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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ  5-3-2019  3εο  ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  

ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 
 Σην Ψπρηθό ζήκεξα ηελ 5ελ ηνπ κελόο Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα ηεο εβδνκάδνο  Ρξίηε θαη 

ώξα 14:00΄, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. 2697/1-3-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε, δεκνζηεύζεθε ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Μπξηδάθε Ξαληειή, σο Ξξόεδξν, 

2. Θαλειιάθε Ληθόιαν, Αληηπξόεδξν, απόληα,  

3. Γάην Γεώξγην – Αιθηβηάδε,  

4. Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδα,    

5. Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν,   

6. Τξέδνπ Καξία-Διέλε,  

7. Γειαθνπξίδε Ησάλλε, απόληα, πξνζήιζε θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. θαη απερώξεζε 

κεηά ηε ςήθηζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο Ζ.Γ., σο κέιε, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο 

επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ.  

 Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κνύηζηνο 

Γεώξγηνο. 

 

ΘΔΚΑ  11Ν Ζ.Γ. 

Ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε  (θνισλαθίσλ) κέζσλ απαγόξεπζεο ζηάζεο 

ζηάζκεπζεο / ζήκαλζεο– εηδηθήο δηαγξάκκηζεο έκπξνζζελ πνιπθαηνηθίαο επί ηεο νδνύ 

Ξνξθύξα αξ.23 ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Λένπ Τπρηθνύ. 

 

Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξόεδξνο είπε: 

Σρεηηθά κε ηελ αίηεζε ηνπ θ. Θαζηκάηε Δκκαλνπήι, κε ηελ νπνία δεηείηαη λα ηνπνζεηεζνύλ 

θνισλάθηα πξηλ θαη κεηά ηηο εηζόδνπο ηεο ππισηήο θαη ηνπ ππνγείνπ γθαξάδ, ιόγσ (όπσο αλαθέξεηαη από 

ηνλ αηηεζέληα θάηνηθν ηεο πνιπθαηνηθίαο ζηελ νδό Ξνξθύξα 23, Λ. Ψπρηθό) θαζεκεξηλνύ πξνβιήκαηνο θαηά 

ηελ είζνδν θαη έμνδν ηόζν ζηελ ππισηή όζν θαη ζην ππόγεην γθαξάδ ηεο πνιπθαηνηθίαο εμ αηηίαο ηεο 

ζηάζκεπζεο ππαιιήισλ ηεο πεξηνρήο , ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα εμήο: 

ΑΔΑ: 69ΒΡΩΗ8-Σ31



Γεδνκέλνπ όηη:  

   α)  ζύκθσλα κε ην Λ. 2696/99 (Θώδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο) άξζξ. 34 παξ. 12, απαγνξεύεηαη ε 

θαηάιεςε κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν κέξνπο ή νιόθιεξνπ ηνπ νδνζηξώκαηνο 

ησλ εζληθώλ, επαξρηαθώλ θαη δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ νδώλ, δηα ησλ νπνίσλ δηεμάγεηαη ε θπθινθνξία 

κεραλνθίλεησλ θαη κε νρεκάησλ, νπόηε, δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ ζηάζκεπζεο επ’ 

απηνύ. 

  β)  βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 52907, Απόθαζεο Υπνπξγνύ Ξ.Δ.Θ.Α., (ΦΔΘ 2621 Β/31-12-2009), ε ειεύζεξε δώλε 

όδεπζεο πεδώλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπόδηζηε θπθινθνξία θάζε 

θαηεγνξίαο ρξεζηώλ, ζηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ πεδνδξνκίσλ πιάηνπο κηθξόηεξνπ από 1,50κ, 

θαηαιακβάλεη όιν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ζπλεπώο δελ ππάξρνπλ πεξηζώξηα ηνπνζέηεζεο 

ζηνηρείσλ επ’ απηνύ, δηόηη ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη δηάζηαζε έλα 

κέηξν θαη ζαξάληα εθαηνζηά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαζπέδνπ (1,40κ), ζπλεπώο ε ηνπνζέηεζε 

εκπνδίσλ ή πηλαθίδσλ επ’ απηνύ ζα δπζρέξαηλε επί πιένλ ηελ θπθινθνξία ησλ πεδώλ επί ηνπ 

πεδνδξνκίνπ.   

  γ)   βάζεη ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΛΝΘ / N. 4067 / ΦΔΘ 79Α/2012 : ”Θαηαζθεπέο ζε δεκόζηνπο θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο” 

 “1. Σηνπο δεκόζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ νηθηζκνύ επηηξέπνληαη θαηαζθεπέο γηα: α) ηε 

δηακόξθσζε ηνπ εδάθνπο, όπσο θιίκαθεο, ηνίρνη, δηάδξνκνη, θεθιηκέλα επίπεδα, κεραληθά κέζα 

θάιπςεο πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ, θαζώο θαη θαηαζθεπέο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ κε αλαπεξία 

ή/θαη εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ, …” 

 “4.  Δθηόο ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο απαγνξεύεηαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαηαζθεπή, κε ηελ 

επηθύιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηθηύσλ θνηλήο σθέιεηαο, 

κόληκε ή θηλεηή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θηηξίνπ, όπσο ξάκπεο, ζθαινπάηηα, δαξληηληέξεο. ..” 

 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο,, ζεσξνύκε θαηάιιειε ηελ πινπνίεζε κίαο εθ ησλ 

θάησζη πεξηγξαθνκέλσλ πξνηάζεσλ, Α, Β1, Β2 ή Γ: 

Α)  Σώξνο εθαξκνγήο νξηδνληίνπ κέηξνπ απαγόξεπζεο ζηάζεο – ζηάζκεπζεο, επί ηνπ 

νδνζηξώκαηνο, έκπξνζζελ ησλ (2) εηζόδσλ-εμόδσλ ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ζήκαλζε, κε εηδηθή δηαγώληα δηαγξάκκηζε, θπαλνύ ρξώκαηνο, κήθνπο 3.00κ θαη 

πιάηνπο 2.00κ, έκπξνζζελ ησλ (2) εηζόδσλ ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο, βάζεη ζθαξηθήκαηνο ηεο 

Υπεξεζίαο καο (όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Λ.2696/1999 - ΦΔΘ 57/Α’/23.3.1999 Θύξσζε ηνπ Θώδηθα 

Νδηθήο Θπθινθνξίαο, Θεθ. Β’, άξζξ.5, παξ. 5α, 7α / ηξνπνπνίεζε Λ.3542/2007 - ΦΔΘ 50/Α΄/2007, 

Λ.3710/2008 - ΦΔΘ 216/Α’/2008) θαη / ή 

B.1.) Σώξνο εθαξκνγήο νξηδνληίνπ κέηξνπ απαγόξεπζεο ζηάζεο – ζηάζκεπζεο, επί ηνπ 

θξαζπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ έκπξνζζελ ησλ (2) εηζόδσλ-εμόδσλ ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζήκαλζε, κε εηδηθή νξηδόληηα δηαγξάκκηζε, ζπλερή ή δηαθεθνκκέλε, 

θίηξηλνπ ρξώκαηνο, κήθνπο 3.00κ θαη πιάηνπο όζν ην πιάηνο ηνπ θξαζπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ 

(~0.15κ) έκπξνζζελ ησλ (2) εηζόδσλ-εμόδσλ ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο βάζεη 

ζθαξηθήκαηνο ηεο ππεξεζίαο καο (όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Λ.2696/1999 - ΦΔΘ 57/Α’/23.3.1999 

Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο, Θεθ. Β’, άξζξ.5, παξ. 7γ, 8ζ / ηξνπνπνίεζε Λ.3542/2007 - 

ΦΔΘ 50/Α΄/2007, Λ.3710/2008 - ΦΔΘ 216/Α’/2008), ή,  
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Β.2.) Σώξνο εθαξκνγήο νξηδνληίνπ κέηξνπ απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, 

έκπξνζζελ ησλ (2) εηζόδσλ-εμόδσλ ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, 

ζήκαλζε, κε εηδηθή νξηδόληηα δηαγξάκκηζε, δειαδή ηεζιαζκέλε θίηξηλε γξακκή (δηγθ-δαγθ) ζηελ 

πιεπξά ηoπ oδoζηξώκαηoο, ε νπνία ζεκαίλεη όηη ζε όιo ηo κήθoο ηεο γξακκήο επί ηεο πιεπξάο απηήο 

απαγoξεύεηαη ε ζηάζκεπζε, αλεμαξηήησο ηεο παξάιιειεο νδηθήο ζήκαλζεο κε θαηαθόξπθεο πηλαθίδεο 

απαγνξεπηηθέο ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζηάζκεπζεο θαη ησλ απαγνξεύζεσλ ηνπ άξζξνπ 34, κήθνπο 3.00κ 

θαη πιάηνπο 2.00κ, βάζεη ζθαξηθήκαηνο ηεο Υπεξεζίαο καο, (όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Λ.2696/1999 - 

ΦΔΘ 57/Α’/23.3.1999 Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο, Θεθ. Β’, άξζξ.5, παξ. 7γ, 8ζ / 

ηξνπνπνίεζε Λ.3542/2007 - ΦΔΘ 50/Α΄/2007, Λ.3710/2008 - ΦΔΘ 216/Α’/2008) θαη/ή 

Γ) Σώξνο εθαξκνγήο νξηδνληίνπ κέηξνπ απαγόξεπζεο ζηάζεο – ζηάζκεπζεο, επί ηνπ 

θξαζπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ, έκπξνζζελ ησλ (2) εηζόδσλ-εμόδσλ ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζήκαλζε, κε εηδηθή νξηδόληηα ηεζιαζκέλε δηαγξάκκηζε «δηγθ –δαγθ» 

θίηξηλνπ ρξώκαηνο, κήθνπο 3.00κ θαη πιάηνπο όζν ην πιάηνο ηνπ θξαζπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ 

(~0.15κ) έκπξνζζελ ησλ (2) εηζόδσλ-εμόδσλ ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο, βάζεη 

ζθαξηθήκαηνο ηεο Υπεξεζίαο καο (όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Λ.2696/1999 - ΦΔΘ 57/Α’/23.3.1999 

Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο, Θεθ. Β’, άξζξ.5, παξ. 7β, 8ε / ηξνπνπνίεζε Λ.3542/2007 - 

ΦΔΘ 50/Α΄/2007, Λ.3710/2008 - ΦΔΘ 216/Α’/2008). 

 

Θέησ ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο: 

1) Πθαξίθεκα (-1-) ρώξνπ εθαξκνγήο νξηδνληίνπ κέηξνπ απαγόξεπζεο ζηάζεο – ζηάζκεπζεο επί ηνπ 

νδνζηξώκαηνο, έκπξνζζελ ησλ εηζόδσλ-εμόδσλ  ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο 

(πεξίπησζε Α), γηα ζήκαλζε, κε εηδηθή δηαγώληα δηαγξάκκηζε, θπαλνύ ρξώκαηνο, κήθνπο 3.00κ θαη 

πιάηνπο 2.00κ 

2) Πθαξίθεκα (-2-) ρώξνπ εθαξκνγήο νξηδνληίνπ κέηξνπ απαγόξεπζεο ζηάζεο – ζηάζκεπζεο επί ηνπ 

θξαζπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ έκπξνζζελ ησλ εηζόδσλ-εμόδσλ ησλ δύν ρώξσλ ζηάζκεπζεο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο (πεξίπησζε Β.1.) θαη ζπγθεθξηκέλα, ζήκαλζε, κε εηδηθή νξηδόληηα δηαγξάκκηζε, 

ζπλερή ή δηαθεθνκκέλε, θίηξηλνπ ρξώκαηνο, κήθνπο 3.00κ θαη πιάηνπο όζν ην πιάηνο ηνπ 

θξαζπέδνπ (~0.15κ) 

3) Πθαξίθεκα (-3-) ρώξνπ εθαξκνγήο νξηδνληίνπ κέηξνπ απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο (πεξίπησζε 

Β.2.) επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, έκπξνζζελ ησλ εηζόδσλ-εμόδσλ ησλ 2  ρώξσλ ζηάζκεπζεο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο, κε ζήκαλζε κε εηδηθή νξηδόληηα δηαγξάκκηζε, ηεζιαζκέλε θίηξηλε γξακκή «δηγθ-δαγθ» 

ζηελ πιεπξά ηoπ oδoζηξώκαηoο, κήθνπο 3.00κ θαη πιάηνπο 2.00κ 

4)  Πθαξίθεκα (-4-) ρώξνπ εθαξκνγήο νξηδνληίνπ κέηξνπ απαγόξεπζεο ζηάζεο – ζηάζκεπζεο 

(πεξίπησζε Γ) επί ηνπ θξαζπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ, έκπξνζζελ ησλ 2 εηζόδσλ-εμόδσλ ηνπ ρώξνπ 

ζηάζκεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζήκαλζε, κε εηδηθή νξηδόληηα ηεζιαζκέλε 

δηαγξάκκηζε «δηγθ –δαγθ» θίηξηλνπ ρξώκαηνο, κήθνπο 3.00κ θαη πιάηνπο  όζν ην πιάηνο ηνπ 

θξαζπέδνπ (~0.15κ)  

5) Τελ ππ’ αξηζκ. πξση. 5222/2018 αίηεζε ηνπ θ. Θαζηκάηε Δκκαλνπήι. 

 

Ξαξαθαιώ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.  
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Ζ  Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 & 75 ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2696/1999 (Θώδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο), όπσο ηξνπνπνηήζεθε, 

ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη, 

4. Τελ ππ’ αξηζκ. 52907/2009 Απόθαζε Υπνπξγνύ Ξ.Δ.Θ.Α., (ΦΔΘ 2621 Β/31-12-2009), 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΛΝΘ / N. 4067 / ΦΔΘ 79Α/2012 : «Θαηαζθεπέο ζε δεκόζηνπο 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο», 

6. Τελ ππ’ αξηζκ. πξση. 5222/2018 αίηεζε ηνπ θ. Θαζηκάηε Δκκαλνπήι, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

Τελ ηνπνζέηεζε  (θνισλαθίσλ) κέζσλ απαγόξεπζεο ζηάζεο ζηάζκεπζεο / ζήκαλζεο– εηδηθήο δηαγξάκκηζεο 

έκπξνζζελ πνιπθαηνηθίαο επί ηεο νδνύ Ξνξθύξα αξ.23 ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Λένπ Ψπρηθνύ, κε ηελ 

εθαξκνγή κίαο εθ ησλ ιύζεσλ (Α, Β1, Β2, Γ) πνπ επηδεηθλύεη ε Τερληθή Υπεξεζία, σο αλαθέξνληαη ζηελ 

εηζήγεζε, ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε απξόζθνπηε είζνδνο – έμνδνο ζην ρώξν ζηάζκεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο 

θαη λα απνηξαπεί ε παξάλνκε ζηάζκεπζε, ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ελδηαθεξόκελν αηηνύληα. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 17/2019 

 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεθε από ηνλ Ξξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο. 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ                          ΡΑ ΚΔΙΖ 
 

ΜΟΗΓΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

Γάηνο Γεώξγηνο – Αιθηβηάδεο 

Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδαο 
Καδαξάθεο Γεξάζηκνο – Αιέμαλδξνο 

Ρξέδνπ Καξία-Διέλε 

Γειαθνπξίδεο Ησάλλεο 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ  

Από ην πξαθηηθό ηεο 3εο Σπλεδξηάζεσο ηεο 
Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο Φηινζέεο – Ψπρηθνύ 

ζηηο 5-3-2019 
Τπρηθό, 12-3-2019 

 
 

 
 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  

 
 

                  ΞΑΛΡΔΙΖΠ  ΜΟΗΓΑΘΖΠ 

ΑΔΑ: 69ΒΡΩΗ8-Σ31


		2019-03-21T09:44:13+0200
	Athens




