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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο ππακηικό ηηρ δια πεπιθοπάρ ζςνεδπίαζηρ απιθ. 07/2022 ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ ηος Δήμος
Αλμυπίαρ
Αξηζκ.Απόθ.:11/2022

Θέκα« Υνξήγεζε ή κε απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνύ κε έγθξηζε εηζόδνπ εμόδνπ νρεκάησλ, απόηκεζεο - ππνβηβαζκνύ θξαζπέδνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζηηγκηαίαο ρξήζεο
πεδνδξνκίνπ, γηα ηε ιεηηνπξγία πθηζηάκελνπ κεραλνπξγείνπ (βηνηερλία κεηαιιηθώλ
θαηαζθεπώλ) ζηα κε αξηζ. 321 θαη 325 νηθόπεδα (όκνξα) ηνπ Ο.Σ. 25 ηνπ ζπλνηθηζκνύ
Ξηθηαλήο ηεο νκώλπκεο Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηελ
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "ΠΤΡΗΓΧΝ ΚΟΣΑΨΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ." θαη ηνλ δηαθξηηηθό
ηίηιν "Δ.ΣΔ.Κ. - ΠΔΛΛΑ".»:

ήκεξα 19 επηεμβπίος ηνπ έηνπο 2022, ημέπα Δεςηέπα και ώπα 09:00΄μ.μ ζπλήιζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ, ζηη ΔΘΑ ΠΕΡΘΦΟΡΑ ζςνεδπίαζη, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο, κε αξηζκό πξσηνθόιινπ: 15258/13-09-2022, δια πεπιθοπάρ ππόζκληζη θαη ζύκθσλα κη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
184 ηνπ Ν.4635/2019.
2. Σν άξζξν 78 ηνπ λ.4954/2022« Λήςε απνθάζεσλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ Ο.Σ.Α α’ βαζκνύ θαη
δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ θαηά ην δηάζηεκα ηζρύνο ησλ κέηξσλ
απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19» ,ε ιήςε απόθαζεο γηα ην παξαθάησ ζέκα, ζα γίλεη
δηα πεξηθνξάο (θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4635/2019).
πος ζηάλθηκε ηλεκηπονικά ζε κάθε μέλορ συπιζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4876/2021 (ην νπνίν
ηξνπνπνηεί ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/2010) θαη ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18.
ηην παπούζα διαδικαζία (ζςνεδπίαζη εξ αποζηάζευρ) ζςμμεηείσαν και ηα επηά μέλη.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ ε π η ά (7) κειώλ ζπκκεηείραλ
επηά (7) μέλη, δειαδή:
ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ
1
2
3
4
5
6

ΜΗ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ

Μπάηζεο Υξήζηνο (Γήκαξρνο σο Πξόεδξνο Δ.Π.Ε.)
Νάλνπ Πνιπμέλε (Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.)
Γηάληζεο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)
Υαηδεγηαλλίδεο Υξήζηνο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)

Πξνθνπίδεο Δπάγγεινο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)
Αβξακίθαο ηέθαλνο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)
Λαδάξνπ – Παπαδνπνύινπ ηαπξνύια (Μέινο
7 ηεο Δ.Π.Ε.)
Αθνύ ελεκεξώζεθαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ειεθηξνληθά – κε e-mail, γηα ηo ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 7εο ηαθηηθήο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, δεηήζεθε λα
ππνβάινπλ ειεθηξνληθά – κε e-mail ηηο απόςεηο ηνπο
Γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έιαβαλ ππόςε ηελ αξηζ.πξση.15195/12-09-2022 εηζήγεζε
ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ηελ νπνία ηα κέιε έιαβαλ γλώζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη έρεη σο εμήο:
Θέμα:

«Υνξήγεζε ή κε απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνύ κε έγθξηζε εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ,
απόηκεζεο - ππνβηβαζκνύ θξαζπέδνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζηηγκηαίαο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ, γηα ηε ιεηηνπξγία
πθηζηάκελνπ κεραλνπξγείνπ (βηνηερλία κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ) ζηα κε αξηζ. 321 θαη 325 νηθόπεδα
(όκνξα) ηνπ Ο.Σ. 25 ηνπ ζπλνηθηζκνύ Ξηθηαλήο ηεο νκώλπκεο Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε θνξέα
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εθκεηάιιεπζεο ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "ΠΤΡΗΓΧΝ ΚΟΣΑΨΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ." θαη ηνλ δηαθξηηηθό
ηίηιν "Δ.ΣΔ.Κ. - ΠΔΛΛΑ".»

Η Πποφζηαμένη ηος Σμήμαηορ Σεσνικών Τπηπεζιών Δήμος Αλμυπίαρ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄114) «Κύξωζε ηνπ Κώδηθα Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ», όπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 465/1970 (ΦΔΚ Α΄150) «Πεξί όξωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ εγθαηαζηάζεωο θαη ιεηηνπξγίαο
αληιηώλ θαπζίκωλ πξν πξαηεξίωλ θεηκέλωλ εθηόο ηωλ εγθεθξηκέλωλ ζρεδίωλ πόιεωλ θαη θωκώλ ή εθηόο
θαηνηθεκέλωλ ελ γέλεη πεξηνρώλ θαη πεξί θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεωο εγθαηαζηάζεωλ κεηά ηωλ νδώλ», όπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε ηα Π.Γ. 509/1984 (ΦΔΚ Α΄181), Π.Γ. 143/1989 (ΦΔΚ Α΄69), Π.Γ. 125/1992 (ΦΔΚ Α΄56), Π.Γ.
401/1993 (ΦΔΚ Α΄170) θαη Π.Γ.118/2006 (ΦΔΚ Α΄119) θαη ηζρύεη ζήκεξα.
4. Σε κε αξηζ. πξση. ΓΜΔΟ/ν/2879/2007 εγθύθιην 11 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. «Παξέρνληαη νδεγίεο γηα ην Π.Γ. 118/2006
(ΦΔΚ 119Α/16-6-06), πνπ ηξνπνπνηεί δηαηάμεηο ηνπ ΒΓ 465/70 θαη ηνπ ΠΓ 1224/81 ζρεηηθέο κε όξνπο θαη
πξνϋπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηώλ θαπζίκωλ πξν πξαηεξίωλ θαη θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο
πξαηεξίωλ θαη εγθαηαζηάζεωλ κε ηηο νδνύο» θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 1.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2696/1999 (ΦΔΚ Α΄57) «Κύξωζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», όπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. κε αξηζ. Α6/0/1/118/1974 (ΦΔΚ Β΄676) «Πεξί πηλαθίδωλ ζεκάλζεωλ νδώλ».
7. Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. κε αξηζ. 3046/304/30-1-1989 (ΦΔΚ Γ΄59) «Κηηξηνδνκηθόο Καλνληζκόο» θαη εηδηθόηεξα ηα
άξζξα 14, 21 θαη 24.
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 14/27-7-1999 (ΦΔΚ Γ΄580) «Κώδηθαο βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο» θαη εηδηθόηεξα
ην άξζξν 367 - «Πεδνδξόκηα».
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4067/2012 (ΦΔΚ Α΄79) «Νένο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο» θαη εηδηθόηεξα ηα άξζξα 20 θαη 26.
10. Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. κε αξηζ. 52907/2009 (ΦΔΚ Β΄2621) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκωλ κε
αλαπεξία ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηωλ νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ» θαη εηδηθόηεξα ηα
άξζξα 2 θαη 4.
11. Σα νξηδόκελα ζηηο Οδεγίεο ρεδηαζκνύ «ρεδηάδνληαο γηα όινπο», πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ειεθηξνληθή
ζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαδξνκή https://ypen.gov.gr/ :
Υωξηθόο ρεδηαζκόο  Αζηηθόο ρεδηαζκόο  Πξόηππα.
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4512/2018 (ΦΔΚ Α΄5) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ Γηαξζξωηηθώλ Μεηαξξπζκίζεωλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159.
13. Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. νηθ. 64618/856/Φ15/2018 (ΦΔΚ Β΄2278) «Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ Αλαπιεξωηή
Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο νηθ. 483/35/Φ.15/2012 (Β΄158) «Καζνξηζκόο ηύπνπ,
δηθαηνινγεηηθώλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηωλ κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ Ν.
3982/2011 (ΦΔΚ Α΄143), ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αλαλέωζε ηωλ αδεηώλ θαη ηελ πξνζεζκία γηα κεηαθνξά ή
ηερληθή αλαζπγθξόηεζε», όπσο ηζρύεη θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 5 - «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ
κεηαπνηεηηθώλ θαη ζπλαθώλ δξαζηεξηνηήηωλ».
14. Σε κε αξηζ. 142/2020 (ΑΓΑ: ΧΛΛΠΧΦΧ-ΤΡΜ) απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αικσπίαο, «Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήηωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
65 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87)», όπσο ζπκπιεξώζεθε - ηξνπνπνηήζεθε κε ηε κε αξηζ. 75/2021
απόθαζε Γ.. Αικσπίαο (ΑΓΑ: Φ88ΒΧΦΧ-Ο8Δ).
15. Σε κε αξηζ. πξση. 4031/14-09-1983 απόθαζε Ννκάξρε Πέιιαο (ΦΔΚ Γ'149) «Μεηαβίβαζε θπξηόηεηαο
ωξηζκέλωλ θνηλόρξεζηωλ εθηάζεωλ ηνπ αγξ/ηνο θαη ζπλνηθηζκνύ Ξηθηαλήο ζηελ νκώλπκε Κνηλόηεηα».
16. Σε κε αξηζ. πξση. 5415/21-03-2017 απόθαζε Αληηπεξηθεξεηάξρε Π. Δ. Πέιιαο «Μεηαβίβαζε δξόκωλ ζηνλ Γήκν
Αικωπίαο» (ΑΓΑ: ΦΝΦΧ7ΛΛ-4Γ7).
17. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 13309/05-08-2022 αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "ΠΤΡΗΓΧΝ ΚΟΣΑΨΓΖ ΚΑΗ
ΗΑ Ο.Δ.".
18. Σε κε αξηζ. πξση. 1231/24-06-2022 «Βεβαίσζε Υξήζεσλ Γεο» ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο Γήκνπ Αικσπίαο,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε επαγγεικαηηθνύ εξγαζηεξίνπ ρακειήο όριεζεο.
19. Σν από 20-06-2008 θαηαζηαηηθό νκόξξπζκεο εηαηξείαο, ην νπνίν θαηαρσξίζζεθε ζηε Γ.Ο.Τ. Έδεζζαο κε αξηζ.
63/23-06-2008, ζην Δπηκειεηήξην Πέιιαο κε αξηζ. 220/24-06-2008 θαη ζηα βηβιία Δηαηξεηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ
Έδεζζαο κε α/α 115/2008.
20. Σν απόζπαζκα ράξηε νηθηζκνύ Ξηθηαλήο (Γηαλνκή 1972 – 1973).
21. Σν απόζπαζκα θηεκαηνινγηθνύ πίλαθα αλάξηεζεο (αξηζ. πξση. δήισζεο 38057024900021468) ζην Δζληθό
Κηεκαηνιόγην γηα ηνλ ΚΑΔΚ 38057ΔΚ01013, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Αικσπίαο (πιήξεο θπξηόηεηα, ζε πνζνζηό
100%), κε ρξήζε νδηθό δίθηπν, ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Ξηθηαλήο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αξηδαίαο, θαζώο θαη
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ηα αληίζηνηρα απνζπάζκαηα ρσξηθήο θαη πεξηγξαθηθήο βάζεο.
22. Σα θσηναληίγξαθα ησλ θάησζη ζπκβνιαίσλ:
i) ππ’ αξηζ. 29.985/24-10-2008 ζπκβόιαην αγνξαπσιεζίαο αθηλήηνπ (νηθόπεδν αξ. 321, Ο.Σ. 25) ηεο
ζπκβνιαηνγξάθνπ Αικσπίαο Παξαζθεπήο Νηθνιαΐδνπ, ην νπνίν κεηαγξάθεθε ηελ 30ε-10-2008 ζηα βηβιία
κεηαγξαθώλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Αικσπίαο, ζηνλ ηόκν 783 κε α/α 78368.
ii) ππ’ αξηζ. 29.986/24-10-2008 ζπκβόιαην αγνξαπσιεζίαο αθηλήησλ (νηθόπεδν αξ. 325, Ο.Σ. 25) ηεο
ζπκβνιαηνγξάθνπ Αικσπίαο Παξαζθεπήο Νηθνιαΐδνπ, ην νπνίν κεηαγξάθεθε ηελ 30ε-10-2008 ζηα βηβιία
κεηαγξαθώλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Αικσπίαο, ζηνλ ηόκν 783 κε α/α 78369.
23. Σηο νηθνδνκηθέο άδεηεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο Αξηδαίαο ηεο Ν. Α. Πέιιαο κε αξηζ. 180/15-10-2009 (αιιαγή
ρξήζεο ηζόγεησλ απνζεθώλ ζε βηνηερλία κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ θαη αλέγεξζε λέαο ηζόγεηαο νηθνδνκήο) θαη
αξηζ. 145/09-07-2010, κε ζπλεκκέλα ζρεδηαγξάκκαηα (ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, δηάγξακκα θάιπςεο, θάηνςε
ηζνγείνπ).
24. Σε κε αξηζ. πξση. Φ.14.2/1862/3/396/31-03-2010 άδεηα ιεηηνπξγίαο βηνηερλίαο κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ηνπ
Σκήκαηνο Μεηαπνηεηηθώλ θαη Αλάπηπμεο (Σκήκα Α΄) ηεο Ν. Α. Πέιιαο.
25. Σελ από 05-08-2022 ηερληθή έθζεζε ηνπ ηδηώηε ΠΔ ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ θαη κεραληθνύ Ζ/Τ ακαξά
Δπζηάζηνπ (Α.Μ. Σ.Δ.Δ.: 82751), κε ζπλεκκέλεο θσηνγξαθίεο, όπνπ δειώλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο
εγθαηάζηαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: πθηζηάκελνο θσδηθόο αξηζκόο δξαζηεξηόηεηαο (θ.α.δ.) ηεο ηάμεο NACE 25.11
"Καηαζθεπή κεηαιιηθώλ ζθειεηώλ θαη κεξώλ κεηαιιηθώλ ζθειεηώλ", ελώ ζα πξνζηεζνύλ νη θ.α.δ. 25.12.10.01
"Καηαζθεπή πνξηώλ, παξάζπξωλ θαη ηωλ πιαηζίωλ ηνπο, θαζώο θαη θαηωθιηώλ γηα πόξηεο, από αινπκίλην",
25.62.20.01 "Τπεξεζίεο νμπγνλνθόιιεζεο θαη ειεθηξνζπγθόιιεζεο κεηάιιωλ", 28.30.32 "Καηαζθεπή ζβαξλώλ,
αλακνριεπηήξωλ, θαιιηεξγεηηθώλ κεραλώλ, ζθαιηζηεξηώλ θαη ηζαπώλ", 33.12.21 "Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο γεωξγηθώλ θαη δαζνθνκηθώλ κεραλεκάηωλ", 33.20.39 "Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο άιιωλ κεραλεκάηωλ
εηδηθήο ρξήζεο", 29.20 "Καηαζθεπή ακαμωκάηωλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα θαηαζθεπή ξπκνπιθνύκελωλ θαη
εκηξπκνπιθνύκελωλ νρεκάηωλ" θαη 29.32.9 "Τπεξεζίεο ζπλαξκνιόγεζεο κεξώλ θαη εμαξηεκάηωλ γηα
κεραλνθίλεηα νρήκαηα, π.δ.θ.α. ππεξεζίεο ζπλαξκνιόγεζεο πιήξωλ ζπιινγώλ θαηαζθεπήο γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
ζηα πιαίζηα ηεο παξαγωγηθήο δηεξγαζίαο εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο άιιωλ κεξώλ θαη
εμαξηεκάηωλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα".
26. Σν γεγνλόο όηη, ην κεραλνπξγείν (βηνηερλία κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ) είλαη πθηζηάκελν θαη ιεηηνπγεί ζε
ηδηόθηεηεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην γεσηεκάρην ζπλνιηθήο έθηαζεο 1.019,00 m2, ην νπνίν
πξνήιζε από ηε θπζηθή ζπλέλσζε ησλ όκνξσλ ηδηόθηεησλ νηθνπέδσλ κε αξηζ. 321 (ΚΑΔΚ 380570129003) θαη
325 (ΚΑΔΚ 380570129004) ηνπ Ο.Σ. 25 ηνπ ζπλνηθηζκνύ Ξηθηαλήο ηεο νκώλπκεο Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ
Αικσπίαο, ην νπνίν είλαη γσληαθό θαη έρεη πξόζνςε ζε αλώλπκεο θνηλνηηθέο νδνύο (λνηηνδπηηθά θαη
λνηηναλαηνιηθά).
27. Σν γεγνλόο όηη, εληόο ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο πθίζηαηαη αύιεηνο (αθάιππηνο) ρώξνο, παξέρνληαο ηε
δπλαηόηεηα ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, ελώ ππάξρεη αθελόο επαξθήο ρώξνο γηα ηε ζηάζκεπζε ησλ θαηά πεξίπησζε
νρεκάησλ θαη αθεηέξνπ απαηηνύκελνο ρώξνο γηα ηνπο ειηγκνύο εηζόδνπ - εμόδνπ. Γελ πθίζηαηαη δε πςνκεηξηθή
δηαθνξά από ην νδόζηξσκα. Ζ είζνδνο- έμνδνο νρεκάησλ ζηελ επηρείξεζε επηηπγράλεηαη α)κέζσ αλνίγκαηνο
(πόξηαο) πιάηνπο 6,30 m ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θηεξίνπ Α (άκεζε πξόζβαζε ζηνλ ρώξν ηνπ
κεραλνπξγείνπ), β)αλνίγκαηνο πιάηνπο 5,00 m ζηνλ αθάιππην ρώξν (λνηηνδπηηθή πιεπξά γεπέδνπ) κεηαμύ ησλ
θηεξίσλ Α, Γ θαη Δ, εληόο ηνπ νηθνπέδνπ αξηζ. 325 θαη γ)αλνίγκαηνο πιάηνπο 6,00 m ζηνλ αθάιππην ρώξν ηνπ
νηθνπέδνπ αξηζ. 321 (βνξεηνδπηηθό άθξν εληαίνπ γεπέδνπ), ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ηερληθή έθζεζε
ηνπ κεραληθνύ θαη ηηο επηζπλαπηόκελεο θσηνγξαθίεο (ζρεη. 25ν).
28. Σν γεγνλόο όηη, ην εληαίν γήπεδν είλαη πεξηθξαγκέλν πεξηκεηξηθά θαη πθίζηαηαη αθάιππηνο ρώξνο εληόο ηεο
πεξηθξαγµέλεο εγθαηάζηαζεο.
29. Σν γεγνλόο όηη, ε πξόζβαζε ζην πξνθείκελν πθηζηάκελν κεραλνπξγείν πξαγκαηνπνηείηαη από θνηλνηηθέο νδνύο,
ραιηθνζηξσκέλεο ζηελ παξνύζα θάζε, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ επξύηεξν ΚΑΔΚ 38057ΔΚ01013 θαη
έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο (ζρεη. 15ν θαη 16ν).
30. Σν γεγνλόο όηη, επί ησλ πξνθείκελσλ θνηλνηηθώλ νδώλ δελ πθίζηαηαη ζηελ παξνύζα θάζε θαηαζθεπαζκέλν
πεδνδξόκην, επηηξέπνληαο ηελ άκεζε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ εληόο ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο.
31. Σε κε αξηζ. 03/2022 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Ξηθηαλήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ε νπνία
δηαβηβάζζεθε ζηελ ππεξεζία καο κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 14700/08-09-2022 έγγξαθν, κε ηελ νπνία γλσκνδνηεί
νκόθσλα ζεηηθά.
Γεδνκέλνπ επηπξόζζεηα όηη:
-

Οη δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 465/1970 αθνξνύλ ζε εγθαηαζηάζεηο πξαηεξίσλ πγξώλ θαπζίκσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ
γηα δξαζηεξηόηεηεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη εκπνξίαο, νη νπνίεο αζθνύληαη εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ γεπέδνπ ηνπο, πνπ
βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεο θαη εθηόο νξίσλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ νηθηζκώλ
ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 1 (όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 118/2006) θαη ην άξζξν 39 παξ. 9
(όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 21 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 118/2006). Με ηελ εξκελεπηηθή εγθύθιην 11 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ.
παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 118/2006 πνπ ηξνπνπνηεί δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ.
465/1970 θαη ηνπ Π.Γ. 1224/1981, θαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 1 αλαθέξεη όηη:
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«Με ην άξζξν απηό νη δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 465/70, όπωο ηξνπνπνηνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
118/2006 εθαξκόδνληαη πιένλ κόλν ζηηο εθηόο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ θαη ζηηο εθηόο ηωλ
νξίωλ λνκίκωο πθηζηάκελωλ νηθηζκώλ πεξηνρέο, ελώ δελ ηζρύεη πιένλ ην άξζξν 19 παξ. 1 ηνπ Π.Γ.
143/89, ζύκθωλα κε ην νπνίν ην Β.Γ. 465/70 εθαξκνδόηαλ θαη κέζα ζηα όξηα νηθηζκώλ ρωξίο
εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην.»
ΕΘΗΓΕΘΣΑΘ
ηελ απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνύ κε έγθξηζε εηζόδνπ - εμόδνπ, απόηκεζεο - ππνβηβαζκνύ πεδνδξνκίνπ
θαη ζηηγκηαίαο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία πθηζηάκελνπ κεραλνπξγείνπ (βηνηερλία κεηαιιηθώλ
θαηαζθεπώλ) ζηα κε αξηζ. 321 θαη 325 νηθόπεδα (όκνξα) ηνπ Ο.Σ. 25 ηνπ ζπλνηθηζκνύ Ξηθηαλήο ηεο νκώλπκεο
Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "ΠΤΡΗΓΧΝ ΚΟΣΑΨΓΖ
ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ." θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν "Δ.ΣΔ.Κ. - ΠΔΛΛΑ"», ζύκθσλα κε ηα σο άλσ δηαιακβαλόκελα.
ε πεξίπησζε κειινληηθήο θαηαζθεπήο πεδνδξνκίνπ έκπξνζζελ ηεο παξόδηαο εγθαηάζηαζεο ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο
απηήο ζα πξέπεη λα επαλέιζεη κε λέν αίηεκα ζηελ ππεξεζία καο, θαζώο επίζεο θαη ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηνπ
είδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζεο απηήο ή πξνζζήθεο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ή αιιαγήο θνξέα/επσλπκίαο.
Ζ απαιιαγή αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ην είδνο (δξαζηεξηόηεηα) ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε απηήλ.
Ζ απαιιαγή δύλαηαη λα αλαθιεζεί εθόζνλ αιιάμνπλ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ ή νη θπθινθνξηαθέο
ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ή πξνθύςνπλ λέα δεδνκέλα ή άιια ζηνηρεία αξλεηηθά σο πξνο ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο
ηεο νδνύ, ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΝΟΚ ή ν,ηηδήπνηε άιιν αλαθύςεη.
Δπηζεκαίλεηαη ηέινο όηη, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο νθείιεη λα ηεξεί ξεηά θαη απαξέγθιηηα ηνπο
θάησζη όξνπο:
 Απαγνξεύεηαη επί ηνπ νδνζηξώκαηνο έκπξνζζελ ησλ εηζόδσλ - εμόδσλ ε ζηάζε θαη ε ζηάζµεπζε νρεκάησλ ηεο
επηρείξεζεο ή πειαηώλ απηήο, έζησ θαη πξόζθαηξα, θαζώο κεηώλεηαη ε απαηηνύκελε νξαηόηεηα ησλ εμεξρόκελσλ
από ηελ εγθαηάζηαζε νρεκάησλ.
 Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε έμνδνο ησλ νρεµάησλ µε όπηζζελ θίλεζε από ηελ εγθαηάζηαζε, γηα ιόγνπο νδηθήο
αζθάιεηαο. Οη ηπρόλ ειηγµνί ησλ νρεµάησλ λα γίλνληαη εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο.
 Απαγνξεύεηαη ε απόζεζε δηαθόξσλ αληηθεηκέλσλ ζρεηηδνκέλσλ ή κε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνπξγείνπ επί ηνπ
νδνζηξώκαηνο εθηόο ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ησλ πεδώλ θαη δηεξρνκέλσλ.
 Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε επί ηνπ νδνζηξώκαηνο (π.ρ. εθζθαθή, ππεξύςσζε, θαηαζθεπή θεθιηκέλνπ
επηπέδνπ - ξάκπαο).
 Να ιακβάλεηαη κέξηκλα, κε δαπάλεο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο, γηα ηε ζπληήξεζε ηεο βαηόηεηαο ησλ εηζόδσλ εμόδσλ νρεκάησλ, ηνλ θαζαξηζκό ησλ πιεπξώλ ηνπ γεπέδνπ, θαζώο θαη γηα ηελ απνξξνή ησλ όκβξησλ πδάησλ
εληόο ηνπ γεπέδνπ ώζηε λα κελ είλαη εηο βάξνο ηνπ νδνζηξώκαηνο.
 Να ππάξρεη ειεθηξνθσηηζκόο ησλ εηζόδσλ – εμόδσλ, κε ηξόπν ώζηε λα γίλνληαη εύθνια αληηιεπηνί νη δηεξρόκελνη
πεδνί θαη λα απνθεύγεηαη ε ηύθισζε ησλ νδεγώλ ησλ δηεξρνκέλσλ ηελ νδό νρεκάησλ.
 ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηελ είζνδν - έμνδν νρεκάησλ από ή πξνο ηελ εγθαηάζηαζε απνθιεηζηηθή επζύλε
θέξεη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη αλαιακβάλεη ηελ όπνηα επζύλε ηνπ αλαινγεί ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηνλ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.).
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο (Δ.Π.Ε.) ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζύκθσλα κε ην
άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87) όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 40 παξ. 3 ηνπ Ν. 4735/2020 (ΦΔΚ
Α'197) θαη ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄114), όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 παξ. 13 ηνπ Ν.
4623/2019 (ΦΔΚ Α΄134), ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ππ’ αξηζ. 142/2020 & 75/2021 απνθάζεηο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Αικσπίαο (ζρεη. 14ν), θαιείηαη όπσο αποθαζίζει γηα ηε ρνξήγεζε ή κε απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνύ κε
έγθξηζε εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ, απόηκεζεο - ππνβηβαζκνύ θξαζπέδνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζηηγκηαίαο ρξήζεο
πεδνδξνκίνπ, γηα ηε ιεηηνπξγία πθηζηάκελνπ κεραλνπξγείνπ (βηνηερλία κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ) ζηα κε αξηζ. 321 θαη
325 νηθόπεδα (όκνξα) ηνπ Ο.Σ. 25 ηνπ ζπλνηθηζκνύ Ξηθηαλήο ηεο νκώλπκεο Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε
θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "ΠΤΡΗΓΧΝ ΚΟΣΑΨΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ." θαη ηνλ δηαθξηηηθό
ηίηιν "Δ.ΣΔ.Κ. - ΠΔΛΛΑ".

Καηόπηλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, θα Νάλνπ Πνιπμέλε, θ. Γηάληζεο Γεκήηξηνο, θ. Υαηδεγηαλλίδεο
Υξήζηνο, θ. Αβξακίθαο ηέθαλνο θαη ε θα Λαδάξνπ - Παπαδνπνύινπ ηαπξνύια θαηέζεζαλ ηειεθσληθώο ηηο
απόςεηο ηνπο θαη ςήθηζαλ ΤΠΔΡ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο. Ο θ. Πξνθνπίδεο Δπάγγεινο θαηέζεζε
ειεθηξνληθά (e-mail) ηελ άπνςε ηνπ θαη ςήθηζε ΤΠΔΡ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο.

4

ΑΔΑ: 64ΩΖΩΨΩ-ΚΡ5
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αθού άκοςζε ηην ανυηέπυ ειζήγηζη και έλαβε ςπότη ηηρ:
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν4555/2018
 Σν άξζξν 102 ηνπ Ν.4876/2021
 Σν άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87) όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 40 παξ. 3 ηνπ
Ν.4735/2020 (ΦΔΚ Α΄197).
 Σν άξζξν 78 ηνπ λ.4954/2022
 Σελ αξηζ.πξση.: 15195/12-09-2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
 Σν άξζξν 79 παξ. 1 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α΄114) όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 παξ. 13 ηνπ
Ν.4623/2019 (ΦΔΚ Α΄134)
 Σηο ππ’ αξηζ.142/2020& 75/2021 απνθάζεηο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αικσπίαο
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Θεηικά γηα ηε ρνξήγεζε απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνύ κε έγθξηζε εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ,
απόηκεζεο - ππνβηβαζκνύ θξαζπέδνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζηηγκηαίαο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ, γηα ηε ιεηηνπξγία πθηζηάκελνπ
κεραλνπξγείνπ (βηνηερλία κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ) ζηα κε αξηζ. 321 θαη 325 νηθόπεδα (όκνξα) ηνπ Ο.Σ. 25 ηνπ
ζπλνηθηζκνύ Ξηθηαλήο ηεο νκώλπκεο Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηελ εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία "ΠΤΡΗΓΧΝ ΚΟΣΑΨΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ." θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν "Δ.ΣΔ.Κ. - ΠΔΛΛΑ", ζύκθσλα κε ηελ
αξηζ.πξση.15195/12-09-2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.

 Η παπούζα απόθαζη θ’ ανακοινυθεί από ηον Ππόεδπο ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ ζηην
ππώηη ζςνεδπίαζη μεηά ηη λήξη ηυν μέηπυν αποθςγήρ ηηρ διάδοζηρ ηος κοπυνοφος COVID-19,
ζύκθσλα ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
184 ηνπ Ν.4653/2019 .
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζκ. 11/2022
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο, δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Γηα απηό ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
(Α κ ο λ ο ς θ ο ύ ν Τ π ο γ π α θ έ ρ)
ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ
Απιδαία 19 επηεμβπίος 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Π.Ζ.

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ
ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΘΑ
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