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                                                                                         ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ                          

ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ   ΟΡΓΑΝΧΝ 

 

  ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ. 03/2023 ηακηικήε ζςνεδπίαζηρ ηηρ  Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ ηος Δήμος 

Αλμυπίαρ 

Αξηζκ.Απόθ.:6/2023 Υνξήγεζε ή κε απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνύ κε έγθξηζε εηζόδνπ - 

εμόδνπ, απόηκεζεο - ππνβηβαζκνύ θξαζπέδνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζηηγκηαίαο ρξήζεο 

πεδνδξνκίνπ, γηα ηε ιεηηνπξγία ζπλεξγείνπ νρεκάησλ επί ηνπ κε αξηζ. 198 

νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 19 ηνπ ζπλνηθηζκνύ Μειηάο ηεο νκώλπκεο Κνηλόηεηαο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, κε θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνλ θ. Μήληζνπ Υαξάιακπν ηνπ 

Βαζηιείνπ. 

ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα  ζήκεξα  21 Μαπηίος, ηνπ έηνπο 2023,  ημέπα Σπίηη και 

ώπα  10:00 π.μ  ζπλεδξίαζε ε  Δπηηξνπή  Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Γεκάξρνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ:4160 /13-03-2023, πος δόθηκε ζηο 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.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ ε π η ά  (7) κειώλ 

ζπκκεηείραλ έξι (6)  μέλη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 
 

ΑΠΟΝΣΕ 

1 

Μπάηζεο Υξήζηνο  ( Γήκαξρνο    σο Πξόεδξνο  

Δ.Π.Ε.) 

 

1 

Αβξακίθαο ηέθαλνο ( Μέινο   ηεο Δ.Π.Ε). 

2 Νάλνπ Πνιπμέλε  (Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.)    

3 Γηάληζεο Γεκήηξηνο  (Μέινο  ηεο Δ.Π.Ε)     

4 Υαηδεγηαλλίδεο Υξήζηνο (Μέινο ηεο    Δ.Π.Ε.)    

5 Πξνθνπίδεο Δπάγγεινο  (Μέινο  ηεο Δ.Π.Ε).    

6 

Λαδάξνπ –Παπαδνπνύινπ ηαπξνύια (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

 

 

 

    ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θα. Ηληδεκπαηδάθε Γήκεηξα,  γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ Πξαθηηθώλ. Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, θα.Μήηθα 

νπιηάλα. 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θ. Μπάηζεο Υξήζηνο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαη εηζεγνύκελνο ην 3
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ, ηελ αξηζκ.πξση.: 4151/13-3-2023 

εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ε νπoία είρε ζηαιεί ζηα κέιε θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ έρεη σο εμήο: 

. 

Θέμα: «Υνξήγεζε ή κε απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνύ κε έγθξηζε εηζόδνπ - εμόδνπ, 

απόηκεζεο - ππνβηβαζκνύ θξαζπέδνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζηηγκηαίαο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ, γηα ηε 

ιεηηνπξγία ζπλεξγείνπ νρεκάησλ επί ηνπ κε αξηζ. 198 νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 19 ηνπ ζπλνηθηζκνύ 

Μειηάο ηεο νκώλπκεο Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνλ θ. Μήληζνπ 

Υαξάιακπν ηνπ Βαζηιείνπ.» 
   

 Η Πποφζηαμένη ηος Σμήμαηορ Σεσνικών Τπηπεζιών Δήμος Αλμυπίαρ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄114) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ/ηνο 465/1970 (ΦΔΚ Α΄150) «Πεξί όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο αληιηώλ θαπζίκσλ πξν πξαηεξίσλ θεηκέλσλ εθηόο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ θαη 
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θσκώλ ή εθηόο θαηνηθεκέλσλ ελ γέλεη πεξηνρώλ θαη πεξί θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεσο εγθαηαζηάζεσλ κεηά 

ησλ 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 θαπζίκσλ πξν πξαηεξίσλ θαη θπθινθνξηαθήο 

ζύλδεζεο πξαηεξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ κε ηηο νδνύο» θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 1. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2696/1999 (ΦΔΚ Α΄57) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θαη εηδηθόηεξα ηα άξζξα 16-“Θέζε επί ηεο νδνύ”, 48-“Καηάιεςε ηκήκαηνο νδνύ 

θαη πεδόδξνκνπ” θαη 34-“ηάζε θαη ζηάζκεπζε”. 
 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. κε αξηζ. Α6/0/1/118/1974 (ΦΔΚ Β΄676) «Πεξί πηλαθίδσλ ζεκάλζεσλ νδώλ». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο ηεο 3/10-08-1987 (ΦΔΚ Γ΄749) «Καζνξηζκόο εηδηθώλ όξσλ σο πξνο ηε δόκεζε 

θαη δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη θαηάξγεζε ησλ ππ' αξηζ. 697/1979 θαη 1339/1981 

π.δ/ησλ». 

8. Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. κε αξηζ. 3046/304/30-1-1989 (ΦΔΚ Γ΄59) «Κηηξηνδνκηθόο Καλνληζκόο» θαη 

εηδηθόηεξα ηα άξζξα 14-“Κεθιηκέλα επίπεδα θπθινθνξίαο πεδώλ (ξάκπεο)”, 21-“Πξνζπέιαζε πξνο 

εηζόδνπο-εμόδνπο θηηξίσλ” θαη 24-“Πεδνδξόκηα”. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 14/27-7-1999 (ΦΔΚ Γ΄580) «Κώδηθαο βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο» θαη 

εηδηθόηεξα ην άξζξν 367 - «Πεδνδξόκηα». 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4067/2012 (ΦΔΚ Α΄79) «Νένο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο» θαη εηδηθόηεξα ηα άξζξα 20- 

“Καηαζθεπέο ζε δεκόζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο” θαη 26-“Πξνζβαζηκόηεηα ρσξίο θξαγκνύο γηα ηα άηνκα 

κε αλαπεξία θαη ηα εκπνδηδόκελα άηνκα”. 

11. Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. κε αξηζ. 52907/2009 (ΦΔΚ Β΄2621) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ 

κε αλαπεξία ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ» θαη 

εηδηθόηεξα ηα άξζξα 2 θαη 4. 

12. 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/ : Υσξηθόο ρεδηαζκόο  Αζηηθόο ρεδηαζκόο  Πξόηππα. 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4442/2016 (ΦΔΚ A΄230) «Νέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

14. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. κε αξηζ. 314766/90-11-2021 (ΦΔΚ Β΄5272) «Καζνξηζκόο δηαδηθαζίαο, 

πεξηερνκέλνπ θαη δηθαηνινγεηηθώλ, παξαβόινπ θαη θπξώζεσλ γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ ηνπ π.δ. 78/1988 (Α’ 

34) θαη ηνπ λ. 3710/2008 (Α’ 216)». 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4512/2018 (ΦΔΚ Α΄5) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γηαξζξσηηθώλ 

Μεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159. 

16. Σε κε αξηζ. 142/2020 (ΑΓΑ: ΧΛΛΠΧΦΧ-ΤΡΜ) απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αικσπίαο, 

«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, ζύκθσλα 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). 

17. Σε κε αξηζ. πξση. 4483/1983 απόθαζε Ννκάξρε Πέιιαο «Μεηαβίβαζε θπξηόηεηαο σξηζκέλσλ 

θνηλoρξήζησλ εθηάζεσλ ηνπ αγξ/ηνο θαη ζπλνηθηζκνύ Μειέαο ζηελ νκώλπκε Κνηλόηεηα». 

18. Σε κε αξηζ. πξση. 5415/21-03-2017 απόθαζε Αληηπεξηθεξεηάξρε Π. Δ. Πέιιαο «Μεηαβίβαζε δξόκσλ ζηνλ 

Γήκν Αικσπίαο» (ΑΓΑ: ΦΝΦΧ7ΛΛ-4Γ7). 

19. Σν απόζπαζκα ράξηε νηθηζκνύ Μειηάο (Γηαλνκή 1972 - 73 - 78). 

20. Σν απόζπαζκα θηεκαηνινγηθνύ πίλαθα αλάξηεζεο (αξηζ. πξση. 38051024900021474 δήισζεο) ζην 

Δζληθό Κηεκαηνιόγην γηα ηνλ ΚΑΔΚ 38051ΔΚ05005, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Αικσπίαο (πιήξεο θπξηόηεηα, 

ζε πνζνζηό 100%), κε ρξήζε νδηθό δίθηπν, ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μειέαο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Δμαπιαηάλνπ. 

21. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 2932/21-02-2023 αίηεζε ηνπ θ. Μήληζνπ Υαξάιακπνπ ηνπ Βαζηιείνπ γηα ρνξήγεζε 

απαιιαγήο από άδεηα εηζόδνπ εμόδνπ πξνθεηκέλνπ λα αδεηνδνηεζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ζπλεξγείνπ 

νρεκάησλ.  

22. Σε κε αξηζ. πξση. 2356/07-11-2022 Βεβαίσζε Υξήζεσλ Γεο ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο Γήκνπ Αικσπίαο, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία είλαη δπλαηή ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ε εγθαηάζηαζε ζπλεξγείνπ απηνθηλήησλ 

ρακειήο όριεζεο (επηηξεπόκελε ρξήζε) όρη όκσο ζπλεξγεία βαξέσλ νρεκάησλ.   

23. Σν ππ’ αξηζκ. 380/25-05-2020 πηζηνπνηεηηθό κε απνπνίεζεο θιεξνλνκηάο (ζησπεξή δήισζε απνδνρήο 

θιεξνλνκηάο εθ δηαζήθεο – πεξηγξαθή θιεξνλνκηαίσλ  αθηλήησλ) ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αικσπίαο, ην νπνίν 

κεηαγξάθεθε ηελ 17
ε
-09-2020 ζηα βηβιία Μεηαγξαθώλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Αικσπίαο, ζηνλ ηόκν 977 

https://ypen.gov.gr/
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κε αύμνληα αξηζκό 13 (αξ. πξση. πηζηνπνηεηηθνύ 679). 

24. Σε κε αξηζκ. 940/27-09-1983 νηθνδνκηθή άδεηα (δηώξνθεο νηθνδνκήο) ηεο Ννκαξρίαο Πέιιαο.  

25. Σε δήισζε έληαμεο ζηνλ Ν. 4495/2017 κε α/α 11878169, ζε θαηάζηαζε "Τπαγσγήο". 

26. Σελ από 20-02-2023 δήισζε ηνπ θ. Μήληζνπ Υαξάιακπνπ ηνπ Βαζηιείνπ, πεξί αλάζεζεο ηεο κειέηεο γηα 

απαιιαγή ή κε από έθδνζε έγθξηζεο εηζόδνπ - εμόδνπ, θαζώο θαη ηελ από 20-02-2023 αληίζηνηρε δήισζε 

αλάιεςεο κειέηεο - επίβιεςεο ηνπ ηδηώηε ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ ΠΔ ακαξηδίδε νθνθιή (Α.Μ. 

Σ.Δ.Δ.: 117445). 

27. Σν από 10-06-2018 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, θιίκαθαο 1:500, ηνπ ηδηώηε κεραληθνύ γεσπιεξνθνξηθήο θαη 

ηνπνγξαθίαο ΣΔ Υακαιίδε Βαζίιεηνπ (Α.Μ. Δ.Δ.Σ.Δ.Μ.: 41570, Σ.Δ.Δ.: 14922). 

28. Σν από επηέκβξην 2022 ζρεδηάγξακκα θάηνςεο - γεληθήο δηάηαμεο, θιίκαθαο 1:50, ηνπ ηδηώηε ΠΔ 

ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ θαη κεραληθνύ Ζ/Τ ακαξηδίδε νθνθιή (Α.Μ. Σ.Δ.Δ.: 117445). 

29. Σελ από Φεβξνπάξην 2023 ηερληθή έθζεζε ηνπ ηδηώηε ΠΔ ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ θαη κεραληθνύ Ζ/Τ 

ακαξηδίδε νθνθιή (Α.Μ. Σ.Δ.Δ.: 117445), κε ζπλεκκέλεο θσηνγξαθίεο. 

30. Σν γεγνλόο όηη, ην ζπλεξγείν ζα εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγήζεη ζε ηδηόθηεηεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζην νηθόπεδν κε αξηζ. 198 (ΚΑΔΚ 380570129003), έθηαζεο 1.019,00 m
2
, ηνπ Ο.Σ. 19 ηνπ 

ζπλνηθηζκνύ Μειηάο ηεο νκώλπκεο Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ην νπνίν είλαη γσληαθό θαη έρεη 

πξόζνςε ζε αλώλπκεο θνηλνηηθέο νδνύο (βόξεηα θαη αλαηνιηθά). 

31. Σν γεγνλόο όηη, εληόο ηνπ νηθνπέδνπ εγθαηάζηαζεο πθίζηαηαη επαξθήο αύιεηνο (αθάιππηνο) ρώξνο 

(δηαζηάζεσλ  κεγαιύηεξσλ ησλ ειάρηζηα απαηηνύκελσλ γηα ηελ πεξίπησζε επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, ήηνη 

πιάηνπο > 2,50 m, κήθνπο > 5,00 m θαη επαξθνύο ειεύζεξνπ ύςνπο), παξέρνληαο αθελόο ηε δπλαηόηεηα 

ζηάζκεπζεο ησλ θαηά πεξίπησζε νρεκάησλ θαη αθεηέξνπ ηνλ απαηηνύκελν ρώξν γηα ηνπο ειηγκνύο 

εηζόδνπ - εμόδνπ. Ο ελ ιόγσ δε ππαίζξηνο αύιεηνο ρώξνο (αθάιππηνο) απνηειεί ηδηόθηεην ρώξν 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, θαξπώζεσο θαη εθκεηαιιεύζεσο από ηνλ αηηνύληα. Ζ είζνδνο- έμνδνο νρεκάησλ 

ζηελ επηρείξεζε θαη ζην νηθόπεδν γεληθά είλαη ειεύζεξε, θαζώο πεξηκεηξηθά ηνπ νηθνπέδνπ δελ πθίζηαηαη 

πεξίθξαμε θαη επνκέλσο ε είζνδνο πξαγκαηνπνηείηαη απξόζθνπηα ηόζν κέζσ ηεο δεκνηηθήο νδνύ πιάηνπο 

8,00 m ζηε βόξεηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ όζν θαη κέζσ ηεο δεκνηηθήο νδνύ πιάηνπο επίζεο 8,00 m ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ κεραληθνύ θαη 

ηηο επηζπλαπηόκελεο θσηνγξαθίεο (ζρεη. 29
ν
).  

32. Σν γεγνλόο όηη, ε πξόζβαζε ζην πξνθείκελν ζπλεξγείν νρεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη από θνηλνηηθέο νδνύο 

ζηνλ βνξξά θαη ζηελ αλαηνιή, αζθαιηνζηξσκέλεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ επξύηεξν ΚΑΔΚ 

38051ΔΚ05005 θαη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο (ζρεη. 17
ν
 θαη 18

ν
) θαη δελ 

πθίζηαηαη πςνκεηξηθή δηαθνξά από ην νδόζηξσκα. 

33. Σν γεγνλόο όηη, επί ησλ πξνθείκελσλ θνηλνηηθώλ νδώλ δελ πθίζηαηαη ζηελ παξνύζα θάζε 

θαηαζθεπαζκέλν πεδνδξόκην, επηηξέπνληαο ηελ άκεζε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ εληόο ηνπ νηθνπέδνπ ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

34. Σν γεγνλόο όηη, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεξγείνπ νρεκάησλ ηνπ ζέκαηνο ζα επηβαξύλεη ειάρηζηα κε θόξην ηηο 

παξαθείκελεο νδνύο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ κεραληθνύ (ζρεη. 29
ν
). 

35. Σε κε αξηζ. 1/2023 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Μειέαο ηεο Κνηλόηεηαο Μειέαο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, κε ηελ νπνία γλσκνδνηεί νκόθσλα ζεηηθά (κε ηελ πξνϋπόζεζε ηήξεζεο ησλ όξσλ), ε νπνία 

πεξηήιζε ζηελ ππεξεζία καο κε αξηζ. πξση. 4079/13-03-2023. 

 

Γεδνκέλνπ επηπξόζζεηα όηη: 

 

- Οη δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ/ηνο 465/1970 (ΦΔΚ Α΄150) 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/ηνο 118/2006) θαη ην άξζξν 39 παξ. 9 (όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 21 παξ. 5 ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2006). 

Με ηελ εξκελεπηηθή εγθύθιην 11 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Π.Γ/ηνο 118/2006 (ΦΔΚ Α΄119) πνπ ηξνπνπνηεί δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ/ηνο 465/1970 θαη ηνπ Π.Γ/ηνο 1224/1981, 

θαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 1 αλαθέξεη όηη:  

«Με ην άξζξν απηό νη δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 465/70, όπσο ηξνπνπνηνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2006 

εθαξκόδνληαη πιένλ κόλν ζηηο εθηόο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ θαη ζηηο εθηόο ησλ νξίσλ λνκίκσο 

πθηζηάκελσλ νηθηζκώλ πεξηνρέο, ελώ δελ ηζρύεη πιένλ ην άξζξν 19 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 143/89, ζύκθσλα κε ην 

νπνίν ην Β.Γ. 465/70 εθαξκνδόηαλ θαη κέζα ζηα όξηα νηθηζκώλ ρσξίο εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό  ζρέδην.» 
 

- Χο κε ζηεγαζκέλνο (ππαίζξηνο) ρώξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξ. 2 ηνπ 

Π.Γ/ηνο 03-08-1987 «Καζνξηζκόο εηδηθώλ όξσλ σο πξνο ηε δόκεζε θαη δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ θαη θαηάξγεζε ησλ ππ' αξηζκώλ 697/1979 θαη 1339/1981 πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ» (ΦΔΚ 
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Γ΄749), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: α) αθάιππην νηθόπεδν ην νπνίν δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ζηάζκεπζε 

απηνθηλήησλ θαη β) αθάιππηνο ρώξνο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ αλεγείξεηαη ην θηίξην.  

- Ο αθάιππηνο ρώξνο νηθνπέδνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ µε ζηεγαζκέλνο 

(ππαίζξηνο), ζε έλα πνζνζηό σζηόζν ηεο επηθάλεηαο ηνπ νηθνπέδνπ θαη εθηόο ηνπ ππνρξεσηηθνύ ρώξνπ 

θύηεπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ⅔ ηνπ νηθνπέδνπ. 

- Χο ηδησηηθνί ρώξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ εθηόο νδνύ λννύληαη:  

α) Οη ρώξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε ππισηέο, ππαίζξηνπο ή ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο νηθνδνκώλ, όπσο 

πξνβιέπεηαη από ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ηεο αξκόδηαο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο.  

β) Οη ρώξνη ζηάζκεπζεο εληόο δνκεκέλσλ ή αδόκεησλ νηθνπέδσλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δηαηίζεηαη, αθελόο 

επαξθήο ρώξνο γηα ηε ζηάζκεπζε θαηά πεξίπησζε νρεκάησλ, θαη αθεηέξνπ, ν απαηηνύκελνο ρώξνο γηα 

ηνπο ειηγκνύο εηζόδνπ - εμόδνπ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ ν ρώξνο ζηάζκεπζεο 

εληόο ηνπ νηθνπέδνπ πξέπεη λα έρεη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 2,50 m (πιάηνο) x 5,00 m (κήθνο) θαη επαξθέο 

ειεύζεξν ύςνο.  

γ) ε θάζε πξόζσπν νηθόπεδνπ, εθόζνλ πξνβιέπεηαη, επηηξέπνληαη αλνίγκαηα εηζόδσλ - εμόδσλ γηα 

ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ.  

- ην άξζξν 52 - «Μέηξα ξύζκηζεο νδηθήο θπθινθνξίαο» ηνπ Ν. 2696/1999 (ΦΔΚ Α΄57) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 

Οδηθήο Κπθινθνξίαο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 4313/2014 (ΦΔΚ Α΄261) 

νξίδεηαη:  
«1. Μέηξα πνπ αθνξνύλ ζηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, όπσο ζηνλ θαζνξηζκό ησλ κνλόδξνκσλ, 

πνδειαηνδξόκσλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ζηελ πξνηεξαηόηεηα νδώλ, ζηελ αιιαγή ηεο 

δηαηνκήο ηνπ νδνζηξώκαηνο ή ηεο νδνύ, ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο, 

ζηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

θαη γεληθά ζηνλ θαζνξηζκό ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ζηελ επηβνιή πεξηνξηζκώλ ή απαγνξεύζεσλ 

θπθινθνξίαο ή ζηάζκεπζεο, ιακβάλνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ή Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ζην νδηθό δίθηπν αξκνδηόηεηάο ηνπο, κε βάζε κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί από ή γηα 

ινγαξηαζκό ησλ αξκνδίσλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπο. ………». 

Ε Θ  Η Γ Ε Θ Σ Α Θ 

ηελ απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνύ κε έγθξηζε εηζόδνπ - εμόδνπ, απόηκεζεο - ππνβηβαζκνύ 

πεδνδξνκίνπ θαη ζηηγκηαίαο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ζπλεξγείνπ νρεκάησλ ζην κε αξηζ. 198 

νηθόπεδν ηνπ Ο.Σ. 19 ηνπ ζπλνηθηζκνύ Μειηάο ηεο νκώλπκεο Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο ηνλ θ. Μήληζνπ Υαξάιακπν ηνπ Βαζηιείνπ, 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 ηνπ νηθνπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο.  

 Απαγνξεύεηαη ε απόζεζε δηαθόξσλ αληηθεηκέλσλ ζρεηηδνκέλσλ ή κε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεξγείνπ  επί ηνπ 

νδνζηξώκαηνο εθηόο ηνπ νηθνπέδνπ 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 ηεο εηζόδνπ - 

εμόδνπ νρεκάησλ, ηνλ θαζαξηζκό ησλ πιεπξώλ ηνπ νηθνπέδνπ, θαζώο θαη γηα ηελ απνξξνή ησλ όκβξησλ 

πδάησλ εληόο ηνπ νηθνπέδνπ ώζηε λα κελ είλαη εηο βάξνο ηνπ νδνζηξώκαηνο. 
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 Να ππάξρεη ειεθηξνθσηηζκόο ηεο εηζόδνπ – εμόδνπ, 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. 14
ν
), θαιείηαη όπσο αποθαζίζει γηα ηε ρνξήγεζε ή κε απαιιαγήο από 

ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνύ κε έγθξηζε εηζόδνπ - εμόδνπ, απόηκεζεο - ππνβηβαζκνύ πεδνδξνκίνπ θαη ζηηγκηαίαο 

ρξήζεο πεδνδξνκίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ζπλεξγείνπ νρεκάησλ επί ηνπ κε αξηζ. 198 νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 19 ηνπ 

ζπλνηθηζκνύ Μειηάο ηεο νκώλπκεο Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνλ θ. Μήληζνπ 

Υαξάιακπν ηνπ Βαζηιείνπ. 

       Καηόπηλ ν Πξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε θάιεζε ηα κέιε λα ςεθίζνπλ ην ζέκα όπσο θαηαηέζεθε. 
 
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 

 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). 

 Σελ αξηζ.πξση.: 4151/13-03-2023 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  

 Σελ αξηζ.πξση.: 1/2023 απόθαζε  ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Μειέαο ηεο Κνηλόηεηαο Μειέαο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, 

 Σν από 10-06-2018 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, θιίκαθαο 1:500, ηνπ ηδηώηε κεραληθνύ γεσπιεξνθνξηθήο 

θαη ηνπνγξαθίαο ΣΔ Υακαιίδε Βαζίιεηνπ (Α.Μ. Δ.Δ.Σ.Δ.Μ.: 41570, Σ.Δ.Δ.: 14922). 

 Σν από επηέκβξην 2022 ζρεδηάγξακκα θάηνςεο - γεληθήο δηάηαμεο, θιίκαθαο 1:50, ηνπ ηδηώηε ΠΔ 

ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ θαη κεραληθνύ Ζ/Τ ακαξηδίδε νθνθιή (Α.Μ. Σ.Δ.Δ.: 117445). 

 Σελ από Φεβξνπάξην 2023 ηερληθή έθζεζε ηνπ ηδηώηε ΠΔ ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ θαη κεραληθνύ Ζ/Τ 

ακαξηδίδε νθνθιή (Α.Μ. Σ.Δ.Δ.: 117445), κε ζπλεκκέλεο θσηνγξαθίεο. 

 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, 

απόηκεζεο - ππνβηβαζκνύ πεδνδξνκίνπ θαη ζηηγκηαίαο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ζπλεξγείνπ 

νρεκάησλ επί ηνπ κε αξηζ. 198 νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 19 ηνπ ζπλνηθηζκνύ Μειηάο ηεο νκώλπκεο Κνηλόηεηαο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, κε θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνλ θ. Μήληζνπ Υαξάιακπν ηνπ Βαζηιείνπ, ζύκθσλα κε ηελ 

αξηζ.πξση.4151/13-03-2023  εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη ησλ επηζεκάλζεσλ ηνπ Σνπηθνύ 

πκβνπιίνπ Μειέαο ηεο Κνηλόηεηαο Μειέαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, 

 
                                                             Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζκ. 6/2023 

                    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  21 Μαπηίος  2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Π.Ζ. 

 

 

  ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 

                                                                              ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΘΑ 

ΑΔΑ: 6ΨΖ7ΩΨΩ-ΑΗΞ
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