκε δυστυχώς η
κατάσταση λόγω της αποψίλωσης και της απογύμνωσης των πρανών. Έτσι λόγω της στε-
νής και απογυμνωμένης πια από τα φυσικά εμπόδια διατομής του οδοστρώματος επί του
γεφυριού,  κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη ρύθμιση για την εκτροπή κυκλοφορίας βαρέων
προς αποφυγή ατυχήματος. 

                                     
Στένωση οδοστρώματος προ πυρκαγιάς                                       Στένωση οδοστρώματος
μετά τη πυρκαγιά  

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία συνηγορεί στην  απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχη-
μάτων από το γεφυράκι του ρέματος Βαρυμπόμπης και στην εκτροπή της κυκλοφορίας αυ-
τών,  δια μέσου της οδού Λέκκα ,  στον οικισμό «Φλόγα», όπως φαίνεται στο συνημμένο
απόσπασμα χάρτη. (ΕΙΚΟΝΑ 1)
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ΕΙΚΟΝΑ 1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ 3,5 Τ

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

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

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

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

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

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

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

ΕΙΚΟΝΑ 3. ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΑΣΑ
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.
Σε τμήμα της διαδρομής εκτροπής , ήτοι από Γαζίας - Αγ. Τριάδος- Πευκών , στον οικισμό
Φλόγας από το οποίο  διέρχονται λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ , θα ζητηθεί και η γνωμο-
δότησή του Οργανισμού.  

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

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του  θέματος  και λήψη σχετικής απόφασης.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρότεινε να ληφθεί σχετική γνωμοδότηση,
επειδή  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  73  του  Ν.  3852/2010,   όπως  έχει
τροποποιηθεί  από το άρθρο 5 του Ν. 4263/2019,  καθώς και  βάσει  του άρθρου 94 του
Ν.4685/20  (ΦΕΚ/Α  92/07.05.2020)  περί  κανονιστικών  αποφάσεων,  και  κατόπιν  να
διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

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

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(6 ΥΠΕΡ & 1 ΚΑΤΑ)

1 Γνωμοδοτεί θετικά βάσει του άρθρου 94 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ/Α 92/07.05.2020)  περί
κανονιστικών αποφάσεων , προς το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ  της απαγόρευσης
διέλευσης βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 t ( φορτηγά και λεωφορεία) από το
γεφυράκι του ρέματος Βαρυμπόμπης και την κυκλοφοριακή εκτροπή αυτών, δια
μέσου της οδού Λέκκα , στον οικισμό «Φλόγα», σύμφωνα με την Εισήγηση - Τεχνι-
κή Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας , που αναλυτικά αναγράφεται ανωτέρω.

2 Η παρούσα διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, για λήψη σχετικής απόφασης.
3 Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

ΚΑΤΑ ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
κ. Δαμάσκος Δημήτριος.

Ακριβές Απόσπασμα

Αχαρνές, Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ
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