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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης σχετικά με την απότμηση πεζοδρομίου και υποβιβασμού της 

στάθμης του, σε υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ» στο Ο.Τ. 64 της 

κοινότητας Δοξάτου.  Εισήγηση: 10369/23-09-2021». 

 

Σήμερα, την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 11.00΄ έως 13.00΄ πραγματοποιήθηκε η Διά 

Περιφορά Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Δοξάτου, υπό την 

Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 10471/24-09-2021 

πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), και 

το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με 

τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη 

διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) σε συνδυασμό με την 

αριθμ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-

0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι  από τα επτά (7) μέλη της Ε.Π.Ζ. είναι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Αν και κλήθηκε νόμιμα.   
     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5/28-09-2021  

Δια Περιφορά  Τακτικής Συνεδρίασης  

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 10/2021 
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Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

σύνταξη του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής.  

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 

αριθμ.πρωτ. 10369/23-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που 

έχει ως κάτωθι: 
«… 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και υποβιβασμού της στάθμης 

του, σε υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ» στο ΟΤ 64 της κοινότητας 

Δοξάτου.  

ΣΧΕΤΙΚΑ: η υπ’αριθμ.6815/ 02-07-2021 αίτηση της «ΓΟΥΛΑΣ Α.Ε.» 

 

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης, για την έγκριση απότμησης πεζοδρομίου και 

υποβιβασμού της στάθμης του σε υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ» στο ΟΤ 64 της 

κοινότητας Δοξάτου, και έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/7.6.2010) και 

ειδικότερα, το αρθ. 73 παρ. 1Β του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο 

κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων (79) και (82) του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει 

2. Την με αρ. πρωτ. 6815/02-07-2021  αίτηση της «ΓΟΥΛΑΣ Α.Ε.»  περί έγκρισης 

απότμησης πεζοδρομίου και υποβιβασμού της στάθμης του σε υπό ίδρυση εγκατάσταση 

«ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ» στο ΟΤ 64 της κοινότητας Δοξάτου  

3. Το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Βασιλειάδη 

Ιωάννη.  

4. Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του οικοπέδου 

 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση της απότμησης πεζοδρομίου στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της υπό ίδρυση 

εγκατάστασης «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ» στο ΟΤ 64 της κοινότητας Δοξάτου, τόσο επί της οδού 

Πλαστήρα όσο και της οδού Νταη Τζάρα, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα  του 

Τοπογράφου Μηχανικού Βασιλειάδη Ιωάννη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

εισήγησης,  με την προϋπόθεση της ανακατασκευής/διαμόρφωσης του συνόλου του πεζοδρομίου 

έμπροσθεν της επιχείρησης.  

Η κατασκευή της απότμησης των πεζοδρομίων θα υλοποιηθεί βάσει των προδιαγραφών της 

ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 24 της ΥΑ 3046/304, άρθρα 2 και 4 της ΥΑ 52907/2009 και 

άρθρο 20 του Ν.4067/2012 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.)  

Σημειώνεται ότι μετά την λήψη των απαραίτητων αποφάσεων από τον Δήμο Δοξάτου, και 

εφόσον εγκριθούν τα ανωτέρω, ο ενδιαφερόμενος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα 

πρέπει να επανέλθει με νέα αίτηση του, για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους των ληφθέντων αποφάσεων και των 

επισυναπτόμενων σχεδίων.  

 

Σας αποστέλλουμε σχετικά την αίτηση του ενδιαφερομένου και τα συνημμένα  και παρακαλούμε 

γι α την έκδοση σχετικής απόφασης..».  

  

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 

παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019). 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 83  του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α/17-04-2021).  

3. Το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-

2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 

Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 

(Α΄76). 

4. Την αριθμ.πρωτ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων 

των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

5. Την ανωτέρω εισήγηση. 

6. Την αριθμ.πρωτ. 6815/02-07-2021 αίτηση της εταιρείας ΓΟΥΛΑΣ Α.Ε.. 

7. Σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα του Μηχανικού Βασιλειάδη Ιωάννη. 

8. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται θετικά, προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  σχετικά με την έγκριση της 

απότμησης πεζοδρομίου στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της υπό ίδρυση εγκατάστασης 

«ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ» στο ΟΤ 64 της κοινότητας Δοξάτου, τόσο επί της οδού Πλαστήρα 

όσο και της οδού Νταη Τζάρα, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα  του 

Τοπογράφου Μηχανικού Βασιλειάδη Ιωάννη, με την προϋπόθεση της 

ανακατασκευής/διαμόρφωσης του συνόλου του πεζοδρομίου έμπροσθεν της 

επιχείρησης.  

Η κατασκευή της απότμησης των πεζοδρομίων θα υλοποιηθεί βάσει των 

προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 24 της ΥΑ 3046/304, άρθρα 2 και 4 

της ΥΑ 52907/2009 και άρθρο 20 του Ν.4067/2012 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν.).  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/28-09-2021. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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