
ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ   

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ   
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                                                     
 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α    
Από ηο πραθηηθό  ηες 12ες / 25.11.2022  ζσλεδρίαζες 

ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής 
ηοσ Γήκοσ Βέιοσ - Βότας 

 

Αρηζκός Απόθαζες:    20 /2022 

ΘΔΜΑ 1ο :   Αποηκήζεης πεδοδροκίωλ επί ηωλ οδώλ «ΑΧΔΠΑΝΣ» θαη «25ες Μαρηίοσ» ζηο 

Βέιο Κορηλζίας. 
  ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 25ε   ηνπ κελόο Νοεκβρίοσ  ηνπ έηνπο 
2022 εκέξα Παραζθεσή  θαη ώξα 11.30 π.κ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 9275/21.11.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ , ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ 

Λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ παξαβξέζεθαλ 

4 ήηνη : 

Παξόληα Κέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    Πεξξήο Ληθόιανο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο      Θαηζηθώιεο Παλαγηώηεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλνο 

 

Σνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Ληθόιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ. 

  Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην πρώηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηηο απνηκήζεηο 

πεδνδξνκίσλ επί ησλ νδώλ «ΑΥΔΠΑΛ» θαη «25εο Καξηίνπ» ζην Βέιν Θνξηλζίαο, έζεζε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Κειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ: 

 

Θέκα  : Αποηκήζεης πεδοδροκίωλ επί ηωλ οδώλ «ΑΧΔΠΑΝΣ» θαη «25ες Μαρηίοσ» ζηο Βέιο 
Κορηλζίας. 

    
Στεη. : 1.  Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. 7213/19-09-2022 αίηεζε ηνπ θ. Κπαξιακπά Αγγειή. 

 
 Κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 7213/19-09-2022 αίηεζε ν θ. Κπαξιακπάο Αγγειήο ν νπνίνο έρεη αθίλεην-
νηθόπεδν ζην Βέιν Θνξηλζίαο κε πξόζσπν επί ησλ νδώλ «ΑΥΔΠΑΛ» θαη «25εο Καξηίνπ»,  δεηάεη: 
Α. ηελ ρνξήγεζε άδεηαο απόηκεζεο ππάξρνληνο πεδνδξνκίνπ κε πιάηνο 1.50 κ. ζην πξόζσπν ηνπ αθηλήηνπ 
ηνπ επί ηε νδνύ «ΑΥΔΠΑΛ» ζηα λνηηνδπηηθά  θαη 
Β. ηελ ρνξήγεζε άδεηαο απόηκεζεο ππάξρνληνο πεδνδξνκίνπ κε πιάηνο 0.75 κ. ζην πξόζσπν ηνπ ίδηνπ 
αθηλήηνπ ηνπ επί ηε νδνύ «25εο Καξηίνπ» ζηα βνξεηναλαηνιηθά. 
Ζ απόηκεζε ησλ ππαξρόλησλ πεδνδξνκίσλ – πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ ππνβηβαζκό ησλ ππαξρόλησλ πεδνδξνκίσλ 
γηα ηελ είζνδν απηνθηλήησλ ζην αθίλεην ηνπ αηηνύληα- δύλαηαη λα ρνξεγεζεί κε ηνπο θάησζη όξνπο θαη 
πξνϋπνζέζεηο: 
 Ζ απόηκεζε ζα έρεη κέγηζην κήθνο ηξηώλ (3) κέηξσλ θαη πιάηνο 1.50 κ. ζην πεδνδξόκην επί ηεο νδνύ 

«ΑΥΔΠΑΛ» θαη πιάηνο 0.75 κ. ζην πεδνδξόκην επί ηεο νδνύ «25εο Καξηίνπ» 

ΑΔΑ: 9Τ38Ω9Π-ΞΞΦ



 Σα ππό θαηαζθεπή πεδνδξόκηα ζηηο δύν πξνζόςεηο ηεο ηδηνθηεζίαο λα απνθαηαζηαζνύλ κε ην πιηθό 

επίζηξσζεο πνπ ππάξρεη ζηα ππάξρνληα πεδνδξόκηα κε ηηο ήδε δηακνξθσκέλεο θιίζεηο. 

 Ζ πξνζαξκνγή ηνπ θαηαβηβαζκέλνπ επηπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηελ ζπλέρεηα θαηά κήθνο ησλ 

ππαξρόλησλ πεδνδξνκίσλ ζα έρεη κέγηζηε θιίζε 5%-10% γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή θπθινθνξία ησλ 

πεδώλ, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1 «Θάιπςε πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ θαηά κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ» ησλ 

νδεγηώλ ζρεδηαζκνύ «ρεδηάδνληαο γηα όινπο» ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

 Θα εμαζθαιηζζνύλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο νηθνδνκηθήο ηέρλεο θαη 

ηερληθήο.  

 Θαηά ηελ θαηαζθεπή ν ελδηαθεξόκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώζεη ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα ηνο 

έιεγρν ησλ εξγαζηώλ. 

 Ο ρξόλνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θάζε πεδνδξνκίνπ δελ δύλαηαη λα μεπεξάζεη ηηο 5 εκέξεο από ηελ κέξα 

έλαξμεο εξγαζηώλ. 

 Ζ ρνξεγνύκελε άδεηα ζα πάςεη λα ηζρύεη όηαλ εθιείςνπλ νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο εθδόζεθε 

 
Παξαθαιείηαη ε Δ.Π.Ε. ηνπ Γήκνπ καο λα απνθαζίζεη ζρεηηθά επί ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο. 
 

Ο Αληηδήκαξρνο  
Πξνγξακκαηηζκνύ, Σερληθώλ Έξγσλ & Κειεηώλ 

Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 
 

Αλδξέαο ηάρνο 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 73 παξ. 1 Β΄ ΗΗ ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΙΕΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Δγθρίλεη ηελ ρνξήγεζε ζηνλ θ. Κπαξιακπά Αγγειή : Α. άδεηαο απόηκεζεο ππάξρνληνο 

πεδνδξνκίνπ κε πιάηνο 1.50 κ. ζην πξόζσπν ηνπ αθηλήηνπ ηνπ επί ηε νδνύ «ΑΥΔΠΑΛ» ζηα 

λνηηνδπηηθά  θαη Β. άδεηαο απόηκεζεο ππάξρνληνο πεδνδξνκίνπ κε πιάηνο 0.75 κ. ζην πξόζσπν ηνπ 

ίδηνπ αθηλήηνπ ηνπ επί ηε νδνύ «25εο Καξηίνπ» ζηα βνξεηναλαηνιηθά, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 

πξση. 7213/19-09-2022 αίηεζε ηνπ. 

Ζ απόηκεζε ησλ ππαξρόλησλ πεδνδξνκίσλ – πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ ππνβηβαζκό ησλ ππαξρόλησλ 

πεδνδξνκίσλ γηα ηελ είζνδν απηνθηλήησλ ζην αθίλεην ηνπ αηηνύληα- δύλαηαη λα ρνξεγεζεί κε ηνπο 

θάησζη όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο: 

 Ζ απόηκεζε ζα έρεη κέγηζην κήθνο ηξηώλ (3) κέηξσλ θαη πιάηνο 1.50 κ. ζην πεδνδξόκην επί ηεο 

νδνύ «ΑΥΔΠΑΛ» θαη πιάηνο 0.75 κ. ζην πεδνδξόκην επί ηεο νδνύ «25εο Καξηίνπ» 

 Σα ππό θαηαζθεπή πεδνδξόκηα ζηηο δύν πξνζόςεηο ηεο ηδηνθηεζίαο λα απνθαηαζηαζνύλ κε ην 

πιηθό επίζηξσζεο πνπ ππάξρεη ζηα ππάξρνληα πεδνδξόκηα κε ηηο ήδε δηακνξθσκέλεο θιίζεηο. 

 Ζ πξνζαξκνγή ηνπ θαηαβηβαζκέλνπ επηπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηελ ζπλέρεηα θαηά κήθνο ησλ 

ππαξρόλησλ πεδνδξνκίσλ ζα έρεη κέγηζηε θιίζε 5%-10% γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή 

θπθινθνξία ησλ πεδώλ, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1 «Θάιπςε πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ θαηά 

κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ» ησλ νδεγηώλ ζρεδηαζκνύ «ρεδηάδνληαο γηα όινπο» ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

 Θα εμαζθαιηζζνύλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο νηθνδνκηθήο ηέρλεο 

θαη ηερληθήο.  

ΑΔΑ: 9Τ38Ω9Π-ΞΞΦ



 Θαηά ηελ θαηαζθεπή ν ελδηαθεξόκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώζεη ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία γηα ηνο έιεγρν ησλ εξγαζηώλ. 

 Ο ρξόλνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θάζε πεδνδξνκίνπ δελ δύλαηαη λα μεπεξάζεη ηηο 5 εκέξεο από ηελ 

κέξα έλαξμεο εξγαζηώλ. 

 Ζ ρνξεγνύκελε άδεηα ζα πάςεη λα ηζρύεη όηαλ εθιείςνπλ νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο εθδόζεθε 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 20/2022 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                           Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 

ΑΔΑ: 9Τ38Ω9Π-ΞΞΦ
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