
  

 

 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Θέμα: «Εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για την στέγαση 
του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, για το Σχολικό Έτος 2022-2023» 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
           Παρακαλούμε όπως σε προσεχή συνεδρίαση φέρετε προς συζήτηση το θέμα που 
αφορά την εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 3ου 
Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2022-2023, έχοντας υπόψη:  

Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από το 
άρθρο 42 του Ν. 4257/14. 

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), 

Τις διατάξεις του άρθρου 95 περ. α του Ν. 3852/2010 « η μίσθωση των ακινήτων 
για τη στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων έχει πλέον μεταβιβαστεί στους Ο.Τ.Α 
πρώτου βαθμού ήδη από 01/01/2011» 

Το Π.Δ.270/1981 και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 270/1981 

Ότι πρέπει να προβούμε σε νέα διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το Π.Δ. 
34/1995 το άρθρο 7 του Ν. 2741/1999 και το άρθρο 4 του Ν. 3130/2003, 
δεδομένου ότι η χρονική διάρκεια μίσθωσης στο υπάρχον κτήριο έχει ξεπεράσει τα 
12 έτη και δεν επιτρέπεται σιωπηρή αναμίσθωση,  

Την με αριθμ.: 16855/9.10.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 4519 Β’/16.10.2018, τροποποίηση της 
Υ.Α. με αριθμ.: 37237/ΣΤ1/28.03.2017). 

Την 209/2019 (ΑΔΑ ΩΖ9ΘΩΨ8-ΟΑΜ) Απόφαση Δ.Σ. μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
του Δημοτικού Συμβουλίου στην  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

Το με αριθμ. πρωτ.: 24267/15-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, 
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, με το οποίο διαβιβάζουν τα ισχύοντα που 
αφορούν στην έγκριση κτηριολογικών προγραμμάτων για τις ανάγκες στέγασης 
δομών Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως στην 
διαδικασία επιλογής χώρων εκ μέρους των Δήμων, μετά των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και της σχετικής νομοθεσίας. 

  Την με αριθμ.: 22/30.3.2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 
6ΖΔΔΩΨ8-6ΣΥ), διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου, για την στέγαση του 
3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. 

 Τα υπ΄αριθμ.: 36146/15-4-2022, 43853/16-5-2022, 58216/20-6-2022 και 
82178/26-8-2022, έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς την Νομική 
Υπηρεσία, με τα οποία ζητείται η σύνταξη των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων, 
για την στέγαση των 3ου, 17ου και 21ου Νηπιαγωγείων Αχαρνών  

  Το υπ΄αριθμ.: 82698/30-8-2022 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το 
οποίο:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας – 
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων 
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα 
Τ.Κ.: 136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια: Πασχαλίδου Μαρία 
Τηλ.:  213-2072367, 213 2072 361 

e-mail: mpasxalidou@acharnes.gr 

Βαθμός προτεραιότητας «Κοινό» 
Χρόνος διατήρησης : «3 έτη» 

 

 
 
  
 
ΠΡΟΣ :  Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής 

 

1ο Θέμα 



 «λόγω: 

1) της καθυστέρησης έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου 

Αχαρνών για το τρέχον οικονομικό έτος 2022 και της 

συνεπαγόμενης αυτού έλλειψης χρονικού περιθωρίου, για την 

ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών μίσθωσης 

νέων κτηρίων. 

2) Της επιτακτικής ανάγκης στέγασης των νηπιαγωγείων του Δήμου 

Αχαρνών, ήτοι του 3ου, του 17ου και του 21ου, για το σχολικό 

έτος 2022-2023. 

3) Της υψίστης σημασίας σκοπού που επιτελούν τα εν λόγω 

νηπιαγωγεία τόσο για την μόρφωση όσο και για την 

κοινωνικοποίηση των <<μικρών δημοτών>> του Δήμου Αχαρνών. 

 

Κατά την άποψή μου, επιτρέπεται και κρίνεται επιτακτική η 

παράταση των ανωτέρω συμβάσεων μισθώσεων κτιρίων, για την 

στέγαση των 3ου, 17ου και 21ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Αχαρνών, 

για το σχολικό έτος 2022-2023, 

 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης εκ νέου παράτασης της υπάρχουσας 

σύμβασης μίσθωσης για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, για το Σχολικό 
Έτος 2022-2023. 
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν.3861/2010, η οποία προστέθηκε με 
την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013, αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων των διοικούμενων όσο και για την επικοινωνία μεταξύ των φορέων. 
 
Συν/να:  

1.Το υπ΄αριθμ.: 24267/15-3-2022 έγγραφο 

2.Το υπ΄αριθμ.: 36146/15-4-2022 έγγραφο 
3.Το υπ΄αριθμ.: 43853/16-5-2022 έγγραφο 
4.Το υπ΄αριθμ.: 58216/20-6-2022 έγγραφο 

5.Το υπ΄αριθμ.: 82178/26-8-2022 έγγραφο 

6.Το υπ΄αριθμ.: 82698/30-8-2022 έγγραφο 

7.Σχέδιο απόφασης 

 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 



  

 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Θέμα: «Εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για την στέγαση 

του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, για το Σχολικό Έτος 2022-2023» 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
           Παρακαλούμε όπως σε προσεχή συνεδρίαση φέρετε προς συζήτηση το θέμα που 
αφορά την εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 
17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2022-2023, έχοντας υπόψη:  

Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από το 
άρθρο 42 του Ν. 4257/14. 

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), 

Τις διατάξεις του άρθρου 95 περ. α του Ν. 3852/2010 « η μίσθωση των ακινήτων 
για τη στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων έχει πλέον μεταβιβαστεί στους Ο.Τ.Α 
πρώτου βαθμού ήδη από 01/01/2011» 

Το Π.Δ.270/1981 και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 270/1981 

Ότι πρέπει να προβούμε σε νέα διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το Π.Δ. 
34/1995 το άρθρο 7 του Ν. 2741/1999 και το άρθρο 4 του Ν. 3130/2003, 
δεδομένου ότι η χρονική διάρκεια μίσθωσης στο υπάρχον κτήριο έχει ξεπεράσει τα 
12 έτη και δεν επιτρέπεται σιωπηρή αναμίσθωση,  

Την με αριθμ.: 16855/9.10.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 4519 Β’/16.10.2018, τροποποίηση της 
Υ.Α. με αριθμ.: 37237/ΣΤ1/28.03.2017). 

Την 209/2019 (ΑΔΑ ΩΖ9ΘΩΨ8-ΟΑΜ) Απόφαση Δ.Σ. μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
του Δημοτικού Συμβουλίου στην  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

Το με αριθμ. πρωτ.: 24267/15-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, 
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, με το οποίο διαβιβάζουν τα ισχύοντα που 
αφορούν στην έγκριση κτηριολογικών προγραμμάτων για τις ανάγκες στέγασης 
δομών Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως στην 
διαδικασία επιλογής χώρων εκ μέρους των Δήμων, μετά των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και της σχετικής νομοθεσίας. 

  Την με αριθμ.: 23/30.3.2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 
Ψ8ΕΓΩΨ8-ΙΑ3), διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου, για την στέγαση του 
17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. 

 Τα υπ΄αριθμ.: 36146/15-4-2022, 43853/16-5-2022, 58216/20-6-2022 και 
82178/26-8-2022, έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς την Νομική 
Υπηρεσία, με τα οποία ζητείται η σύνταξη των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων, 
για την στέγαση των 3ου, 17ου και 21ου Νηπιαγωγείων Αχαρνών  

  Το υπ΄αριθμ.: 82698/30-8-2022 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το 
οποίο:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας – 
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων 
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα 
Τ.Κ.: 136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια: Πασχαλίδου Μαρία 
Τηλ.:  213-2072367, 213 2072 361 

e-mail: mpasxalidou@acharnes.gr 

Βαθμός προτεραιότητας «Κοινό» 
Χρόνος διατήρησης : «3 έτη» 

 

 
 
  
 
ΠΡΟΣ :  Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής 

 

2ο Θέμα 



 «λόγω: 

1) της καθυστέρησης έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου 

Αχαρνών για το τρέχον οικονομικό έτος 2022 και της 

συνεπαγόμενης αυτού έλλειψης χρονικού περιθωρίου, για την 

ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών μίσθωσης 

νέων κτηρίων. 

2) Της επιτακτικής ανάγκης στέγασης των νηπιαγωγείων του Δήμου 

Αχαρνών , ήτοι του 3ου, του 17ου και του 21ου, για το σχολικό 

έτος 2022-2023. 

3) Της υψίστης σημασίας σκοπού που επιτελούν τα εν λόγω 

νηπιαγωγεία τόσο για την μόρφωση όσο και για την 

κοινωνικοποίηση των <<μικρών δημοτών>> του Δήμου Αχαρνών. 

 

Κατά την άποψή μου, επιτρέπεται και κρίνεται επιτακτική η 

παράταση των ανωτέρω συμβάσεων μισθώσεων κτιρίων, για την 

στέγαση των 3ου, 17ου και 21ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Αχαρνών, 

για το σχολικό έτος 2022-2023, 

 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης εκ νέου παράτασης της υπάρχουσας 

σύμβασης μίσθωσης για την στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, για το Σχολικό 
Έτος 2022-2023. 
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν.3861/2010, η οποία προστέθηκε με 
την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013, αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων των διοικούμενων όσο και για την επικοινωνία μεταξύ των φορέων. 
 
Συν/να:  

1.Το υπ΄αριθμ.: 24267/15-3-2022 έγγραφο 

2.Το υπ΄αριθμ.: 36146/15-4-2022 έγγραφο 
3.Το υπ΄αριθμ.: 43853/16-5-2022 έγγραφο 
4.Το υπ΄αριθμ.: 58216/20-6-2022 έγγραφο 

5.Το υπ΄αριθμ.: 82178/26-8-2022 έγγραφο 

6.Το υπ΄αριθμ.: 82698/30-8-2022 έγγραφο 

7.Σχέδιο απόφασης 

 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 



 

  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Θέμα: «Εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για την στέγαση 

του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, για το Σχολικό Έτος 2022-2023» 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
           Παρακαλούμε όπως σε προσεχή συνεδρίαση φέρετε προς συζήτηση το θέμα που 
αφορά την εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 
21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2022-2023, έχοντας υπόψη:  

Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από το 
άρθρο 42 του Ν. 4257/14. 

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), 

Τις διατάξεις του άρθρου 95 περ. α του Ν. 3852/2010 « η μίσθωση των ακινήτων 
για τη στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων έχει πλέον μεταβιβαστεί στους Ο.Τ.Α 
πρώτου βαθμού ήδη από 01/01/2011» 

Το Π.Δ.270/1981 και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 270/1981 

Ότι πρέπει να προβούμε σε νέα διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το Π.Δ. 
34/1995 το άρθρο 7 του Ν. 2741/1999 και το άρθρο 4 του Ν. 3130/2003, 
δεδομένου ότι η χρονική διάρκεια μίσθωσης στο υπάρχον κτήριο έχει ξεπεράσει τα 
12 έτη και δεν επιτρέπεται σιωπηρή αναμίσθωση,  

Την με αριθμ.: 16855/9.10.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 4519 Β’/16.10.2018, τροποποίηση της 
Υ.Α. με αριθμ.: 37237/ΣΤ1/28.03.2017). 

Την 209/2019 (ΑΔΑ ΩΖ9ΘΩΨ8-ΟΑΜ) Απόφαση Δ.Σ. μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
του Δημοτικού Συμβουλίου στην  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

Το με αριθμ. πρωτ.: 24267/15-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, 
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, με το οποίο διαβιβάζουν τα ισχύοντα που 
αφορούν στην έγκριση κτηριολογικών προγραμμάτων για τις ανάγκες στέγασης 
δομών Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως στην 
διαδικασία επιλογής χώρων εκ μέρους των Δήμων, μετά των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και της σχετικής νομοθεσίας. 

  Την με αριθμ.: 24/30.3.2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 
ΨΑ0ΒΩΨ8-ΦΓΚ), διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου, για την στέγαση 
του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. 

 Τα υπ΄αριθμ.: 36146/15-4-2022, 43853/16-5-2022, 58216/20-6-2022 και 
82178/26-8-2022, έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς την Νομική 
Υπηρεσία, με τα οποία ζητείται η σύνταξη των όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων, 
για την στέγαση των 3ου, 17ου και 21ου Νηπιαγωγείων Αχαρνών  

  Το υπ΄αριθμ.: 82698/30-8-2022 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το 
οποίο:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας – 
Κτηματολογίου - Απαλλοτριώσεων 
Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα 
Τ.Κ.: 136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια: Πασχαλίδου Μαρία 
Τηλ.:  213-2072367, 213 2072 361 

e-mail: mpasxalidou@acharnes.gr 

Βαθμός προτεραιότητας «Κοινό» 
Χρόνος διατήρησης : «3 έτη» 

 

 
 
  
 
ΠΡΟΣ :  Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής 

 

3ο Θέμα 



 «λόγω: 

1) της καθυστέρησης έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου 

Αχαρνών για το τρέχον οικονομικό έτος 2022 και της 

συνεπαγόμενης αυτού έλλειψης χρονικού περιθωρίου, για την 

ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών μίσθωσης 

νέων κτηρίων. 

2) Της επιτακτικής ανάγκης στέγασης των νηπιαγωγείων του Δήμου 

Αχαρνών , ήτοι του 3ου, του 17ου και του 21ου, για το σχολικό 

έτος 2022-2023. 

3) Της υψίστης σημασίας σκοπού που επιτελούν τα εν λόγω 

νηπιαγωγεία τόσο για την μόρφωση όσο και για την 

κοινωνικοποίηση των <<μικρών δημοτών>> του Δήμου Αχαρνών. 

 

Κατά την άποψή μου, επιτρέπεται και κρίνεται επιτακτική η 

παράταση των ανωτέρω συμβάσεων μισθώσεων κτιρίων, για την 

στέγαση των 3ου, 17ου και 21ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Αχαρνών, 

για το σχολικό έτος 2022-2023, 

 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης εκ νέου παράτασης της υπάρχουσας 

σύμβασης μίσθωσης για την στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, για το Σχολικό 
Έτος 2022-2023. 
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν.3861/2010, η οποία προστέθηκε με 
την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013, αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων των διοικούμενων όσο και για την επικοινωνία μεταξύ των φορέων. 
 
Συν/να:  

8.Το υπ΄αριθμ.: 24267/15-3-2022 έγγραφο 

9.Το υπ΄αριθμ.: 36146/15-4-2022 έγγραφο 
10.Το υπ΄αριθμ.: 43853/16-5-2022 έγγραφο 
11.Το υπ΄αριθμ.: 58216/20-6-2022 έγγραφο 

12.Το υπ΄αριθμ.: 82178/26-8-2022 έγγραφο 

13.Το υπ΄αριθμ.: 82698/30-8-2022 έγγραφο 

14.Σχέδιο απόφασης 

 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 



 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

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

ιδιοκτησίας κ. Ξυλογιάννη Απόστολου με Κ.Α. 3822001 στο Ο.Τ. 2767 της Π.Ε. Μ. Σχοίνα Α του Δήμου 

Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 3.660,00 € (=18,30 τ.μ. Χ 200,00€/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 3.660,00 €, 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, στο Ο.Τ. 2767 με Κ.Α. 3822001 ιδιοκτησίας κ. Ξυλογιάννη Απόστολου , ο οποίος αποδέχτηκε 

να αποζημιωθεί από τον Δήμο για την απαλλοτριώμενη ιδιοκτησία του έκτασης 18,30τ.μ. στην τιμή των 200,00€/τ.μ., 

με την συνολική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 3.660,00 € (=18,30τ.μ. Χ 200,00€/τ.μ.), σύμφωνα με το 

πίνακα της υπ' αρίθμ. 7973/2010 1ης 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 

200,00€/τ.μ.). 

 

Τίτλοι: Συμβόλαιο 27871/1987 (αγοραπωλησία αγροτικού ακινήτου) 

 

 
 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 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση ή μη για δεντροφύτευση σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής 

                 Κοινότητας Αχαρνων στην περιοχή της Αμυγδαλέζας  σύμφωνα με την  

πρόταση του Τμήματος  Πρασίνου Κεντρικού και Νότιου Τομέα». 

 

                 Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρεται ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτήματος περί δενδροφύτευσης ή μη σε κοινόχρηστους χώρους της 

περιοχής της Αμυγδαλέζας του Δήμου Αχαρνών, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά 

 

        Έχοντας υπ’ όψιν:  

1. Των περιβαλλοντικών, κλιματικών αλλαγών 

2.Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών μας ( στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε την 

καθημερινότητα των κατοίκων , με πράσινους χώρους επισκέψιμους και προσπελάσιμους από όλους 

για καθημερινό παιχνίδι και αναψυχή )  

3.Την ενίσχυση παράλληλα της βιοποικιλότητας της κάθε γειτονιάς, με ένα μικρό πνεύμονα οξυγόνου 

στην πόλη  

4.Ως οικολογικό αντιστάθμισμα, των καμένων δένδρων της πόλης 

5.Την αντιμετώπιση  του προβλήματος της θερμικής νησίδας και  

6.σαφώς να βελτιώσουμε το μικροκλίμα της περιοχής    

         Παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, καθώς και να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο      για την λήψη σχετικής απόφασης           

             Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης . 

 

                                         Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                          Περιβάλλοντος και Πρασίνου                          

                                                         

       

                             Νίκας Νικόλαος  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού 

και Νότιου Τομέα 
 

    

 

 

Αχαρνές:   06 /09/ 2022 

 

Προς:  Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ 

 

  

5ο Θέμα 



     

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση ή μη για δεντροφύτευση σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής 

                 Κοινότητας Θρακομακεδόνων στην οδό Ορφέως σύμφωνα με την  πρόταση 

                 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου». 

 

                 Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρεται ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτήματος περί δενδροφύτευσης ή μη στην οδό Ορφέως της 

Κοινότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά 

 

        Έχοντας υπ’ όψιν:  

1. Των περιβαλλοντικών, κλιματικών αλλαγών 

2.Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών μας  

3.Την ενίσχυση παράλληλα της βιοποικιλότητας της κάθε γειτονιάς, με ένα μικρό πνεύμονα 

οξυγόνου στην πόλη  

4.Ως οικολογικό αντιστάθμισμα, των καμένων δένδρων της πόλης 

5.Την αντιμετώπιση  του προβλήματος της θερμικής νησίδας και  

6.σαφώς να βελτιώσουμε το μικροκλίμα της περιοχής    

   Παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, καθώς και να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο      για την λήψη σχετικής απόφασης           

             Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης . 

 

                            ΣΧΕΔΙΟ             Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                           Περιβάλλοντος και Πρασίνου                          

                                                         

       

                             Νίκας Νικόλαος   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου  

Βόρειου Τομέα 
 

    

 

 

Αχαρνές:   15/09/ 2022 

 

Προς:  Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ 
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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αχαρνές,  29-08-2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 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   

              «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΛΤΣΕΤΑ Ο.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: 69735/15-07-2022  αίτηση του ενδιαφερομένου μηχανικού  

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

τεχνική έκθεση,  του μηχανικού κ.  Ιωάννη Λαζάρου , εγκρίνουμε τη διαμόρφωση εισόδου – 

εξόδου για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης κατασκευής πλαστικών 

ειδών με την επωνυμία               « ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΛΤΣΕΤΑ Ο.Ε.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

επί της οδού Κατεβασιάς , στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αχαρνών στη θέση 

«ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ»,  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 –
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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 Προϊστ/νη ΤμήματοςΟ Προϊστ/νος Δ/σης Τ.Υ.   
              Κυκλοφοριακής Υποδομής                                                                                                                                                           
 
 
                      
 
               ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ                                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ                             
                ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                    ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ    
       MSc – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

                                                                                                       

                                              



          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αχαρνές,  08-09-2022                       

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 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   

              «ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε.»           
 

Έχοντας υπόψη: 

6. 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.                  

7. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)  

8. Την με αρ. 209/2019 Απόφαση του Δ.Σ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

9. 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  

10. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου: 84366/05-09-2022  αίτηση του ενδιαφερομένου μηχανικού  

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

τεχνική έκθεση, του μηχανικού κ. Κων/νου Παγώνα  , εγκρίνουμε τη διαμόρφωση εισόδου – 

εξόδου για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών του κέντρου αποθήκευσης προϊόντων 

ζύμης υπό ψύξη με την  

επωνυμία: «ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΕ» επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 432, στην εκτός σχεδίου περιοχή 

του Δήμου Αχαρνών στη θέση «ΜΟΝΟΜΑΤΙ», 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 –
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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,   12-09-2022                 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη 
E I Σ Η Γ Η Σ Η  

Π Ρ Ο Σ 
τον κ. Πρόεδρο 

 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
              «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ  
               ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
 

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. : 858475/09-08-22 αίτησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής,  εξετάστηκε το θέμα και εισηγούμαστε, 

υπέρ της κυκλοφοριακής μελέτης, όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την με αρ. 858215/09-09-2022 Απόφαση της  

Περιφέρειας Αττικής και κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας.  

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της έναρξης εργασιών κατασκευής αγωγού ομβρίων στην 

οδό Κολοκοτρώνη (ρέμα Εσχατιάς- Αριστοτέλους ) για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΚΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 1 (ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) από την 

Ανάδοχο εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ».  

Από το σημείο αυτό , δε  διέρχονται   λεωφορειακές γραμμές  ΟΑΣΑ.   

Ο αιτών, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την επάρκεια και την 

τήρησή τους. 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.  

Η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στη συνημμένη μελέτη της Περιφέρειας , θα έχει 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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Ο  ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αχαρνές,  13-09-2022                        

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   « ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ » 

 

  
 

Έχοντας υπόψη: 

11. 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.                  

12. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)  

13. Την με αρ. 209/2019 Απόφαση του Δ.Σ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

14. 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  

15. Τις διατάξεις  του Π.Δ. 111/2004  (ΦΕΚ76/Α’/2004) , περί χώρων στάθμευσης  
16. Την με αρ. 93/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου &  
17. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου: 85707/08-09-2022  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 και την τεχνική 

έκθεση που κατατέθηκαν από τον  μηχανικό  Πέτρουλα Σωτήριο , εγκρίνουμε  την απότμηση 

πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης «ΤΣΟΥΤΣΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ», ξυλουργικό εργαστήριο , στο Ο.Τ. 65 επί της οδού Εθν.Αντιστάσεως 140 & 

Φερεκύδου στην εντός σχεδίου περιοχή «ΝΕΑΠΟΛΗ» του Δήμου Αχαρνών.  
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Η απότμηση εγκρίνεται για μήκος 3,00 μέτρων επί του πεζοδρόμιο της οδού Φερεκύδου, 

έμπροσθεν της πόρτας εισόδου –εξόδου οχημάτων του νόμιμου χώρου στάθμευσης του 

ακινήτου με υποβιβασμό κρασπέδων.   

  

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. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι η τήρηση όλων των προϋποθέσεων και η ορθή κατασκευή βάσει της 

κείμενης   

Νομοθεσίας, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του μηχανικού που συνεργάζεται με την 

επιχείρηση και του αιτούντος επιχειρηματία.   

  

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται μόνο για την έγκριση απότμησης 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 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αχαρνές, 14 -09-2022                       

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 
 

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   

              «INTERTRADE HELLAS ABEE »           

Έχοντας υπόψη: 

18. 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.                  

19. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)  

20. Την με αρ. 209/2019 Απόφαση του Δ.Σ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

21. 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  
22. Το με αρ. ΦΕΚ 2278/Β’/2018 (Απόφαση με αρ. οικ.64618/856/Φ15 Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης) περί δικαιολογητικών και διαδικασίας αδειοδότησης για τη λειτουργία μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων.     
23. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου: 86262/09-09-2022  αίτηση του ενδιαφερομένου μηχανικού  

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

τεχνική έκθεση,  του μηχανικού κ. Διονύσιου Παπαδόπουλου , εγκρίνουμε τη διαμόρφωση 

εισόδου – εξόδου για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών του εργοστασίου ειδών 

οικιακής χρήσης  με την επωνυμία  «NTERTRADE ABEE», επί της οδού Γαβριήλ, στην εκτός 

σχεδίου περιοχή του Δήμου Αχαρνών στη θέση «ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ», όπως  φαίνεται  στο συνημμένο 

σχέδιο.    

 

 

 

11ο Θέμα 



 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΕΞΟΔΟΥ (ΠΗΓΗ:ΧΑΡΤΕΣ GOOGLE) 

 

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  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  Ο Πρ/νος Δ/σης Τ.Υ.   
                   Κυκλοφοριακής Υποδομής                         

                     
                ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ                            
                ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                 ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ    
       MSc – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αχαρνές,   16-09-2022                 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη 
E I Σ Η Γ Η Σ Η  

 Π Ρ Ο Σ 
     τον κ. Πρόεδρο 

             της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

                    «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000  
                     (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ) ΕΩΣ Χ.Θ. 12+000 » 

 

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. : 88996/16-09-2022 αίτησης της Αναδόχου εταιρείας του Υπ. Υποδομών και 

Μεταφορών (Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.Κ.Υ) - Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων : “ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ” , 

εξετάστηκε το θέμα και εισηγούμαστε, υπέρ της κυκλοφοριακής μελέτης, όπως κατατέθηκε από την εταιρεία  

στην Υπηρεσία μας.  

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της έναρξης εργασιών κατασκευής τεχνικού 

(κιβωτοειδής διατομή από Χ.Θ. 2+676,00 έως Χ.Θ. 2+703,00) διασταύρωσης της διευθέτησης του ρέματος 

Αχαρνών (Καναπίτσα) με την οδό Νικ. Βρεττάκου στο Δήμο Αχαρνών.  Οι εργασίες αυτές ανήκουν στο 2
ο
 τμήμα της 

συνολικής διευθέτησης του ρέματος Αχαρνών από Λ. Δεκελείας έως Λ. Θρακομακεδόνων), από την Ανάδοχο 

εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ».  

Θα απαιτηθεί πλήρης αποκλεισμός τμήματος της οδού Νικ. Βρεττάκου, η οποία διέρχεται απάνω από το ρέμα 

(βλ: συν. μελέτη) και θα χρησιμοποιηθεί το παράπλευρο οδικό δίκτυο όπως οι οδοί Αμαλιάδος , Μόλας και 

Μπακογιάννη.   

Από το σημείο αυτό , δε  διέρχονται   λεωφορειακές γραμμές  ΟΑΣΑ.   

Ο αιτών, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την επάρκεια και 

την τήρησή τους. 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.  

Η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στη συνημμένη μελέτη της Περιφέρειας , θα έχει 

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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

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

                                                             ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. και ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ                      

12ο Θέμα 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αχαρνές,    14/09/2022                 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Συντάκτης: Ελευθεριάδου Άννα 
E I Σ Η Γ Η Σ Η  

Π Ρ Ο Σ 

τον κ. Πρόεδρο 

 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. Δήμου: 87538/13-09-2022 αίτησης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία και 

εξετάστηκε  το αίτημα για τον  δικαιούχο κ. Σπυρόπουλο Ανδρέα  , για παραχώρηση και οριοθέτηση μίας 

θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, για το με  αρ. κυκλοφορίας  ΖΥΟ 6090   αυτοκίνητο, επί της οδού Αθ.Διάκου   

έμπροσθεν του αρ. 38 , 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  Αθ.Διάκου 

έμπροσθεν του αρ. 38, στον κ. Σπυρόπουλο Ανδρέα , με αρ. κυκλοφορίας οχήματος  ΖΥΟ 6090  και με 

διάρκεια ισχύος , όσο διαρκεί η πιστοποιημένη αναπηρία  ποσοστού 85%  (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. 85% και τα υπόλοιπα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος προς έγκριση από εσάς &  

β) την Τεχνική Έκθεση της  Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι από κυκλοφοριακής άποψης 

μπορεί να οριοθετηθεί μία θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ  

και παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη ή μη της σχετικής απόφασης.  

 

       Η Πρ/νη Τμήματος                                                                                       Ο Πρ/νος Δ/σης   
  Κυκλοφοριακής Υποδομής                                  Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
                 
      ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ                                       ΠΟΛ.  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                             
 MSc –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                               ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 
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