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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Αριθ. Αποφ. 31/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Από το Πρακτικό 9/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αμυνταίου 
 
ΘΕΜΑ: Άδεια επέμβασης σε κοινοτική οδό. (Στεφανίδη Ευαγγέλου) 
 

Στο Αμύνταιο, στις 03 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13:00 μ. το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τα οριζόμενα του 
άρθρου 10 της 55/11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα 
από την με αριθμό πρωτ. 10830/29-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά 
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (7) ήτοι:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  

2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

3. ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

5. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

6. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

7. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Γκερσάνης 
Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την εισήγηση του Τμήματος 
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Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου η οποία έχει ως εξής: 

«Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.79983/58/2017 - ΦΕΚ 4103/Β/23-11-
2017 

3. Την από 12/10/2021 υποβληθείσα αίτηση από τον κ. Στεφανίδη 
Ευάγγελο του Παντελή για τη χορήγηση άδειας εργασιών σε κοινόχρηστο 
χώρο στον οικισμό Λεχόβου σε κοινοτικό δρόμο στο οποίο έχει πρόσωπο η 
κατοικία του αιτούντα.  

4. Τo από τον Οκτώβριο 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αγρ. Τοπ, Μηχ, κ. 
Εμμανουήλ Καραβάλτσιου.   

Επί του ανωτέρω θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Α) Την 12/10/2021 υποβλήθηκε αίτηση από τον κ. Στεφανίδη Ευάγγελο για 
την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την κατασκευή 
θεμελίων και  τοίχου αντιστήριξης από συρματοκιβώτια για τη στήριξη και 
τη συγκράτηση των χωμάτων από ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του. Η 
βάση των συρματοκιβωτίων θα εδράζεται μερικώς στο κοινοτικό δρόμο, 
χωρίς να δημιουργούνται ανισοσταθμίες στην οδό. Tα συρματοκιβώτια θα 
τοποθετηθούν κάτω από την στάθμη του οδοστρώματος, έτσι ώστε μετά το 
τέλος των εργασιών θα γίνει αποκατάσταση της οδού. Κατά συνέπεια δεν θα 
υπάρξει πρόβλημα με την διέλευση των οχημάτων. Θα υπάρξει μερική 
κατάληψη της οδού, για εργασίες αλλά και για την τοποθέτηση των 
συρματοκιβωτίων. Το οικόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου του οικισμού 
Λεχόβου του Δήμου Αμυνταίου, όπως απεικονίζεται στο από τον Οκτώβριο 
του 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αγρ. Τοπ, Μηχ, κ. Εμμανουήλ 
Καραβάλτσιου.  

Β) Το οικόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου οικισμού Λεχόβου  του Δήμου 
Αμυνταίου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ελεγχθεί για την έγκριση από το 
Δήμο Αμυνταίου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η συντήρηση της 
οδού.  

Γ). Θα πρέπει μετά τις εργασίες η οδός να αποκατασταθεί και να επανέλθει 
στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται πριν τις εργασίες. Δηλαδή όλα τα 
γεωμετρικά στοιχεία της οδού, κλίση, πλάτος κλπ αλλά και το υλικό 
επίστρωσης ή κατασκευής της οδού να παραμένουν στην ίδια κατάσταση 
όπως ήταν πριν τις εργασίες κατασκευής συρματοκιβώτίων. 
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Δ). Η χορήγηση άδειας κατάληψης σε κοινοτική οδό, με σκοπό την 
κατασκευή θεμελίων από συρματοκιβώτια, θα ισχύει για ένα (1) χρόνο και 
μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση. Αν μετά την παρέλευση του έτους από την 
έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής, υποβάλλεται νέα 
αίτηση για έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες 
της οδού ή οι απαιτήσεις του αιτούντα. 

Ε). Κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε 
περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη θα έχουν οι νόμιμοι 
ιδιοκτήτες της οικίας και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου. 

ΣΤ). Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος, ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την 
όποια ευθύνη του αναλογεί σύμφωνα με τον Ποινικό και Αστικό Κώδικα και 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). 

Ζ). Ο Δήμος Αμυνταίου διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της έγκρισης των 
εργασιών επέμβασης σε κοινοτική οδό, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 
αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί 
στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό 
δίκτυο. 

Κατόπιν των ανωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με απόφασή της να εισηγηθεί προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Αμυνταίου, για την έγκριση χορήγησης άδειας 
κατάληψης της οδού, για όσο καιρό διαρκέσουν οι εργασίες κατασκευής των 
συρματοκιβώτιων, με τις προϋποθέσεις η βάση των συρματοκιβωτίων θα 
εδράζεται μερικώς στο κοινοτικό δρόμο, και τα συρματοκιβώτια θα 
τοποθετηθούν κάτω από την στάθμη του οδοστρώματος, χωρίς να 
δημιουργούνται ανισοσταθμίες στην οδό. Θα πρέπει μετά τις εργασίες η 
οδός να αποκατασταθεί και να επανέλθει στην κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται πριν τις εργασίες. Δηλαδή όλα τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού, 
κλίση, πλάτος κλπ αλλά και το υλικό επίστρωσης ή κατασκευής της οδού να 
παραμένουν στην ίδια κατάσταση όπως ήταν πριν τις εργασίες κατασκευής 
των συρματοκιβώτίων, για το οικόπεδο με στοιχεία “Α-Β-Γ-Δ-Α” και με 
εμβαδόν 999,60.μ. στο οικισμού Λεχόβου του Δήμου Αμυνταίου.» 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) ως ισχύει 
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3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

4. Την εισήγηση του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου 

5. Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α ΣΙΖ Ε Ι  

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση χορήγησης άδειας 
κατάληψης της οδού, για όσο καιρό διαρκέσουν οι εργασίες κατασκευής των 
συρματοκιβώτιων, με τις προϋποθέσεις η βάση των συρματοκιβωτίων θα 
εδράζεται μερικώς στο κοινοτικό δρόμο, και τα συρματοκιβώτια θα 
τοποθετηθούν κάτω από την στάθμη του οδοστρώματος, χωρίς να 
δημιουργούνται ανισοσταθμίες στην οδό. Θα πρέπει μετά τις εργασίες η οδός 
να αποκατασταθεί και να επανέλθει στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
πριν τις εργασίες. Δηλαδή όλα τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού, κλίση, 
πλάτος κλπ αλλά και το υλικό επίστρωσης ή κατασκευής της οδού να 
παραμένουν στην ίδια κατάσταση όπως ήταν πριν τις εργασίες κατασκευής 
των συρματοκιβώτίων, για το οικόπεδο με στοιχεία “Α-Β-Γ-Δ-Α” και με 
εμβαδόν 999,60.μ. στο οικισμού Λεχόβου του Δήμου Αμυνταίου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

  ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

  ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

  ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

  ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
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