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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Ππακηικό ηηρ ςνεδπίαζηρ απιθμ. 8/2016  ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ ηος  

Δήμος  Αλμωπίαρ 

Αξηζκ.Απόθ.: 48/2016 ΘΕΜΑ 8o: Χοπήγηζη άδειαρ απόημηζηρ πεζοδπομίος ζηην 

οδό Αγ.Νικάνδπος 38,ζηην Απιδαία, καηόπιν ηηρ αιηήζεωρ 

ηος κ.Καπαηζά Αλεξάνδπος «Έγκπιζη ειζόδος-έξοδος 

πλςνηηπίος αςηοκινήηων»  

             

             ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 17  Αςγούζηος  2016, εκέξα 

Σεηάπηη  θαη ώξα 10.30΄ π.μ. ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 

19996/9-8-2016, πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ 

ν.3852/10.  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά 

(7) κειώλ ήηαλ παξόληα ηέζζεξα  (4), δειαδή: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΔ   ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπίλνο  Γεκήηξηνο  (Γήκαξρνο σο 

Πξόεδξνο Δ.Π.Ε.) 

 1. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

2. Γόληζνο Υξήζηνο  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

 2.  Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα 

(Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.) 

3. Γεσξγίνπ Υξήζηνο  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

    3. Μπαγθή  Αηθαηεξίλε  (Μέινο 

ηεο Δ.Π.Ε.) 

4.  Κεηηθίδεο Ησάλλεο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

  (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ 

θαη θιήζεθαλ λόκηκα) 

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ηληδεκπαηδάθε 

Γήκεηξα,   γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ.  

           Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 8ν  ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα 

παξαθάησ: 

Από ην Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ  Αικσπίαο  εζηάιε ζηελ Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο ην αξηζκ. πξση. 20348/12-08-2016 έγγξαθό ηνπο, ην νπνίν ζαο 

παξνπζηάδσ γηα λα ιάβεηε γλώζε  κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ήηνη: Σν 

ππ’αξ.12397/6-06-2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ζρεηηθά κε ην 

θαζνξηζκό πιάηνπο πεδνδξνκίνπ, Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ην ζρέδην κε ζέκα «θάηνςε 

ηζνγείνπ»,   από ηνλ θ.Γεσξγηάδε ακςώλ  Σ.Δ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ   

ην αλσηέξσ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ αλαθέξνληαη ηα εμήο:  
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ΘΕΜΑ: Χοπήγηζη άδειαρ απόημηζηρ πεζοδπομίος ζηην οδό Αγ. Νικάνδπος 38, ζηην 

Απιδαία, καηόπιν ηηρ αιηήζεωρ ηος κ. Καπαηζά Αλεξάνδπος «Έγκπιζη ειζόδος - 

εξόδος πλςνηηπίος αςηοκινήηων» 

 

ΥΔΣΗΚΑ: 

1)Σελ ππ’ αξ. 20339/12-08-2016 αίηεζε ηνπ θ. ΚΑΡΑΣΕΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ηνπ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 

2)Σελ ππ’αξ.12397/6-06-2016 έγγξαθό καο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό πιάηνπο 

πεδνδξνκίνπ 

2)Σα άξζξα 7, 74, 73 παξ. 1Β θαη 75 ηνπ N.3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο» 

3)Σα άξζξα 75, 79 & 82 ηνπ Ν.3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

4)Σν άξζξν 52 «Μέηξα ξύζκηζεο νδηθήο θπθινθνξίαο» ηνπ Κ.Ο.Κ. Ν.2696/1999 (ΦΔΚ 

57/Α’/23-3-1999) θαη ηνλ ππόινηπν Κ.Ο.Κ όπσο ηξνπνπνηήζεθε (Ν.3542/2007 ΦΔΚ 

50/Α/2-3-2007) θαη ηζρύεη 

5)To Π.Γ. 455/76 “Πεξί όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκώλ 

απηνθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσο εληόο απηώλ πιπληεξίσλ – ιηπαληεξίσλ απηνθηλήησλ, 

αληιηώλ παξνρήο θαπζίκσλ σο θαη πξνϋπνζέζεσλ ρνξεγήζεσο ησλ πξνο ηνύην 

απαηηνπκέλσλ αδεηώλ»’’ (ΦΔΚ 169/Α/5-7-76) 

6)Σν Π.Γ. 326/91 Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Ν. 455/76 «πεξί όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο 

θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκώλ απηνθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσο εληόο απηώλ πιπληεξίσλ - 

ιηπαληεξίσλ απηνθηλήησλ, αληιηώλ παξνρήο θαπζίκσλ σο θαη πξνϋπνζέζεσλ ρνξεγήζεσο 

ησλ πξνο ηνύην απαηηνπκέλσλ αδεηώλ» (Α-169) (ΦΔΚ 117/Α/19-7-91) 

7)Σν Π.Γ. 118/2006 (ΦΔΚ 119Α /16-06-2006) Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 465/1970 «Πεξί 

όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο αληιηώλ θαπζίκσλ πξν πξαηεξίσλ 

θεηκέλσλ εθηόο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ θαη θσκώλ ή εθηόο θαηνηθεκέλσλ ελ 

γέλεη πεξηνρώλ θαη πεξί θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεσο εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ νδώλ» 

(Α’150) θαη ηνπ π.δ. 1224/1981 «Πεξί όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 

πξαηεξίσλ πγξώλ θαπζίκσλ θεηκέλσλ εληόο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ ή θσκώλ ή 

εγθεθξηκέλσλ νηθηζκώλ ή ελ γέλεη θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ» (Α’303) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

κε ην Π.Γ. 509/1984 (Α’181), ην Π.Γ.143/1989 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ζρεηηθώλ κε 

όξνπο θαη   πξνϋπνζέζεηο εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηώλ θαπζίκσλ θαη 

θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ νδώλ» (Α’69), ην Π.Γ. 401/1993 

(Α’170) θαη ην Π.Γ. 125/1992 (Α’56) «ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 143/89 

(Α’69)» θαη θαηάξγεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 327/1992 (Α’163) 

8)Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20, 26 θαη 27 ηνπ Ν.4067/2012/ΦΔΚ 79Α «Νένο Οηθνδνκηθόο 

Καλνληζκόο» 

9)Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 άξζξνπ 20 Ν.1418/1984 “Γεκόζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ 

ζεκάησλ” (ΦΔΚ 23 Α’) 
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Με ηελ ππ’ αξηζ. 20339/12-08-2016 αίηεζή ηνπ πξνο ην Γήκν Αικσπίαο, ν θ. Καξαηδάο 

Αιέμαλδξνο ηνπ Διεπζέξηνπ, δεηά απόηκεζε ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα ην ππό ίδξπζε πιπληήξην 

απηνθηλήησλ επί ηεο δεκνηηθήο νδνύ «Αγ. Νηθάλδξνπ» (ζηνλ αξηζκό 38) ζηελ Αξηδαία, κε 

είζνδν-έμνδν από ηελ νδό Αγ. Νηθάλδξνπ. Έπεηηα από απηνςία ηεο ππεξεζίαο καο, ζαο 

γλσξίδνπκε όηη όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρέδην ηνπ Σ.Δ. Πνιηηηθνύ Μερ/θνύ ΑΜΦΧΝ 

ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ, ην πεδνδξόκην είλαη πινπνηεκέλν κε ηζηκεληόπιαθεο θαη νξνζεηεκέλν κε 

πξόρπην θξαζπεδόξεηζξν από ζθπξόδεκα.  

     Ζ δηέιεπζε απηνθηλήησλ απαηηεί απόηκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πεδνδξνκίνπ ζε πιάηνο 

ζηε κία ηνπ άθξε 1,20κ. θαη ζηελ άιιε ηνπ 1,90κ.. Ζ ππεξεζία καο εγθξίλεη ηελ αίηεζε ηνπ 

παξαπάλσ δεκόηε γηα ηελ απόηκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πεδνδξνκίνπ ζύκθσλα κε ην ζρέδην 

θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή πνπ καο ππέβαιε ζρεηηθά κε ηηο νκαιέο θιίζεηο πνπ δε ζα 

μεπεξλνύλ ην 5%, όπσο θαη ην ύςνο εηζόδνπ ζην θξαζπεδόξεηζξν ηα ηέζζεξα εθαηνζηά. 

Δπηπιένλ ε θαηαζθεπή ηνπ θαηαζηξώκαηνο ζα πινπνηεζεί κε ζθπξόδεκα πνηόηεηαο C16/20 

κε ηελ ρξήζε δνκηθνύ πιέγκαηνο.                        

Σν πεδνδξόκην έρεη πιάηνο 1,20κ. θαη ζηελ άιιε ηνπ 1,90κ. θαη δελ δεκηνπξγείηαη 

πξόβιεκα θπθινθνξίαο από ηελ αηηνύκελε απόηκεζε. 

     Σν Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ζπλαηλεί λα δνζεί ε άδεηα απόηκεζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ 

ζηε δεηνύκελε ζέζε ηεο νδνύ Αγ. Νηθάλδξνπ ζηελ Αξηδαία, θαηά ηε λνεηή θάζεην από ηελ 

είζνδν-έμνδν ηνπ ππό ίδξπζε πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ. 

     Δθαηέξσζελ ηεο απόηκεζεο λα ηνπνζεηεζνύλ ηακπέιεο (Ρ-40), κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη 

δεύηεξεο πιάθαο κε πξόζνςε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο νδνύ κε ηελ επηγξαθή «Είζοδορ 

πλςνηηπίος αςηοκινήηων».  

      Απαγνξεύεηαη ξεηώο ην πεδνδξόκην λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ ή κνηνπνδειάησλ ή σο ρώξνο απόζεζεο δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ 

ζρεηηδνκέλσλ ή κε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππό ίδξπζε πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ. Απηνλόεηε 

είλαη ε ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπ ππό ίδξπζε πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ λα δηαηεξνύλ 

θαζαξό ηνλ ρώξν. 

      Δπίζεο απαγνξεύεηαη ξεηώο θάζε άιιε επέκβαζε επί ηνπ πεδνδξνκίνπ (π.ρ. εθζθαθή, 

ππεξύςσζε) πιελ ηεο απόηκεζεο ηνπ ξείζξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α 
 

    Γλσκνδνηεί θαη εηζεγείηαη θεηικά σο πξνο ηελ αίηεζε ηνπ  θ. Καπαηζά Αλεξάνδπος,  

ν νπνίνο δεηά απόηκεζε ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα ην ππό ίδξπζε πιπληήξην απηνθηλήησλ επί  

ηεο δεκνηηθήο νδνύ Αγ. Νηθάλδξνπ (ζηνλ αξηζκό 38) ζηελ Αξηδαία, κε είζνδν-έμνδν από 

ηελ νδό  Αγ. Νηθάλδξνπ. 

          Ζ δηέιεπζε απηνθηλήησλ απαηηεί απόηκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πεδνδξνκίνπ ζε πιάηνο 

ζηε κία ηνπ άθξε 1,20κ. θαη ζηελ άιιε ηνπ 1,90κ..  Γλσκνδνηεί θαη εηζεγείηαη  ζεηηθά σο 

πξνο ηελ αίηεζε ηνπ παξαπάλσ δεκόηε γηα ηελ απόηκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πεδνδξνκίνπ 

ζύκθσλα κε ην ζρέδην θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή πνπ καο ππέβαιε ζρεηηθά κε ηηο νκαιέο 

θιίζεηο πνπ δε ζα μεπεξλνύλ ην 5%, όπσο θαη ην ύςνο εηζόδνπ ζην θξαζπεδόξεηζξν ηα 

ηέζζεξα εθαηνζηά. Δπηπιένλ ε θαηαζθεπή ηνπ θαηαζηξώκαηνο ζα πινπνηεζεί κε 

ζθπξόδεκα πνηόηεηαο C16/20 κε ηελ ρξήζε δνκηθνύ πιέγκαηνο.                        

Σν πεδνδξόκην έρεη πιάηνο 1,20 κ. θαη ζηελ άιιε ηνπ 1,90κ. θαη δελ δεκηνπξγείηαη 

πξόβιεκα θπθινθνξίαο από ηελ αηηνύκελε απόηκεζε. 

      πλαηλεί λα δνζεί ε άδεηα απόηκεζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηε δεηνύκελε ζέζε ηεο νδνύ 

Αγ. Νηθάλδξνπ  ζηελ Αξηδαία, θαηά ηε λνεηή θάζεην από ηελ είζνδν-έμνδν ηνπ ππό ίδξπζε 

πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ. 
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     Δθαηέξσζελ ηεο απόηκεζεο λα ηνπνζεηεζνύλ ηακπέιεο (Ρ-40), κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη 

δεύηεξεο πιάθαο κε πξόζνςε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο νδνύ κε ηελ επηγξαθή «Είζοδορ 

πλςνηηπίος αςηοκινήηων».  

      Απαγνξεύεηαη ξεηώο ην πεδνδξόκην λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ ή κνηνπνδειάησλ ή σο ρώξνο απόζεζεο δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ 

ζρεηηδνκέλσλ ή κε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππό ίδξπζε πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ. Απηνλόεηε 

είλαη ε ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπ ππό ίδξπζε πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ λα δηαηεξνύλ 

θαζαξό ηνλ ρώξν. 

       Δπίζεο απαγνξεύεηαη ξεηώο θάζε άιιε επέκβαζε επί ηνπ πεδνδξνκίνπ (π.ρ. εθζθαθή, 

ππεξύςσζε) πιελ ηεο απόηκεζεο ηνπ ξείζξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 

 

                            Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ. 48/2016 
...................................................................................................……………………… 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 
 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 
(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 

  ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Αριδαία 23-8-2016 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

             ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
             ΓΖΜΑΡΥΟ  ΑΛΜΩΠΗΑ 
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