
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ  

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ  

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ  

Πιεξνθνξίεο: Σζηηζηθιήο Ν. Ησάλλεο  

Σειέθσλν: 24673 51609  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Καζηνξηάο 

 

Θέκα: Σνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ εκπνδίσλ ζε πεδνδξόκην ζηελ Γ.Κ. 

Καζηνξηάο 

ρεηηθό: Ζ κε αξ. πξση.: 2331/01-02-2018 αίηεζε ηεο θαο. Σδώηδα – Σαιίδνπ Π. 

Θενδόηαο 

  

 

ρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ύζηεξα από επηηόπηα 

απηνςία ζηηο 06/02/2018 επί ηεο δεκ. νδνύ Κνινθνηξώλε ζηελ Γ.Κ. Καζηνξηάο 

δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο: 

(1) Σν πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ κπξνζηά από ην θαηάζηεκα (Φαξκαθείν) είλαη 

1,45 m. 

(2) Ζ αλαπηπζζόκελε δξαζηεξηόηεηα δελ ζπλδέεηαη κε θνηλσθειή ρξήζε 

(ζρνιηθή, εθπαηδεπηηθή πξνζρνιηθήο ειηθίαο δεκόζηα ή ηδησηηθή). 

(3) Με θνηλόρξεζηε ρξήζε (πάξθν, παηδηθή ραξά). 

 

Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θαη ζπλεθηηκώληαο: 

(1) Σν πξόζθαην ζπκβάλ. 

(2) Σελ απνηξνπή παξόκνησλ ζπκβάλησλ ζην κέιινλ. 

(3) Σελ δεκία (ζξαύζε βηηξίλαο) ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

(4) Σελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο παξόιν πνπ δελ 

ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξνη πνιενδνκηθνί θαη θπθινθνξηαθνί ιόγνη, 

 

Δηζεγνύκαζηε 

Σελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ εκπνδίσλ (ζρήκαηνο Π) ή 

θηγθιηδσκάησλ κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο θαηά κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ κε 

δαπάλε ηεο ελδηαθεξόκελεο θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο καο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 απ. ΤΠΔΚΑ 52907/28-12-2009, ΦΔΚ 2621/31-12-

2009 ηεύρνο Β, (ήηνη κεηαιιηθή θαηαζθεπή ύςνπο 0,80 m θαη κέγηζηνπ 

κήθνπο 1,50 m, κε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 1,00 m θαη κε επηπιένλ νξηδόληην 

ζηνηρείν ζηα 0,10 m  από ην δάπεδν γηα λα εληνπίδεηαη από άηνκα κε 

πξνβιήκαηα όξαζεο).  

 

 

 

 

 

 



Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαιείηαη λα 

απνθαζίζεη / εηζεγεζεί πξνο ην Γ.. ππέξ ή θαηά ηνπ πξναλαθεξόκελνπ ζέκαηνο, 

θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο.  
 

 

 

Μαληάθνη Καζηνξηάο  09/02/2018 

 

Ο Δηζεγεηήο 

 

 

 

 

Σζηηζηθιήο Ν. Ησάλλεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Ο Πξντζηάκελνο Σκ. πληήξεζεο 

 

 

 

 

Παπαδόπνπινο Σάζνο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Τ. 

 

 

 

 

Μόθθαο Αλδξέαο  

Αγξ. Σνπ/θνο Μεραληθόο  

 
 



ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ  

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ  

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ  

Πιεξνθνξίεο: Σζηηζηθιήο Ν. Ησάλλεο  

Σειέθσλν: 24673 51609  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Καζηνξηάο 

 

Θέκα: Σνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ εκπνδίσλ ζε πεδνδξόκην ζηελ Γ.Κ. 

Καζηνξηάο 

ρεηηθό: Ζ κε αξ. πξση.: 5231/09-03-2018 αίηεζε ηνπ θ. Νίηζα Αι. Εήζε 

  

 

ρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ύζηεξα από επηηόπηα 

απηνςία ζηηο 14/03/2018 επί ηεο δεκ. νδνύ Αξηέκηδνο 1-3 ζηελ Γ.Κ. Καζηνξηάο 

δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο: 

(1) Σν πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ κπξνζηά από ηηο νηθίεο είλαη 0,85 m. 

(2) Ζ αλαπηπζζόκελε δξαζηεξηόηεηα δελ ζπλδέεηαη κε θνηλσθειή ρξήζε 

(ζρνιηθή, εθπαηδεπηηθή πξνζρνιηθήο ειηθίαο δεκόζηα ή ηδησηηθή). 

(3) Με θνηλόρξεζηε ρξήζε (πάξθν, παηδηθή ραξά). 

 

Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θαη ζπλεθηηκώληαο: 

(1) Σελ παξάλνκε ζηάζκεπζε νρεκάησλ επάλσ ζην πεδνδξόκην. 

(2) Σελ απνηξνπή παξόκνησλ ζπκβάλησλ ζην κέιινλ. 

(3) Σελ δεκία (ζξαύζεηο θξπζηάιισλ, απνθαηάζηαζε πξνζηαηεπηηθώλ 

θηγθιηδσκάησλ θαη πέηξαο επέλδπζεο) ησλ νηθηώλ. 

(4) Σελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο παξόιν πνπ δελ 

ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξνη πνιενδνκηθνί θαη θπθινθνξηαθνί ιόγνη, 

 

Δηζεγνύκαζηε 

Σελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ εκπνδίσλ (ζρήκαηνο Π) ή 

θηγθιηδσκάησλ κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο θαηά κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ κε 

δαπάλε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο καο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 απ. ΤΠΔΚΑ 52907/28-12-2009, ΦΔΚ 2621/31-12-

2009 ηεύρνο Β, (ήηνη κεηαιιηθή θαηαζθεπή ύςνπο 0,80 m θαη κέγηζηνπ 

κήθνπο 1,50 m, κε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 1,00 m θαη κε επηπιένλ νξηδόληην 

ζηνηρείν ζηα 0,10 m  από ην δάπεδν γηα λα εληνπίδεηαη από άηνκα κε 

πξνβιήκαηα όξαζεο).  

 

 

 

 

 

 



Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαιείηαη λα 

απνθαζίζεη / εηζεγεζεί πξνο ην Γ.. ππέξ ή θαηά ηνπ πξναλαθεξόκελνπ ζέκαηνο, 

θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο.  
 

 

 

Μαληάθνη Καζηνξηάο  15/03/2018 

 

Ο Δηζεγεηήο 

 

 

 

 

Σζηηζηθιήο Ν. Ησάλλεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Ο Πξντζηάκελνο Σκ. πληήξεζεο 

 

 

 

 

Παπαδόπνπινο Σάζνο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Τ. 

 

 

 

 

Μόθθαο Αλδξέαο  

Αγξ. Σνπ/θνο Μεραληθόο  

 
 


