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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το πρακτικό της αριθµ.2/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού 
 

Αριθµός Απόφασης 8/2017 
 

Θέµα: Έγκριση στιγµιαίας χρήσης πεζόδροµου έµπροσθεν οικοπέδου  ιδιοκτησίας 
Φεζόπουλου Γεωργίου στο Ο.Τ. 85 στο εγκεκριµένο αναθεωρηµένο ρυµοτοµικό 
σχέδιο Αιγινίου για την είσοδο και την εξόδου οχηµάτων. 
 
         Στο Αιγίνιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 22η Μαρτίου 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, ύστερα από την αριθµ.πρωτ.2752/17-3-2017 πρόσκληση 
του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που δόθηκε σε κάθε µέλος, σύµφωνα µε το 
άρθρο 75 παρ.5 του Ν. 3852/2010. 
         ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 7 µελών 
βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη: 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
1.Λαγδάρης Ευάγγελος, ως Πρόεδρος 
2.Λιόλιος Ιωάννης,           ως Μέλος 
3.Παπαλεξάνδρου Ροζάνα,     «          
4.Μεταλλίδης Νικόλαος,          « 
5.Παπαϊωάννου Όθων,           «      

               ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιζάκης Γεώργιος 
2. Αριστείδους Γεώργιος  
  
 
 

         Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Αναστασία Κραγιοπούλου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της 
Επιτροπής την αριθµ.πρωτ.2410/10-3-2017 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Πολεοδοµίας του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού µε θέµα το αίτηµα του κ. Φεζόπουλου 
Γεωργίου για άδεια διέλευσης οχηµάτων µέσω του πεζοδρόµου, στον χώρο στάθµευσης 
του καταστήµατος που πρόκειται να κατασκευάσει στο οικόπεδό του που βρίσκεται στην 
Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας στη ∆.Κ.Αιγινίου (Ο.Τ. 85). 

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Πολεοδοµίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Πολεοδοµίας του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, κ.Ζερδαλής Γεώργιος, ο οποίος 
παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: «Από το 
εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο αναθεώρησης του οικισµού Αιγινίου, προβλέπεται 
πεζόδροµος εκατέρωθεν της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας (ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Αθηνών) σε 
όλο της το µήκος. Το συγκεκριµένο οικόπεδο έχει πρόσωπο στον πεζόδροµο δίπλα στην 
Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών και ως εκ τούτου θα πρέπει να εγκριθεί  η στιγµιαία 
χρήση του πεζόδροµου για την είσοδο – έξοδο οχηµάτων από το οικόπεδο, εντός του 
οποίου θα ανεγερθεί κατάστηµα ή οτιδήποτε κτίριο». 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη 
την εισήγηση του Προέδρου, την αριθµ.πρωτ.2410/10-3-2017 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, τα στοιχεία του 
φακέλου που συνοδεύει την αίτηση, καθώς και την ισχύουσα νοµοθεσία, σύµφωνα µε την 
οποία  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στα πλαίσια της παρ. 1Β (ii) του άρθρου 73 του Ν. 
3852/23010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης ∆ιοίκησης – 
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Πρόγραµµα Καλλικράτης», εισηγείται στο ∆ηµοτικό συµβούλιο θέµατα πολεοδοµικών 
ρυθµίσεων 

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση της στιγµιαίας χρήσης του πεζόδροµου 
έµπροσθεν του οικοπέδου ιδιοκτησίας Φεζόπουλου Γεωργίου, στο Ο.Τ.85 του εγκεκριµένου 
αναθεωρηµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Αιγινίου, για την είσοδο και την έξοδο οχηµάτων, υπό 
τον όρο ότι θα ισχύουν οι προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού και συγκεκριµένα: 

1) Η είσοδος – έξοδος των οχηµάτων στο οικόπεδο να γίνεται αποκλειστικά και µόνο 
από το ήδη διαµορφωµένο σηµείο του πεζόδροµου.  

2) Με δαπάνη του ενδιαφερόµενου να τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες 
σήµανσης για την υπόδειξη της εισόδου – εξόδου οχηµάτων στο ήδη διαµορφωµένο 
σηµείο του πεζόδροµου. 

3) Τυχόν βλάβες από την κίνηση των οχηµάτων στον πεζόδροµο να αποκαθίστανται 
από τον ενδιαφερόµενο. 

4) Να προσκοµισθεί η άδεια δόµησης του κτιρίου όταν θα εκδοθεί από την Υπηρεσία 
δόµησης του ∆ήµου Κατερίνης.  

5) Μετά το πέρας των οικοδοµικών εργασιών του υπό ανέγερση κτιρίου να 
πραγµατοποιηθεί αυτοψία της υπηρεσίας για να διαπιστωθεί αν τοποθετήθηκαν οι 
κατάλληλες πινακίδες σήµανσης για την υπόδειξη της εισόδου – εξόδου οχηµάτων 
στο ήδη διαµορφωµένο σηµείο του πεζόδροµου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ.8/2017.  
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται.  

 
        Ο Πρόεδρος                                    Υπογραφές                              Τα µέλη 
                                                          Ακριβές απόσπασµα 
 
  Ευάγγελος Λαγδάρης                     Αιγίνιο, 22 – 3 – 2017  
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