
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα: «Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, 

ιδιοκτησίας κ. Γιουβανάκη Πασχάλη με Κ.Α. 301236 στο Ο.Τ. 39 της Π.Ε. Λαθέα Β του Δήμου Αχαρνών, που 

ανέρχεται στο ποσό των 4.522,95 € (=21,85 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. 209/25-11-2019 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 4.522,95 €, 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 Λαθέα Β του 

Δήμου Αχαρνών, στο Ο.Τ. 39 με Κ.Α. 301236 ιδιοκτησίας κ. Γιουβανάκη Πασχάλη, ο οποίος αποδέχτηκε να 

αποζημιωθεί από τον Δήμο για την απαλλοτριώμενη ιδιοκτησία του έκτασης 21,85τ.μ. στην τιμή των 207,00€/τ.μ., με 

την συνολική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 4.522,95 € (=21,85τ.μ. Χ 207,00€/τ.μ.), σύμφωνα με το 

πίνακα της υπ' αρίθμ. 27029/Τ2341/1991 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 29765/1983 (πώληση αγροτεμαχίου) 

 

 
 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 

 

 

 

 

 

                                   Προς : 

               Κοιν. : 

 

  Αχαρνές … /… / 2022 

  Αριθμ. πρωτ. ……… 

 

  

 

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

1ο Θέμα 



 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα: «Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, 

ιδιοκτησίας κας. Παπαδοπούλου Κυριακής με Κ.Α. 350615 στο Ο.Τ. 2526 της Π.Ε. Αγριλέζα του Δήμου 

Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 884,40 € (=6,60 τ.μ. Χ 134,00 €/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 884,40 €, 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 Αγριλέζα του 

Δήμου Αχαρνών, στο Ο.Τ. 2526 με Κ.Α. 350615 ιδιοκτησίας κας. Παπαδοπούλου Κυριακής, η οποία αποδέχτηκε να 

αποζημιωθεί από τον Δήμο για την απαλλοτριώμενη ιδιοκτησία της έκτασης 6,60τ.μ. στην τιμή των 134,00 €/τ.μ., με 

την συνολική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 884,40 € (=6,60τ.μ. Χ 134,00 €/τ.μ.), σύμφωνα με το πίνακα 

της υπ' αρίθμ. 10425/1852/25-7-01 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 

134,00 €/τ.μ.). 

 

Τίτλοι: Συμβόλαια : 2829/1993 (αγοραπωλησία ακινήτου, 3590/2004 (πράξη συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας), 

3591/2004 (γονική παροχή) 

 

 
 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 

 

 

 

 

 

                                   Προς : 

               Κοιν. : 

 

  Αχαρνές … /… / 2022 

  Αριθμ. πρωτ. ……… 

 

  

 

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

2ο Θέμα 



 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα: «Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, 

ιδιοκτησίας κας Παναγιώτου Γεωργίας με Κ.Α. 3902004 & 3902013 στα Ο.Τ. 2816 - 2817 της Π.Ε. Μ. Σχοίνα Α 

του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 3.380,00 € (=16,90 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 απαλλοτριώμενου ακινήτου, ήτοι ποσού 3.380,00 €, 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 Μ. Σχοίνα Α 

του Δήμου Αχαρνών, στα Ο.Τ. 2816 - 2817 με Κ.Α. 3902004 & 3902013 ιδιοκτησίας κας Παναγιώτου Γεωργίας , η 

οποία αποδέχτηκε να αποζημιωθεί από τον Δήμο για την απαλλοτριώμενη ιδιοκτησία της έκτασης 16,90τ.μ. στην 

τιμή των 200€/τ.μ., με την συνολική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 3.380,00 € (=16,90τ.μ. Χ 200€/τ.μ.), 

σύμφωνα με το πίνακα της υπ' αρίθμ. 49338/3219/2015 διορθωτικής 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 : 32778/2008 (γονική παροχή) 

 

 
 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 

 

 

 

 

 

                                   Προς : 

               Κοιν. : 

 

  Αχαρνές … /… / 2022 

  Αριθμ. πρωτ. ……… 

 

  

 

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3ο Θέμα 



 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα: «Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, 

ιδιοκτησίας κ. Μίχα Ιωάννη με Κ.Α. 131849 στο Ο.Τ. 55Α της Π.Ε. Αυλίζα του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται 

στο ποσό των 3.990,00 € (=39,90 τ.μ. Χ 100,00€/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 3.990,00 €, 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 Αυλίζα του 

Δήμου Αχαρνών, στο Ο.Τ. 55Α με Κ.Α. 131849 ιδιοκτησίας κ. Μίχα Ιωάννη , ο οποίος αποδέχτηκε να αποζημιωθεί 

από τον Δήμο για την απαλλοτριώμενη ιδιοκτησία του έκτασης 39,90τ.μ. στην τιμή των 100,00€/τ.μ., με την συνολική 

αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 3.990,00 € (=39,90τ.μ. Χ 100,00€/τ.μ.), σύμφωνα με το πίνακα της υπ' 

αρίθμ. 6728/2005 διορθωτικής 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 

100,00€/τ.μ.). 

 

Τίτλοι: Συμβόλαιο 19.961/2005 (πράξη δήλωσης αποδοχής 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 

 

 

 

 

 

                                   Προς : 

               Κοιν. : 

 

  Αχαρνές … /… / 2022 

  Αριθμ. πρωτ. ……… 

 

  

 

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

4ο Θέμα 



 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα: «Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, 

ιδιοκτησίας κ. Μίχα Ιωάννη με Κ.Α. 293604, 293605, 293725, 293609 & 293726 στο Ο.Τ. 2051 της Π.Ε. 

Χαραυγή Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 2.198,30 € (=12,35 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 2.198,30 €, 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 Χαραυγή Β 

του Δήμου Αχαρνών, στο Ο.Τ. 2051 με Κ.Α. 293604, 293605, 293725, 293609 & 293726 ιδιοκτησίας κ. Μίχα Ιωάννη 

, ο οποίος αποδέχτηκε να αποζημιωθεί από τον Δήμο για την απαλλοτριώμενη ιδιοκτησία του έκτασης 12,35τ.μ. στην 

τιμή των 178,00€/τ.μ., με την συνολική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 2.198,30 € (=12,35τ.μ. Χ 

178,00€/τ.μ.), σύμφωνα με το πίνακα της υπ' αρίθμ. 7647/2010/2012 διορθωτικής 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 19.928/2005 , 19.960/2005 & 19.961/2005 (πράξεις δήλωσης αποδοχής 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 

 

 

 

 

 

                                   Προς : 

               Κοιν. : 

 

  Αχαρνές … /… / 2022 

  Αριθμ. πρωτ. ……… 

 

  

 

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

5ο Θέμα 



 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα: «Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, 

συνιδιοκτησίας κ.κ. Καμπούρη Άννας, Καμπούρη Γεωργίας, Καμπούρη Κωνσταντίνου, Τσαούσογλου 

Αικατερίνης, Τσαούσογλου Ευτυχίας με Κ.Α. 171721 στο Ο.Τ. 22 της Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, που 

ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.421,38 € (=73,39 τ.μ. Χ 142,00€/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 10.421,38 €, 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 Νεάπολη του 

Δήμου Αχαρνών, στο Ο.Τ. 22 με Κ.Α. 171721 συνιδιοκτησίας κ.κ. Καμπούρη Άννας, Καμπούρη Γεωργίας, 

Καμπούρη Κωνσταντίνου, Τσαούσογλου Αικατερίνης, Τσαούσογλου Ευτυχίας , οι οποίοι αποδέχτηκαν να 

αποζημιωθούν από τον Δήμο για την απαλλοτριώμενη ιδιοκτησία τους έκτασης 73,39τ.μ. στην τιμή των 142,00€/τ.μ., 

με την συνολική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 10.421,38 € (=73,39τ.μ. Χ 142,00€/τ.μ.), σύμφωνα με το 

πίνακα της υπ' αρίθμ. 4683/840/2003 διορθωτικής 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 

142,00€/τ.μ.). 

Τίτλοι: Συμβόλαια 925/1960 (αγοραπωλησία αγροτεμαχίου), 170.726/2002 & 172.713/2003 (δήλωση αποδοχής 

κληρονομιάς και διόρθωσή της), 12.058/2013 (δήλωση αποδοχής κληρονομιάς), 

Ήτοι (σύμφωνα με την 172.713/2003 ( διόρθωση δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς) 

Καμπούρη Άννα :                    8,15 τμ*142,00€/τμ = 1.157,30 ευρώ,  

Καμπούρη Γεωργία :             8,15 τμ*142,00€/τμ = 1.157,30 ευρώ,  

Καμπούρης Κωνσταντίνος :   8,15 τμ*142,00€/τμ = 1.157,30 ευρώ,  

Τσαούσογλου Αικατερίνη :             24,47 τμ*142,00€/τμ = 3.474,74 ευρώ,  

Τσαούσογλου Ευτυχία :                 24,47 τμ*142,00€/τμ = 3.474,74 ευρώ,  

 
 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 

 

 

 

 

 

                                   Προς : 

               Κοιν. : 

 

  Αχαρνές … /… / 2022 

  Αριθμ. πρωτ. ……… 

 

  

 

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

6ο Θέμα 



 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 79/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αχαρνών, περί αποδοχής της συμβιβαστικής τιμής 

αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας με Κ.Α. 

3960015 στά Ο.Τ. 2938 & 2937 της Π.Ε.Μ Σχοίνα Α΄, διότι εκ 

παραδρομής δεν αναγράφηκαν όλοι οι δικαιούχοι».  

 

Με τις υπ’ αριθμ. 24381/01-07-2021 και 41768/12-10-21 αιτήσεις των κκ. 

Νικολαίδη Χρήστου του Ιωάννη και Καραγιάννη Κωνσταντίνο του Γρηγορίου 

αντίστοιχα, κατατέθηκαν φάκελοι για αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης 

επικειμένων για το ακίνητο με Κ.Α. 3960015 στα Ο.Τ.2937 & 2938 στην Π.Ε.Μ 

ΣΧΟΙΝΑ Α’.  

Συνιδιοκτήτες της εν λόγω ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου 

είναι οι: 

1. Νικολαΐδης Χρήστος του Ιωάννη με ποσοστό συνιδιοκτησίας 12,50% 

2. Αθανάσιος – Αντώνιος Νικολαΐδης του Χρήστου (ανήλικος) με ποσοστό 

συνιδιοκτησίας 37,50% - του οποίου γονική μέριμνα σύμφωνα και με το 

υπ’ αριθμ. 22358/22-12-2020 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αχαρνών 

Ελένης Θ. Τζεμπετζή, ασκεί ο Νικολαΐδης Χρήστος του Ιωάννη. 

3. Καραγιάννης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας 

50,00% 

 

Με την υπ’ αριθμ. 79/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Αχαρνών, είχε αναγραφεί μόνο ο συνιδιοκτήτης Νικολαΐδης Χρήστος του Ιωάννη, 

χωρίς να γίνεται σαφή περιγραφή ότι εκπροσωπεί και τον ανήλικο τέκνο του 

Αθανάσιος – Αντώνιος Νικολαΐδης του Χρήστου, καθώς επίσης δεν είχε αναγραφεί 

και ο συνιδιοκτήτης Καραγιάννης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου. 

 

Η  περιοχή Μ ΣΧΟΙΝΑ Α΄ εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 

764Δ/25-07-2005 και κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής με την 7973/09-12-2010 

Απόφαση Νομάρχη Ανατολ. Αττικής.  

Τα επικείμενα προκύπτουν από το τεύχος επικειμένων που συνοδεύουν την 

κυρωμένη πράξη εφαρμογής της περιοχής Μ ΣΧΟΙΝΑ Α’. 

Οι συνιδιοκτήτες  κ. Νικολαίδης Χρήστος δια λογαριασμό του, αλλά και για 

λογαριασμό του ανήλικου τέκνου του Αθανάσιος – Αντώνιος Νικολαΐδης, και κ.  

Καραγιάννης Κωνσταντίνος, συμφώνησαν να αποζημιωθούν  από τον Δήμο για την 

ιδιοκτησία τους, με τις τιμές του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ υπ. αριθμ. 22/2016 της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Υπηρεσιών Δόμησης & 

Πολεοδομικών Εφαρμογών 

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 

 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Συντάκτρια: Σακελλαροπούλου Δήμητρα  

Τηλ.(+30) 213 2072 414 

 

 

 

 

 

 

Προς: 

Βαθμός Προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ» 

Χρόνος διατήρησης στο αρχείο: «ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ» 

 

 

 

 

Τον κ. Πρόεδρο της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

7ο Θέμα 



 

 

 

Το ύψος της αποζημίωσης των επικειμένων προκύπτει ως εξής: 

 Συρματόπλεγμα 174,26τ.μ. x 4,0 €/τ.μ. = 697,04 € 

 Ελιές 60τεμ x 150,0 €/τεμ = 9.000,0 € 

 Συκιά 1 τεμ x 60,0€/τεμ = 60,0 €  

ανέρχεται συνολικά στο ποσό των:  9.757,04 €  

 

Συγκεκριμένα η αποζημίωση που αντιστοιχεί στους συνιδιοκτήτες είναι: 

1. Νικολαΐδης Χρήστος του Ιωάννη 12,50% x 9.757,04€ = 1.219,63€ 

2. Αθανάσιος – Αντώνιος Νικολαΐδης του Χρήστου (ανήλικος) 37,50%  x 

9.757,04€ = 3.658,89€ 

4. Καραγιάννης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου 50,00% x 9.757,04€ = 

4.878,57€ 
 

 

 

 
Η Διευθύντρια 

ΥΔΟΜ & ΠΕ 

 

 

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΗΣΑΪΑ 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αχαρνές,  13-04-2022                       
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Συντάκτης: Ελευθεριάδου Άννα  

 

Ε I Σ Η Γ Η Σ Η 
 

     Π Ρ Ο Σ 
 

      τον κ. Πρόεδρο 
        της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 
ΘΕΜΑ  :  Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- 

εξόδου                « ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ »           
  

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: 34047/12-04-2022  αίτηση του ενδιαφερομένου 

μηχανικού  

και αφού ελέγξαμε το τοπογραφικό  διάγραμμα, το διάγραμμα εισόδου – εξόδου της 

μελέτης και την τεχνική έκθεση,  του μηχανικού κ. Μπολοβή Παναγιώτη , εγκρίνουμε 

τη διαμόρφωση εισόδου – εξόδου για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών 

της μονάδας ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές και οικοδομικές 

εργασίες, «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ », επί της οδού Χρήστου Β. , στην εκτός 

σχεδίου περιοχή του Δήμου Αχαρνών στη θέση « ΛΟΥΤΡΟ», εντός ζώνης ΒΙΟΠΑ, 

όπως  φαίνεται  στο συνημμένο σχέδιο.   

8ο Θέμα 



 

 

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                          Ο Πρ/νος Δ/σης Τ.Υ.   
 
 
                      
 
               ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ                               ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
                             

                ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                          ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ    
       MSc – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αχαρνές,  16-05-2022                       
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη  

 

Ε I Σ Η Γ Η Σ Η 
 

     Π Ρ Ο Σ 
 

      τον κ. Πρόεδρο 
        της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 
ΘΕΜΑ  : Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου 

της εταιρείας   

              «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» 
  

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: 42265/11-05-22  αίτηση του ενδιαφερομένου  

και αφού ελέγξαμε το τοπογραφικό  διάγραμμα, το διάγραμμα εισόδου – εξόδου της 

μελέτης και την τεχνική έκθεση,  του μηχανικού του , κ. Λαυρέντη Σπυρίδωνα , 

εγκρίνουμε τη διαμόρφωση εισόδου – εξόδου για την εξυπηρέτηση των 

επαγγελματικών αναγκών του γεωτεμαχίου της επιχείρησης « ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

ΜΟΝ. ΙΚΕ» , επί της Τσάμαλη, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αχαρνών 

στη θέση «ΛΟΥΤΡΟ», 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. 

9ο Θέμα 



 

 

Σημειώνεται  ότι η απαιτούμενη σήμανση βάσει του ΚΟΚ , θα γίνει με 

αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης. Θα τοποθετηθούν οι 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 γενικά διάταξη ροής. 

Κατά την διαμόρφωση του αύλειου χώρου θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα 

όμβρια του οικοπέδου 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. 

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 και την 

Τεχνική έκθεση του μηχανικού, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

 

 
Ο Π/νος Δ/νσης Τ.Υ. 

 
 
 

Αναστάσιος Δαμάσκος 
ΜΗΧ.ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αχαρνές,  17-06-2022                       
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Συντάκτης: Ελευθεριάδου Άννα  

 

Ε I Σ Η Γ Η Σ Η 
 

     Π Ρ Ο Σ 
 

      τον κ. Πρόεδρο 
        της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 
ΘΕΜΑ  :  Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- 

εξόδου   

              « ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε. »           
  

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: 56741/17-06-2022  αίτηση του ενδιαφερομένου 
μηχανικού  

και αφού ελέγξαμε το τοπογραφικό  διάγραμμα, το διάγραμμα εισόδου – εξόδου της 

μελέτης και την τεχνική έκθεση,  του μηχανικού κ. Θωμαΐδη Γεώργιου , εγκρίνουμε 

τη διαμόρφωση εισόδου – εξόδου για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών 

του εργοστασίου μεταλλικών κατασκευών από σίδηρο, σωλήνες και αλουμίνιο & βαφής 

αυτών, «ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε.», επί της οδού Ορτανσίας 

29 , στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αχαρνών στη θέση « ΜΟΝΟΜΑΤΙ», 

εντός ζώνης ΒΙΟΠΑ, όπως  φαίνεται  στο συνημμένο σχέδιο.   

10ο Θέμα 



 

 

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. 

 

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



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αχαρνές,  24-06-2022                        
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη  

 

Ε I Σ Η Γ Η Σ Η 
 

     Π Ρ Ο Σ 
 

      τον κ. Πρόεδρο 
        της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 
ΘΕΜΑ  : Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας απότμησης  πεζοδρομίου  

             στην επιχείρηση   « ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΙΠΕΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΚΕ» 

 

  
  

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. Τις διατάξεις  του Π.Δ. 111/2004  (ΦΕΚ76/Α’/2004) , περί χώρων στάθμευσης  

6. Την με αρ. 93/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου &  
7. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου: 57197/16-06-2022  αίτηση του ενδιαφερομένου  

η οποία  αφορά σε οικόπεδο Εντός Σχεδίου και απαιτεί  άδεια απότμησης πεζοδρομίου, ελέγξαμε 

το τοπογραφικό  διάγραμμα , τα υφιστάμενα κράσπεδα , το διάγραμμα  κάλυψης, την τεχνική έκθεση 

και την Υπ. Δήλωση της  μηχανικού Πρεζάνη Αικατερίνης , εγκρίνουμε  την απότμηση 

πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών  της επιχείρησης «ΝΤΟΜΑΤΑ 

ΠΙΠΕΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΚΕ.», εργαστήριο παρασκευής γευμάτων για “catering”,  

στο Ο.Τ. Γ 232α επί της οδού Αριστοτέλους στην εντός σχεδίου περιοχή «ΛΑΘΕΑ Α’» του Δήμου 

Αχαρνών, όπως  φαίνεται  στο συνημμένο σχέδιο.   

  

11ο Θέμα 



 

 

Σημειώνεται ότι :  

η απότμηση του πεζοδρομίου (με υποβιβασμό κρασπέδων στην προκειμένη περίπτωση) 

δηλαδή το άθροισμα των ανοιγμάτων εισόδων – εξόδων  των χώρων στάθμευσης στο 

πρόσωπο του οικοπέδου, σύμφωνα με το Π.Δ. 111/2004  (ΦΕΚ76/Α’/2004) και την με αρ. 

93/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του 

μήκους της προσόψεως του ακινήτου. 

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-

2και 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 τα    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 , το Διάγραμμα κάλυψης  και την Τεχνική έκθεση του μηχανικού, ως 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

 
                 Η συντάξασα                Ο Πρ/νος Δ/σης Τ.Υ.   
 
 
             ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ                             
            ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                       ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ    
   MSc – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 



 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους 

της 

Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/01-02-2022                               

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.: 56669/3-12-2021 (ΙΡΙΔΑ) αίτηση του κ. ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με την οποία ζητά 

την κοπή ενός δέντρου, επί της οδού Κατσανδρή Γ. 3, στην πλατεία Αγ. Γεωργίου  διότι όπως αναφέρει στην 

αίτησή του: «…..έχει γύρει επικίνδυνα». 

2. Η με αρ. πρωτ.: 55110/1-12-21 (ΙΡΙΔΑ) αίτηση του κ. ΣΠΑΝΑΚΗ Ν., ο οποίος εκπροσωπεί τον 

Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βαρυμπόμπης, και με την οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού 

Πυρακάνθων και Ελάτων 32, στην περιοχή Βαρυμπόμπη διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του: «… είναι 

επικίνδυνο για την ασφάλεια του χώρου». 

3. Η με αρ. πρωτ.: 4157/10-12-2021 αίτηση (αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ: 60318/14-12-21), του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική 

Φροντίδα Αχαρνών» με την οποία ζητείται η κοπή δέντρων στο κλειστό γυμναστήριο «Μπάμπης Χολίδης» και 

συγκεκριμένα στο γήπεδο Τένις, διότι όπως αναφέρεται στην αίτησή: «….οι ρίζες των δέντρων έχουν εισχωρήσει 

στο δάπεδο των γηπέδων τένις με αποτέλεσμα την παραμόρφωση του αγωνιστικού χώρου….. κάποια στιγμή ο 

συγκεκριμένος χώρος άθλησης θα είναι ακατάλληλος για άθληση». 

4. Η με αρ. πρωτ.: 56712/3-12-21 (ΙΡΙΔΑ) αίτηση του κ. ΑΡΤΣΕΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ,  με την οποία ζητά την κοπή 

μιας νεραντζιάς επί της οδού Λέσβου 44, στην περιοχή Κ. Μύλο, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του: «….γέρνει 

προς τον δρόμο επικίνδυνα και είναι πιθανό να πέσει σε κανένα περαστικό αυτοκίνητο ή σε κάποιο παιδάκι που πάει 

σχολείο καθώς είναι δίπλα, επίσης έχει ξηλώσει το πεζοδρόμιο και έχει ξεκινήσει να πλησιάζει τα ρολόγια του 

νερού και με κίνδυνο να τα σπάσει». 

5. Η με αρ. πρωτ.: 64857/22-12-2021  ένσταση του κ. Κουκουβέλα Σπυρίδωνα και οι με αρ. πρωτ.: 64756/22-

12-2021 ένσταση και 56476/3-12-2021 εξώδικη διαμαρτυρία – γνωστοποίηση της κας Πρωτόπαπα Αγγελικής,  

σύμφωνα με τις οποίες ενίστανται για την υπ΄αρ. 34/31-08-2002 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, (η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού 

και Νότιου Τομέα 
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12ο Θέμα 



οποία απόφαση, έπειτα από αναζήτηση της Υπηρεσίας, δεν υπάρχει), για την κοπή  ενός πεύκου στην οδό 

Δημοκρίτου 11, στην περιοχή Κεντρικό Μενίδι, και συγκεκριμένα: 

Α) Ο κος Κουκουβέλας ενίσταται διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του « ….τα πεύκα βρίσκονται στην ίδια 

κατάσταση για εβδομήντα τουλάχιστον έτη» και 

Β) Η κα Πρωτόπαπα Αγγελική  ενίσταται με την εξώδική διαμαρτυρία - γνωστοποίηση προς την Υπηρεσία μας 

διότι: «Στις 04/11/21 παρέλαβα εξώδικη διαμαρτυρία, από ιδιοκτήτρια διαμερίσματος της πολυκατοικίας που 

διαμένω , στην οδό Παπαδημητρίου 24 στις Αχαρνές προκειμένου την μετακίνηση του νομίμως παρκαρισμένου 

οχήματός μου, στον κάθετο δρόμο επί της οδού Δημοκρίτου, για να διευκολύνει την κοπή δέντρου στο πεζοδρόμιο 

της πολυκατοικίας…. Αναφέρει εκτός των άλλων, την ύπαρξη απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου 

μας, με αριθμό 34/31-08-2002 με σκοπό να κόψει υπεραιωνόβιο πεύκο, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, έμπροσθεν και 

πλαγίως της θέσεως στάθμευσης, εβρισκόμενο επί της οδού Δημοκρίτου με αιτιολογία την διευκόλυνση της 

στάθμευσης του οχήματος της! …Το δέντρο αυτό προϋπήρχε του κτιρίου και της αγοράς του διαμερίσματος και δεν 

παρεμποδίζει παντελώς την χρήση του πάρκινγκ αφού επί δεκαετίες γινόταν κανονικά η χρήση του, ... 

διαμαρτύρομαι στην επίσης παράλογη απόφαση της δημοτικής αρχής, για την οικολογική καταστροφή που 

συναίνεσε να πραγματοποιήσει, με απαράδεκτη αιτιολογία,…  ». 

6. Το με αριθμ. 2/01-02-2022 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κοπής     δέντρων     Κεντρικού 

και Νότιου Τομέα:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

1. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 56669/3-12-2021 (ΙΡΙΔΑ) αίτησης του κ. ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΟΥ, με την 

οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού Κατσανδρή Γ. 3, στην πλατεία Αγ. Γεωργίου  διότι φέρει έντονη 

κλίση, όλο το βάρος της κόμης γέρνει προς μία κατεύθυνση και υπάρχει κίνδυνος πτώσης του σε διερχόμενο όχημα 

ή πεζό με πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο άλλων 

δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

2.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 55110/1-12-21 (ΙΡΙΔΑ) αίτησης του κ. ΣΠΑΝΑΚΗ Ν., ο οποίος εκπροσωπεί 

τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βαρυμπόμπης, για την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού Πυρακάνθων 

και Ελάτων 32, στην περιοχή Βαρυμπόμπη, λόγω μη αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, διότι βρίσκεται εντός 

ιδιωτικού χώρου. 

3.Την ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 4157/10-12-2021 αίτησης (αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ: 60318/14-12-21), του 

Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών και συγκεκριμένα την κοπή μιας λεύκας, όπως αυτή φαίνεται στην 

σχετική φωτογραφία, επί της οδού  Ελευθερίου Φυτά, έξω από το Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών «Μπάμπης 

Χολίδης» , στην είσοδο του κτιρίου, διότι έχει ξεραθεί. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο 

άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

Οι υπόλοιπες λεύκες, οι οποίες βρίσκονται έναντι του γηπέδου Τένις, και σε απόσταση από αυτό σχεδόν 5 m. δεν 

φαίνεται να έχουν προκαλέσει  ζημιές στο δάπεδο του γηπέδου ΤΕΝΙΣ. 

4. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ  της με αρ. πρωτ.: 56712/3-12-21 (ΙΡΙΔΑ) αίτησης του κ. ΑΡΤΣΕΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ,  με την 

οποία ζητά την κοπή μιας νεραντζιάς επί της οδού Λέσβου 44, στην περιοχή Κ. Μύλο, διότι έπειτα από αυτοψία 

που διενήργησε η Υπηρεσία το εν λόγω δέντρο ήταν κομμένο. 

5. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 64857/22-12-2021  ένστασης του κ. Κουκουβέλα Σπυρίδωνα και των με 

αρ. πρωτ.: 64756/22-12-2021 ένστασης και 56476/3-12-2021 εξώδικης διαμαρτυρίας – γνωστοποίησης της κας 

Πρωτόπαπα Αγγελικής,  σύμφωνα με τις οποίες ενίστανται για την υπ΄αρ. 34/31-08-2002 απόφαση της 



Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, (η οποία απόφαση, έπειτα από αναζήτηση της Υπηρεσίας, δεν υπάρχει), για την 

κοπή  ενός πεύκου στην οδό Δημοκρίτου 11, στην περιοχή Κεντρικό Μενίδι, αλλά υπάρχει η υπ’ αρ. 54/31-8-2020 

(ΑΔΑ: 6ΣΓΣΩΨ8-Β62) απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίθηκε η κοπή του πεύκου στην οδό 

Δημοκρίτου 11 έπειτα από αίτηση που δέχτηκε η Υπηρεσία μας διότι το εν λόγω πεύκο φέρει κλίση προς το 

οδόστρωμα με κίνδυνο πτώσης του σε διερχόμενο όχημα ή πεζό. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η 

φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

Σας διευκρινίζουμε ότι η Επιτροπή κοπής Δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα γνωμοδοτεί σχετικά με τις κοπές 

ενώ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι εκείνη που αποφασίζει για την εκάστοτε κοπή. 

7.   Τη με αριθμ. 6/21-03-2022 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών  

 σύμφωνα      με την οποία: 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΟΝΑ 

 (Η κ.Κατσούλη Μαρία θέτει το ερώτημα: Υλοποείται ως οικολολογικό αντιστάθμισμα η φύτευση δέντρων στη 

θέση αυτών που κόβονται;) 

 

     Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/01-02-2022 Πρακτικό- Έκθεσης της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων 

Κεντρικού και Νότιου Τομέα εντός κοινόχρηστων χώρων ως εξής:  

1. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 56669/3-12-2021 (ΙΡΙΔΑ) αίτησης του κ. ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΟΥ, με την 

οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού Κατσανδρή Γ. 3, στην πλατεία Αγ. Γεωργίου  διότι φέρει έντονη 

κλίση, όλο το βάρος της κόμης γέρνει προς μία κατεύθυνση και υπάρχει κίνδυνος πτώσης του σε διερχόμενο όχημα 

ή πεζό με πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο άλλων 

δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

2. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 55110/1-12-21 (ΙΡΙΔΑ) αίτησης του κ. ΣΠΑΝΑΚΗ Ν., ο οποίος 

εκπροσωπεί τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βαρυμπόμπης, για την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού 

Πυρακάνθων και Ελάτων 32, στην περιοχή Βαρυμπόμπη, λόγω μη αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, διότι 

βρίσκεται εντός ιδιωτικού χώρου. 

3. Την ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 4157/10-12-2021 αίτησης (αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ: 60318/14-12-21), του 

Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών και συγκεκριμένα την κοπή μιας λεύκας, όπως αυτή φαίνεται στην 

σχετική φωτογραφία, επί της οδού  Ελευθερίου Φυτά, έξω από το Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών «Μπάμπης 

Χολίδης» , στην είσοδο του κτιρίου, διότι έχει ξεραθεί. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο 

άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

Οι υπόλοιπες λεύκες, οι οποίες βρίσκονται έναντι του γηπέδου Τένις, και σε απόσταση από αυτό σχεδόν 5 m. δεν 

φαίνεται να έχουν προκαλέσει  ζημιές στο δάπεδο του γηπέδου ΤΕΝΙΣ. 

4. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ  της με αρ. πρωτ.: 56712/3-12-21 (ΙΡΙΔΑ) αίτησης του κ. ΑΡΤΣΕΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ,  με την 

οποία ζητά την κοπή μιας νεραντζιάς επί της οδού Λέσβου 44, στην περιοχή Κ. Μύλο, διότι έπειτα από αυτοψία 

που διενήργησε η Υπηρεσία το εν λόγω δέντρο ήταν κομμένο. 



 

5. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 64857/22-12-2021  ένστασης του κ. Κουκουβέλα Σπυρίδωνα και των με αρ. 

πρωτ.: 64756/22-12-2021 ένστασης και 56476/3-12-2021 εξώδικης διαμαρτυρίας – γνωστοποίησης της κας 

Πρωτόπαπα Αγγελικής,  σύμφωνα με τις οποίες ενίστανται για την υπ΄αρ. 34/31-08-2002 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, (η οποία απόφαση, έπειτα από αναζήτηση της Υπηρεσίας, δεν υπάρχει), για την κοπή  ενός 

πεύκου στην οδό Δημοκρίτου 11, στην περιοχή Κεντρικό Μενίδι, αλλά υπάρχει η υπ’ αρ. 54/31-8-2020 (ΑΔΑ: 

6ΣΓΣΩΨ8-Β62) απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίθηκε η κοπή του πεύκου στην οδό 

Δημοκρίτου 11 έπειτα από αίτηση που δέχτηκε η Υπηρεσία μας διότι το εν λόγω πεύκο φέρει κλίση προς το 

οδόστρωμα με κίνδυνο πτώσης του σε διερχόμενο όχημα ή πεζό. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η 

φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  6/2022. 

    Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης . 

 

 

 

                            ΣΧΕΔΙΟ                                     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. 2/01-02-2022 πρακτικό (με φωτογραφίες) 

4. Η με αριθμ. 6/21-03-2022 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών     

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

   



 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους 

χώρους της 

Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/24-02-2022                               

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.: 4382/5-1-2022 αίτηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική 

Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, 

Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων,  με την οποία ζητά την 

κοπή ενός ευκαλύπτου στον περιβάλλοντα χώρο του ναού των Αγίων Θεοδώρων, επί της οδού 

Χειλίου, στο Κεντρικό Μενίδι διότι όπως αναφέρεται στην αίτησή: «….λόγω προβλημάτων που 

προκαλεί το ριζικό του σύστημα στον προαύλιο χώρο του ναού…. Η υλοτόμηση θα αποτρέψει την 

περαιτέρω διείσδυση του ριζικού συστήματος στην τοιχοποιία και την επακόλουθη αποδιοργάνωση 

της, θα ανακόψει την εισροή υδάτων υγρασία στον ζωγραφικό διάκοσμο του ναού, θα αποτρέψει τυχόν 

πρόκληση ζημιών στην κεραμοσκεπή από ενδεχόμενη μελλοντική πτώση ογκωδών κλάδων». 

2. Το με αριθμ. 3/24-02-2022 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κοπής     δέντρων     

Κεντρικού και Νότιου Τομέα: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

1. Για την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ.: 4382/5-1-2022 αιτήματος του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και 

Μουσείων,  με το οποίο ζητείται η κοπή ενός ευκαλύπτου στον περιβάλλοντα χώρο του ναού των 

Αγίων Θεοδώρων, επί της οδού Χειλίου, στο Κεντρικό Μενίδι διότι: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού 

και Νότιου Τομέα 
 

 

    

 

 

Αχαρνές:   21/03/ 2022 

 

Προς:  Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

13ο Θέμα 



 

 

Α) λόγω της εγγύτητας του με τον ναό, αυξάνεται ο κίνδυνος για ανεπανόρθωτες φθορές στα 

θεμέλια του ναού καθώς το ριζικό σύστημά του αναπτύσσεται οριζοντίως 

Β) στο εσωτερικό του ναού, και στα χαμηλά στρώματα των τοιχωμάτων διαπιστώθηκε αποσάθρωση 

και κατάρρευση σε αρκετά σημεία αυτού, αλλοίωση και πτώση μερών των αγιογραφιών καθώς και 

αστάθεια στον πυρήνα των τοιχίων λόγω της υψηλής ποσότητας υγρασίας, η οποία πιθανόν 

προέρχεται και από το ριζικό σύστημα, το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να  συγκρατεί 

μεγάλες ποσότητες νερού. 

Γ) ο ευκάλυπτος έχει την ιδιότητα να αποβάλει μεγάλα κομμάτια φλοιού ή κλαδιών με πιθανή 

πρόκληση ζημιών στο σκέπαστρο του ναΐσκου 

Δ) οι ρίζες έχουν ανασηκώσει και σπάσει τις πλάκες του πεζόδρομου, προκαλώντας μελλοντικά 

πιθανόν ατύχημα σε διερχόμενο όχημα ή πεζό. 

Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των 

ορίων του Δήμου. 

Σας διευκρινίζουμε ότι η Επιτροπή κοπής Δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα γνωμοδοτεί σχετικά 

με τις κοπές δέντρων. 

Παρακαλούμε όπως διαβιβαστεί η ανωτέρω γνωμοδότηση  στο Δημοτικό Συμβουλίου προκειμένου 

να αποφασίσει σχετικά. 

        3.   Τη με αριθμ. 7/21-03-2022 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών  

 σύμφωνα      με την οποία: 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΟΝΑ 

 

         Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 3/24-02-2022 2022 Πρακτικό- Έκθεση της επιτροπής εξέτασης 

αιτημάτων κοπής        δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα  εντός κοινόχρηστων χώρων  ως 

εξής:  

Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ.: 4382/5-1-2022 αιτήματος του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και 

Μουσείων,  με το οποίο ζητείται η κοπή ενός ευκαλύπτου στον περιβάλλοντα χώρο του ναού των 

Αγίων Θεοδώρων, επί της οδού Χειλίου, στο Κεντρικό Μενίδι διότι: 

Α) λόγω της εγγύτητας του με τον ναό, αυξάνεται ο κίνδυνος για ανεπανόρθωτες φθορές στα 

θεμέλια του ναού καθώς το ριζικό σύστημά του αναπτύσσεται οριζοντίως 

 

 



 

Β) στο εσωτερικό του ναού, και στα χαμηλά στρώματα των τοιχωμάτων διαπιστώθηκε αποσάθρωση 

και κατάρρευση σε αρκετά σημεία αυτού, αλλοίωση και πτώση μερών των αγιογραφιών καθώς και 

αστάθεια στον πυρήνα των τοιχίων λόγω της υψηλής ποσότητας υγρασίας, η οποία πιθανόν 

προέρχεται και από το ριζικό σύστημα, το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να  συγκρατεί 

μεγάλες ποσότητες νερού. 

Γ) ο ευκάλυπτος έχει την ιδιότητα να αποβάλει μεγάλα κομμάτια φλοιού ή κλαδιών με πιθανή 

πρόκληση ζημιών στο σκέπαστρο του ναΐσκου 

Δ) οι ρίζες έχουν ανασηκώσει και σπάσει τις πλάκες του πεζόδρομου, προκαλώντας μελλοντικά 

πιθανόν ατύχημα σε διερχόμενο όχημα ή πεζό. 

Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των 

ορίων του Δήμου. 

Σας διευκρινίζουμε ότι η Επιτροπή κοπής Δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα γνωμοδοτεί σχετικά 

με τις κοπές δέντρων. 

Παρακαλούμε όπως διαβιβαστεί η ανωτέρω γνωμοδότηση  στο Δημοτικό Συμβουλίου 

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

         Η πιο πάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  7 /2022. 

             Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης . 

 

 

 

                            ΣΧΕΔΙΟ     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. 3/24-02-2022 πρακτικό (με φωτογραφίες) 

4. Η με αριθμ. . 7/21-03-2022 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΡΧΗ

Σ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

   



 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της 

Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4/08-04-2022 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.: 44687/27-10-2021 αίτηση του κ. ΣΑΒΟΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, με την οποία 

ζητά την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού Αγ. Πέτρου και Κνωσού, διότι όπως αναφέρει 

στην αίτησή του: «…..θέλω να βάλω πλακόστρωση και να βγάλετε τη ρίζα». 

2. Η με αρ. πρωτ.: 7314/27-01-22 (ΙΡΙΔΑ) αίτηση της κας ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, 

με την οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού Μεγάλου Βασίλειου 1, διότι 

όπως αναφέρει στην αίτησή της: «… έχει σηκώσει την μάντρα του σπιτιού». 

3. Οι με αρ. πρωτ.: 10388/3-2-22 (αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ), του κου Χαράλαμπου Ορφανίδη, 

Πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής Πρωτοβ/μιας Εκπαίδευσης και 10394/3-2-22 της κας 

Οικονόμου Γαρυφαλλιάς, Δ/ντρια του 2ου Δημοτικού, με τις οποίες ζητούν την κοπή 

ενός πεύκου εντός του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, διότι όπως αναφέρουν στις 

αιτήσεις τους: «….λόγω επικίνδυνης κλίσης προς αποφυγής ατυχήματος» και «… .για 

την ασφάλεια των μαθητών». 

4. Η με αρ. πρωτ.: 13446/15-02-22 (ΙΡΙΔΑ) αίτηση της κας ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ,  με 

την οποία ζητά την κοπή ενός δέντρου επί της οδού Κίου 12, διότι όπως αναφέρει στην 

αίτησή της: «….λόγω επικινδυνότητας στο πεζοδρόμιο». 

5. Η με αρ. πρωτ.: 9628/03-02-22 (ΙΡΙΔΑ) αίτηση του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, με την 

οποία ζητά την κοπή ενός δέντρου, επί της οδού Σεφέρη και 28η Οκτωβρίου, στην 

περιοχή Χαραυγή, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του: «…..έχει ψιλώσει αρκετά και 

απειλεί πέρα από τους περαστικούς και τα καλώδια της ΔΕΗ». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού 

και Νότιου Τομέα 
 

 

    

 

 

Αχαρνές:   03/05/ 2022 

 

Προς:  Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

14ο Θέμα 



 

6. Η με αρ. πρωτ.: 14823/18-2-22 (ΙΡΙΔΑ) αίτηση του κ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ, 

με την οποία ζητά την κοπή ενός δέντρου, επί της οδού Π. Μυροβλύτισσας και Ε. 

Ναούσης, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του: «… δεν μπορούμε να εισέλθουμε». 

7. Η με αρ. πρωτ.: 18626/28-02-22 (ΙΡΙΔΑ) αίτηση του κ. ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  με 

την οποία ζητά την κοπή ενός δέντρου επί της οδού Απ. Παύλου 7, διότι όπως 

αναφέρει στην αίτησή του: «….τρυπάνε συνέχεια οι σωλήνες του νερού. Πέρσι έγινε δύο 

φορές όπου εργολάβος της ΕΥΔΑΠ το έφτιαξε ». 

8. Το με αριθμ. 4/08-04-2022 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κοπής     δέντρων        

Κεντρικού και Νότιου Τομέα:                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

1. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 44687/27-10-2021 αίτησης του κ. ΣΑΒΟΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, με 

την οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού Αγ. Πέτρου και Κνωσού διότι φέρει έντονη 

κλίση προς το οδόστρωμα με κίνδυνο πτώσης του σε διερχόμενο όχημα ή πεζό. Ως οικολογικό 

αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του 

Δήμου. 

2.Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 7314/27-01-22 (ΙΡΙΔΑ) αίτησης της κας ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΡΙΑΣ, με την οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού Μεγάλου Βασίλειου 1, διότι το 

ριζικό σύστημα έχει σπάσει και ανασηκώσει μέρος της μάντρας κατοικίας. Ως οικολογικό 

αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του 

Δήμου. 

3.Την ΕΓΚΡΙΣΗ των με αρ. πρωτ.: 10388/3-2-22 (αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ), του κου Χαράλαμπου 

Ορφανίδη, Πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής Πρωτοβ/μιας Εκπαίδευσης και 10394/3-2-22 της κας 

Οικονόμου Γαρυφαλλιάς, Δ/ντρια του 2ου Δημοτικού, αιτήσεων με τις οποίες ζητούν την κοπή 

ενός πεύκου εντός του προαύλιου χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, διότι φέρει έντονη 

κλίση και υπάρχει κίνδυνος πτώσης του σε μαθητή. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η 

φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

4. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  της με αρ. πρωτ.: 13446/15-02-22 (ΙΡΙΔΑ) αίτησης της κας ΜΗΤΡΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ,  η οποία ζητά την κοπή ενός κυπαρισσιού επί της οδού Κίου 12, διότι το ριζικό 

σύστημα αναπτύσσεται οριζοντίως και επιφανειακά και έχει προκαλέσει ρωγμές στη μάντρα 

κατοικίας με κίνδυνο μελλοντικά περαιτέρω ζημιών. 

Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των 

ορίων του Δήμου. 

 



 

5. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 9628/03-02-22 (ΙΡΙΔΑ) αίτησης του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ, για την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού Σεφέρη και 28η Οκτωβρίου, στην περιοχή 

Χαραυγή. Προτείνεται κλάδεμα έτσι ώστε να μειωθεί το ύψος της κόμης του δέντρου για να μην 

ακουμπούν τα κλαδιά στα καλώδια της ΔΕΗ. 

6.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 14823/18-2-22 (ΙΡΙΔΑ) αίτησης του κ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑΞΙΑΡΧΗ, για την κοπή δύο κυπαρισσιών και μιας ιτιάς, επί της  οδού Π. Μυροβλύτισσας και Ε. 

Ναούσης, διότι δεν προκαλούν προβλήματα στην είσοδο του οικοπέδου. 

7. Την ΕΓΚΡΙΣΗ  της με αρ. πρωτ.: 18626/28-02-22 (ΙΡΙΔΑ) αίτησης του κ. ΤΣΑΤΣΑΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Απ. Παύλου 7, διότι βρίσκεται κοντά στο 

φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ προκαλώντας ζημιές το ριζικό σύστημα στις σωληνώσεις του νερού. 

Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των 

ορίων του Δήμου. 

        9.   Τη με αριθμ. 10/18-04-2022 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών  

 σύμφωνα      με την οποία: 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με δύο(2) ψήφους ΠΑΡΩΝ/ΟΥΣΑ αυτές του κ. Αθανασιάδη Κων/νου και της κας. Φυτά Μπόρση 

Μαρίας και εννέα (9) ψήφους ΥΠΕΡ 

 

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 4/08-04-2022  Πρακτικό- Έκθεσης της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων 

κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα εντός κοινόχρηστων χώρων ως εξής:  

 Απορρίπτει την με αρ. πρωτ.: 9628/03-02-22 αίτηση του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, με την 

επισήμανση ότι η υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου θα προβεί σε μερικό κλάδεμα των 

δέντρων προκειμένου να ελαφρύνει την κόμη τους.  

 Απορρίπτει την με αρ. πρωτ.: 14823/18-2-22 αίτηση του κ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ,. για την 

κοπή δύο κυπαρισσιών και μιας ιτιάς, επί της  οδού Π. Μυροβλύτισσας και Ε. Ναούσης, διότι δεν 

προκαλούν προβλήματα στην είσοδο του οικοπέδου. 

 

 Εγκρίνει, την με αρ. πρωτ.: 44687/27-10-2021 αίτησης του κ. ΣΑΒΟΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, με αρ. πρωτ.: 

7314/27-01-22 αίτησης της κας ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, με αρ. πρωτ.: 10388/3-2-22 του κου 

Χαράλαμπου Ορφανίδη, με αρ. πρωτ.: 13446/15-02-22 αίτησης της κας ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, με 

αρ. πρωτ.: 18626/28-02-22 αίτησης του κ. ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

 



 

 

 

 Σας διευκρινίζουμε ότι η Επιτροπή κοπής Δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα γνωμοδοτεί 

σχετικά με τις κοπές δέντρων ενώ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι εκείνη που αποφασίζει για 

την εκάστοτε κοπή. 

      

         Η πιο πάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  10 /2022. 

             Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης . 

 

 

 

                            ΣΧΕΔΙΟ                                     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.4/08-04-2022 πρακτικό (με φωτογραφίες) 

4. Η με αριθμ. . 10/18-04-2022 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

   



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 4/2022 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. 4/2022 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. 1. Το με αριθμό πρωτ.  10323/4-2-2022  αίτημα  της  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, η οποία ζητά την απομάκρυνση του κάδου απορριμμάτων που βρίσκεται  στην 

οδό ΣΠΥΡ. ΚΙΟΥΡΚΑΤΙΩΤΗ 35, διότι εμποδίζει την είσοδο  του καταστήματός  της. 

2. Το με αριθμό #353/16-2-2022  από γραφείο δημότη  αίτημα  της κ. ΒΕΡΝΕΖΟΥ  

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ,  η οποία ζητά  την οριοθέτηση τριών (3) κάδων  απορριμμάτων  επί  της  οδού 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20, (κάθετη  Μετσόβου) στην περιοχή Λυκότρυπα. 

3. Το  με  αριθμό  #378/26-2-2022  από γραφείο δημότη  αίτημα  της  κ. ΜΗΤΣΙΩΝΗ  

ΘΕΟΔΩΡΑΣ,  η  οποία  ζητά  την μετακίνηση κατά 100 μέτρα ενός  κάδου απορριμμάτων,  που  

βρίσκεται  πολύ  κοντά  στο διαμέρισμά  της, επί  της  οδού  ΣΑΜΟΥ  60,    διότι  τίθεται  θέμα  

υγιεινής (έντονη μυρωδιά, μύγες κ.λ.π.). 

4. Το με αριθμό πρωτ. 16796/23-2-2022 αίτημα του κ. ΑΣΛΑΝΙΔΗ  ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος ζητά 

την οριοθέτηση  των  κάδων  απορριμμάτων  στην  οδό  ΑΡΚΑΔΩΝ  & ΖΕΥΞΙΔΟΣ,  διότι  

μετακινούνται  συνεχώς  από τους κατοίκους  διπλανών  κατοικιών. 

5. Το  με αριθμό πρωτ. 23730/14-3-2022 αίτημα της κ. ΜΑΛΑΓΓΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ,  η 

οποία ζητά  την  τοποθέτηση  κάδων  απορριμμάτων  επί  της  οδού  ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ  τέρμα, μετά 

την οδό ΡΟΔΑΥΓΗΣ -  (Αυλίζα) . 

6. Το  με αριθμό πρωτ. 16782/23-2-2022 αίτημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  “ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  ΑΕΒΕ”- 

κ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ,  ο οποίος ζητά την τοποθέτηση  δύο επιπλέον κάδων 

15ο Θέμα 



απορριμμάτων επί της  ΛΕΩΦ. ΤΑΤΟΪΟΥ 10, διότι ο ένας κάδος  που υπάρχει στο σημείο, δεν 

επαρκεί. 

7.  Το με αριθμό πρωτ. 17895/28-2-2022 αίτημα της κ. ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, η  οποία  κατοικεί 

στην οδό ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 7  στην περιοχή Αγριλέζα,   ζητά  την τοποθέτηση κάδων 

απορριμμάτων στην  περιοχή, διότι δεν υπάρχουν  καθόλου σε κοντινό σημείο. 

8. Το με  αριθμό  πρωτ. 17356/24-2-2022  αίτημα  του  κ. ΛΑΓΙΟΥ  ΗΛΙΑ,   ο  οποίος ζητά  

την τοποθέτηση δύο κάδων απορριμμάτων  έναντι της οδού  ΗΡΑΣ 71, (εργατικές κατοικίες), διότι 

ο υφιστάμενος κάδος δεν επαρκεί  για  τις ανάγκες των κατοίκων. 

9.  Το με αριθμό #403/15-3-2022  από γραφείο δημότη  αίτημα  της  κ. ΚΡΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑΣ,  η  

οποία  κατοικεί στην οδό Λέσβου 3 και  ζητά  την  τοποθέτηση ενός   κάδου  ανακύκλωσης   επί  

της  ΛΕΩΦ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  205, (έναντι σούπερ μάρκετ  Γαλαξία), διότι  δεν έχει  καθόλου. 

10.   To  με  αριθμό  #409/17-3-2022  από  γραφείο  δημότη  αίτημα  της  κ. ΣΙΟΥΛΗ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ,  η  οποία  ζητά  την  τοποθέτηση  δύο  κάδων  οικ. απορριμμάτων  επί  της  οδού  

ΑΨΙΘΙΑΣ  6,  κάθετη  στην οδό  ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ  ( δίπλα  στο κατάστημα  ‘’ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ’’),  

διότι  δεν υπάρχουν  κάδοι στην περιοχή. 

11. Τα  με  αριθμό  πρωτ.  12973/14-2-2022  & 25395/18.3.22  αιτήματα  του  κ. ΚΑΖΑΝΤΖΗ  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ,  ο οποίος  ζητά  την  τοποθέτηση  ενός  κάδου απορριμμάτων  επί  της οδού  

ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ  14, όπου  βρίσκεται  η επιχείρησή   του,   διότι  δεν  υπάρχουν  κάδοι σε  κοντινά  

σημεία.  

12.  To  με  αριθμό  #392/8-3-2022  από  γραφείο  δημότη  αίτημα  του  κ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ,  ο  οποίος  ζητά  την  τοποθέτηση   κάδων  οικ. 

απορριμμάτων  επί  της  οδού  ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 30,  διότι  δεν υπάρχουν  κάδοι σε πλησιέστερο  

σημείο. 

13.  Το  με  αριθμό  πρωτ.  26633/23-3-2022  αίτημα  του  κ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ  

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ,  ο  οποίος  ζητά  την  τοποθέτηση  ενός  κάδου  γενικών απορρ/των  επί  της   

ΚΩΝ/ΛΕΩΣ,  στο  ύψος  της  ΛΕΩΦΟΡΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ  71-73, που  είναι  στο  οικοδομικό  

τετράγωνο  μεταξύ  ΡΟΜΕΣΗ  ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΠΟΣΔΑ. 

14.   Το από την 22/03/2022 αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας για την επανεξέταση και 

χωροθέτηση κάδων επί της οδού της οδού ΕΥΚΛΕΙΔΗ στην περιοχή Αγ. Αθανάσιος. 

15.  Το από την 22/03/2022 αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας για την χωροθέτηση κάδων επί 

της οδού της οδού ΠΡΟΟΔΟΥ.  

16.  Το από την 22/03/2022 αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας για την χωροθέτηση κάδων επί 

της οδού της οδού ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΡΟΔΟΠΗΣ. 

17.  Το από την 22/03/2022 αίτημα της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας  για την επανεξέταση 

και χωροθέτηση κάδων επί της οδού της οδού ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΣΥΜΗΣ. 

18.  Το από την 22/03/2022 αυτεπάγγελτου αιτήματος  Δ/νσης Καθαριότητας για την 

τοποθέτηση κάδων επί της οδού της οδού Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 205. 

 



δ) Το αρ. 4/2022 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων 

γνωμοδοτεί ως ακολούθως: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

1. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με  αρ. πρωτ. 10323/4-2-2022  αιτήματος  της  κ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, η οποία ζητούσε  την απομάκρυνση του κάδου 

απορριμμάτων που βρίσκεται  στην οδό ΣΠΥΡ. ΚΙΟΥΡΚΑΤΙΩΤΗ 35, διότι κατά την αυτοψία δεν 

βρέθηκε κάδος. 

2. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του  με αριθμό #353/16-2-2022  αιτήματος  της κ. ΒΕΡΝΕΖΟΥ  

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ,  η οποία ζητούσε  την οριοθέτηση τριών (3) κάδων  απορριμμάτων  επί  της  οδού 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20, (κάθετη  Μετσόβου) στην περιοχή Λυκότρυπα , διότι υπάρχουν τρεις κάδοι  

(δυο οικιακών απορριμμάτων & ένας ανακύκλωσης)  επί της οδού Μακεδονίας έναντι του ο.α. 18, 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

3. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ  του με αριθμό #378/26-2-2022  αιτήματος  της  κ. ΜΗΤΣΙΩΝΗ  

ΘΕΟΔΩΡΑΣ,  η  οποία  ζητούσε  την μετακίνηση ενός  κάδου απορριμμάτων, διότι είναι έναντι 

της οικίας της επί  της  οδού  ΣΑΜΟΥ  60 και δεν ενοχλεί, σύμφωνα με το συνημμένο 

σκαρίφημα. 

4. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ.   με αριθμό πρωτ. 16796/23-2-2022 αιτήματος του κ. 

ΑΣΛΑΝΙΔΗ  ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος ζητούσε την οριοθέτηση των  κάδων  απορριμμάτων  οδό  

ΑΡΚΑΔΩΝ  & ΖΕΥΞΙΔΟΣ. Προτείνεται να παραμείνουν ως έχουν στην οδό Αρκάδων σύμφωνα 

με το συνημμένο σκαρίφημα. 

5. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ.  23730/14-3-2022 αιτήματος της κ. ΜΑΛΑΓΓΑΡΗ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ,  η οποία ζητούσε  την  τοποθέτηση  κάδων  απορριμμάτων  επί  της  οδού  

ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ  τέρμα στην περιοχή Αυλίζα,  διότι έχει επί της  οδού ΡΟΔΑΥΓΗΣ ,  σύμφωνα με 

το συνημμένο σκαρίφημα. 

6. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 16782/23-2-2022 αιτήματος του κ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗ της εταιρείας “ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  ΑΕΒΕ”.   Προτείνεται η τοποθέτηση  δύο κάδων 

απορριμμάτων επί της  ΛΕΩΦ. ΤΑΤΟΪΟΥ 10,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

7. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ. 17895/28-2-2022 αιτήματος της κ. ΘΑΝΟΥ 

ΜΑΡΙΑΣ. Προτείνεται η τοποθέτηση  δύο κάδων (έναν οικιακών απορριμμάτων & έναν 

ανακύκλωσης) επί της  οδού ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 7  στην περιοχή Αγριλέζα ,  σύμφωνα με το 

συνημμένο σκαρίφημα. 

8. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό πρωτ.   17356/24-2-2022  αιτήματος  του  κ. ΛΑΓΙΟΥ  

ΗΛΙΑ,   διότι κατά την  αυτοψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη δυο κάδων απορριμμάτων επί της οδού  

ΗΡΑΣ έναντι του ο.α.71, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

9. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό #403/15-3-2022  αιτήματος  της  κ. ΚΡΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑΣ,  η  

οποία  ζητούσε  την  τοποθέτηση ενός   κάδου  ανακύκλωσης   επί  της  ΛΕΩΦ. 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  205.  Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου ανακύκλωσης στην υπάρχουσα 

θέση των τριών κάδων επί  της  ΛΕΩΦ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  205, έναντι σούπερ μάρκετ  Γαλαξία, 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 



10. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό #409/17-3-2022  αιτήματος  της  κ. ΣΙΟΥΛΗ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ,  διότι κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη τριών κάδων (δύο οικιακών 

απορριμμάτων & ενός  ανακύκλωσης) επί της οδού ΑΨΙΘΙΑΣ,  σύμφωνα με το συνημμένο 

σκαρίφημα. 

11. Την ΕΓΚΡΙΣΗ των με αριθμό  πρωτ.  12973 & 25395/2022  αιτημάτων του  κ. 

ΚΑΖΑΝΤΖΗ  ΚΥΡΙΑΚΟΥ.   Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου ανακύκλωσης  επί  της οδού  

ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ  14, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

12. Την  ΑΠΟΡΙΨΗ εν μέρει του με αριθμό #392/8-3-2022  αιτήματος  του  κ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ,  ο  οποίος  ζητά  την  τοποθέτηση   κάδων  

απορριμμάτων  επί  της  οδού  ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 30,  διότι  υπάρχουν κάδοι κατά μήκος της 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ. Προτείνεται η τοποθέτηση ενός κάδου ανακύκλωσης επί της οδού ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 

έναντι του ο.α. 30 , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

13. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αριθμό πρωτ.  26633/23-3-2022  αιτήματος  του  κ.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ. Προτείνεται η τοποθέτηση δυο κάδων (ενός οικιακών 

απορριμμάτων & ενός  ανακύκλωσης) επί της οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έναντι ο.α. 227,  

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

14. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ του από την 22/03/2022 αιτήματος  της Δ/νσης Καθαριότητας για την 

επανεξέταση και χωροθέτηση κάδων επί της οδού της οδού ΕΥΚΛΕΙΔΗ στην περιοχή Αγ. 

Αθανάσιος. Προτείνεται η  τοποθέτηση ενός οικιακών απορριμμάτων  επί της οδού: 1. 

ΕΥΚΛΕΙΔΗ 43 , 2. ΕΥΚΛΕΙΔΗ 50, 3. ΕΥΚΛΕΙΔΗ έναντι ο.α. 65 (& ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ), 4.  

ΕΥΚΛΕΙΔΗ έναντι ο.α. 71 (& ΝΑΖΛΙΟΥ), 5. ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έναντι ο.α. 27,  6. 

ΚΟΥΡΤΙΔΗ 3 και 7. ΚΟΥΡΤΙΔΗ έναντι ο.α.11 η τοποθέτηση δυο κάδων (ενός οικιακών 

απορριμμάτων & ενός  ανακύκλωσης)  ,  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

15. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ του  από την 22/03/2022 αιτήματος  της Δ/νσης Καθαριότητας για την 

χωροθέτηση κάδων επί της οδού της οδού ΠΡΟΟΔΟΥ.  Προτείνεται η  τοποθέτηση ενός οικιακών 

απορριμμάτων  επί της οδού της οδού: 1. ΠΡΟΟΔΟΥ έναντι ο.α. 96,  2. ΠΡΟΟΔΟΥ έναντι ο.α. 

32-34 προ της οδού Τήνου, 3. ΠΡΟΟΔΟΥ & ΜΩΡΙΑ και 4. ΠΡΟΟΔΟΥ & ΠΕΡΓΑΜΟΥ ,  

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

16. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ από την 22/03/2022 αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας για την 

χωροθέτηση κάδων επί της οδού της οδού ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΡΟΔΟΠΗΣ. Προτείνεται να 

παραμείνουν στην υπάρχουσα θέση δυο κάδοι οικιακών απορριμμάτων επί της  οδού 

ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΡΟΔΟΠΗΣ και να τοποθετηθούν δυο κάδοι  οικιακών απορριμμάτων  επί της 

οδού ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΤΕΡΖΑΚΗ , σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

17. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει του από την 22/03/2022 αιτήματος της Δ/νσης Δημοτικής 

Αστυνομίας  για την επανεξέταση και χωροθέτηση κάδων επί της οδού της οδού ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

& ΣΥΜΗΣ.  Προτείνεται να παραμείνουν στην υπάρχουσα θέση τρεις κάδοι (δυο οικιακών 

απορριμμάτων & ένας  ανακύκλωσης)  και να τοποθετηθούν δυο κάδοι (ένας οικιακών 

απορριμμάτων & ένας  ανακύκλωσης) επί της οδού ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ 17 , σύμφωνα με το 

συνημμένο σκαρίφημα. 



18. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ από την 22/03/2022 αυτεπάγγελτου αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας 

για την τοποθέτηση κάδων επί της οδού της οδού Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 205. Προτείνεται η  

τοποθέτηση δυο κάδων (ενός οικιακών απορριμμάτων & ενός  ανακύκλωσης) επί της οδού της 

οδού Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 205, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

 

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. 11/2022 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, η οποία: 

 i εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 4/2022 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  

 


