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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ 

ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑΙΗ ΕΜΞΗΑ ΡΕΠΠΩΜ 

         ΔΗΛΞΡ ΡΘΜΘΙΗΡ 

 

 

Α π ι θ.  Ρ ς ν ε δ π ί α ζ η ρ: 4/15-2-2022  

 

Απιθ. Αποθ: 22/2022 

Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 4ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού Ρςμβοςλίος 

 

ΘΕΛΑ 18ο    Έγκπιζη άδειαρ ειζόδος –εξόδος ζε ςθιζηάμενη αγποηική οδό 

ζηο Ριδηπόκαζηπο για ηην έγκπιζη ηηρ άδειαρ εγκαηάζηαζηρ και 

λειηοςπγίαρ Επγαζηηπίος Νύλινων Οαισνιδιών ηηρ Αναζηαζίαρ 

Ιούπηογλος . 

                 

                    

     ην ηδεξφθαζηξν , ζήκεξα ηελ 15ε ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα  Σξίηε   θαη ψξα 18.00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, χζηεξα 

απφ ηελ κε αξηζκφ πξση: 1081/11.2.2022  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπ Γεκνηηθνχο 

πκβνχινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθανθηψ   (18) κειψλ  θαη ηελ απνπζία ελλέα   (9) κειψλ,  φπσο: 

  

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 2 Θνξσλίδεο Παχινο 
3 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 3 Ινχγγνο Εήζεο 

4 Ειαηίληζεο Αληψληνο 4 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 
5 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 5 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 
6 Γήκνπ Ησάλλεο 6 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

7 Ηληδέο Ληθφιανο 7 Ρφδε νπιηάλα 
8 Ησαλλίδνπ Καξία 8 αββίδεο Παλαγηψηεο 

9 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 9 παλίδεο Δπζχκηνο 

10 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο   
11 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   
12 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο   

13 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

1 Ραβαλίδεο Υξήζηνο   

15 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

16 Σζίληζηνο Γεψξγηνο   

17 Φραγκαλής Δημήτριος   
18 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   
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 ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε λφκηκα ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο αιιά 

δελ  παξέζηε 
 

Πξφεδξνη Σνπηθψλ πκβνπιίσλ : 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Ιεσλίδαο πχξνπ (Πξνκαρψλα) 3) Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνχ) 4) Κπειειήο 

Ληθφιανο (Ρνδφπνιεο) 5) Ληθεθφξνπ Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο) 

 

Ο θ. Θνξσλίδεο Παχινο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ 

Αληηπνιίηεπζε. 

Ο θ. Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ηαθηηθνχ  ζέκαηνο πνπ πξνηάρζεθε 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 1ν. 

Ο θ. Ινχγγνο Εήζεο  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο 

θαηά  ηε δηάξθεηα  ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ  αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ςεθνθνξίαο ηνπ 3νπ ζέκαηνο ήηαλ εθηφο πάλει. 

Ο θ. Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο ελεκέξσζε ηειεθσληθά ηνλ Πξφεδξν φηη είρε 

ηερληθφ πξφβιεκα ζχλδεζεο. 

Ο θ. Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο   πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ηαθηηθνχ  ζέκαηνο πνπ πξνηάρζεθε 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 1ν . 

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία απνρψξεζε απφ ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ηαθηηθνχ ζέκαηνο. 

 

 

Σν 18ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  εηζεγήζεθε  ν θ.  Εαπξίδεο 

Δπζηάζηνο    , Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ   Τπεξεζηψλ  θαη  αλαθέξζεθε και 

αλαθέξζεθε ζηελ απφ 11-1-2021 εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ δηακνηξάζηεθε ζηα κέιε καδί κε ηελ πξφζθιεζε θαη 
απηνηειψο παξαηίζεηαη σο αθνινχζσο : 

 
Θέμα: Ειζήγηζη Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ για έγκπιζη Ειζόδος – Εξόδος οσημάηων, επί αγποηικήρ-δημοηικήρ 

οδού, ηηρ επισείπηζηρ ηηρ κα. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ. 

 

Η ΑΝΑΣΑΙΑ ΚΟΤΡΣΟΓΛΟΤ με ηην από 17-12-2021 αίηηζή ηηρ, αιηείηαι ηην έγκπιζη Διζόδος – Δξόδος 

ζηην ςπό εγκαηάζηαζη επισείπηζή ηηρ “Δπγαζηήπιο Ξύλινυν Παισνιδιών και Αθληηικών Οπγάνυν” με 

ππόζυπο ζε αγποηική-δημοηική οδό εκηόρ οικιζμού, ζηο ςπ’ απιθμόν 1772 αγποηεμάσιο ηος αγποκηήμαηορ 

ιδηποκάζηπος. 

Η ζςγκεκπιμένη επισείπηζη, ζύμθυνα με ηο άπθπο 24 ηος Β.Γ. 465/1970, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπ. 4 

ηος άπθπος 19 ηος Π.Γ. 118/2006, θευπείηαι εγκαηάζηαζη η οποία ανήκει ζηην καηηγοπία Β (είναι οι 

εγκαηαζηάζειρ πος δεν έσοςν ζσέζη με ηην κςκλοθοπία επί ηυν οδών και η λειηοςπγία ηοςρ δεν πποκαλεί 

αύξηζη ηος θόπηος κςκλοθοπίαρ επί αςηών) και βπίζκεηαι εκηόρ οικιζμού ζηο ςπ’ απιθμόν 1772 αγποηεμάσιο 

ηος αγποκηήμαηορ ιδηποκάζηπος. Η είζοδορ-έξοδορ πος αιηείηαι η ενδιαθεπόμενη συποθεηείηαι ζηη Γςηική 

πλεςπά ηος αγποηεμασίος, πλεςπά Α1-Α2 ηος ηοπογπαθικού και έσει ππόζυπο ζε αγποηική συμάηινη δημοηική 

οδό. 

Για ηιρ εγκαηαζηάζειρ καηηγοπίαρ Β απαιηείηαι έγκπιζη ειζόδος – εξόδος οσημάηυν η οποία εκδίδεηαι από ηην 

ςπηπεζία πος είναι απμόδια για ηη ζςνηήπηζη ηηρ οδού και ζηην πποκειμένη πεπίπηυζη είναι ο Γήμορ ινηικήρ. 

Έγκπιζη ειζόδος – εξόδος οσημάηυν είναι η δςναηόηηηα διαμοπθυμένηρ ειζόδος – εξόδος, για 

ανηιπποζυπεςηικό όσημα ζε ζςγκεκπιμένη θέζη ηος πποζώπος ηος γηπέδος η οποία ππέπει να πληπεί δύο 

κπιηήπια ηηρ οπαηόηηηαρ και ηηρ απόζηαζηρ από ηη ζςμβολή ή διαζηαύπυζη ηηρ οδού ζηην οποία βπίζκεηαι η 

είζοδορ – έξοδορ και άλληρ οδού.  

Λαμβάνονηαρ ςπότη : 
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1. Σν Β.Γ. 465/1970 ( ΦΔΘ 150 Α/ 9-7-1970 ) «Πεξί φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηψλ θαπζίκσλ πξν πξαηεξίσλ θεηκέλσλ εθηφο 

ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη θσκψλ ή εθηφο θαηνηθεκέλσλ ελ γέλεη 

πεξηνρψλ θαη πεξί θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεσο εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ νδψλ».   

2. Σν Π.Γ. 118/2006 (ΦΔΘ 119Α/16-6-2006) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 465/1970 «Πεξί 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηψλ θαπζίκσλ πξν 

πξαηεξίσλ θεηκέλσλ εθηφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη θσκψλ ή εθηφο 

θαηνηθεκέλσλ ελ γέλεη πεξηνρψλ θαη πεξί θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεσο εγθαηαζηάζεσλ 

κεηά ησλ νδψλ» (Α΄ 150) θαη ηνπ Π.Γ. 1224/1981 «Πεξί φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θεηκέλσλ εληφο εγθεθξηκέλσλ 

ζρεδίσλ πφιεσλ ή θσκψλ ή εγθεθξηκέλσλ νηθηζκψλ ή ελ γέλεη θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ» (Α΄ 303) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Π.Γ. 509/1984 (Α΄ 181), ην Π.Γ. 

143/1989 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηψλ θαπζίκσλ θαη θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ νδψλ» (Α΄ 69), ην Π.Γ. 401/1993 (Α΄ 170) θαη ην Π.Γ. 

125/1992 (Α΄ 56) «ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 143/89 (Α΄ 69)» θαη 

θαηάξγεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 327/1992 (Α΄ 163). 

3. Σελ αξ.3638/15 απφθαζε ηνπ ηΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αξκφδην φξγαλν γηα ηε 

ρνξήγεζε έγθξηζεο εηζφδνπ-εμφδνπ νρεκάησλ απφ εγθαηάζηαζε πνπ ηδξχεηαη ζε 

νηθφπεδν πνπ έρεη πξφζσπν ζε δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν, είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 

ην νπνίν θέξεη ην γεληθφ ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

Γήκν (πξβι. Οι. ηΔ 117/2008, ζθ. 5), δεδνκέλνπ φηη απφ ην λφκν δελ έρεη 

αλαηεζεί ε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα, σο πξνο ην αλσηέξσ δήηεκα, ζε θαλέλα άιιν 

φξγαλν ηνπ Γήκνπ. 

4. Σν Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87 Α/07-06-2010). 

5. Σν Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα θι. 1: 500 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ΚΑΡΗΑ 

ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ ΠΟΙΗΣΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ, φπνπ απνηππψλεηαη ε ζέζε εηζφδνπ – εμφδνπ 

νρεκάησλ θαζψο θαη ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ΚΑΡΗΑ 

ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΟΤ ΠΟΙΗΣΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ γηα ηελ ππφ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

επηρείξεζε θαη ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ε νπνία είλαη ζηελ δπηηθή 

πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, πιεπξά Α1-Α2 ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη βιέπεη ζε 

αγξνηηθφ ρσκάηηλν δξφκν. 

 

πποέκςταν ηα κάηυθι: 

 Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο βξίζθνληαη εθηφο νηθηζκνχ επί αγξνηηθήο-

δεκνηηθήο νδνχ (ρσκαηφδξνκνο), ζην ππ’ αξηζκφλ 1772 αγξνηεκάρην ηνπ 

αγξνθηήκαηνο ηδεξνθάζηξνπ. Ζ ελδηαθεξφκελε αηηείηαη ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

εηζφδνπ-εμφδνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ (πιεπξά Α1-Α2). Κε βάζε 

ην Π.Γ. 118/2006, (εγθχθιηνο 11/ΓΚΔΟ/ν/2879/18-4-2007) γηα φιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, πιελ πξαηεξίσλ, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο (Α΄ή Β΄) πνπ ηδξχνληαη 

ζην Γεκνηηθφ – Θνηλνηηθφ δίθηπν εθηφο ζρεδίνπ ή νξίνπ λνκίκσο πθηζηάκελνπ 

νηθηζκνχ επηβάιιεηαη έιεγρνο κφλν γηα έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ θαη φρη έγθξηζε 

θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο. Δπνκέλσο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε δελ 

απαηηείηαη έγθξηζε θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο αιιά έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ.  

 Ζ ζέζε εηζφδνπ – εμφδνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί δχν θξηηήξηα, ηεο νξαηφηεηαο θαη 

ηεο απφζηαζεο απφ ηε ζπκβνιή ή δηαζηαχξσζε ηεο νδνχ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

είζνδνο – έμνδνο θαη άιιεο νδνχ. Όζνλ αθνξά ηελ οπαηόηηηα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 21 παξ.5 («Άξζξν 39» Έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ)  ηνπ Π.Γ. 

118/2006 γηα δεκνηηθή ή θνηλνηηθή νδφ εθηφο νηθηζκνχ θαζνξίδνληαη σο φξην ηα 70 

κέηξα, ελψ γηα ηελ απόζηαζη απφ ζπκβάιινπζεο νδνχο θαζνξίδνληαη σο φξην ηα 

50 κέηξα. 
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 Δπίζεο ζρεηηθά κε ην πλάηορ ειζόδος – εξόδος απηφ είλαη αλάινγν κε ην εχξνο 

θαηάιεςεο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ νρήκαηνο θαη πποηείνεηαι ζηα 5,00 μέηπα. 

 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο εηζφδνπ – εμφδνπ ζα 
πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ηα παξαθάησ: 

1. Σνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο φπσο πηλαθίδεο απαγνξεπηηθέο, 

πξνεηδνπνηεηηθέο, πιεξνθνξηαθέο θ.ι.π. ηνπνζεηεκέλεο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πξνο ελεκέξσζε θαη 

θαζνδήγεζε ησλ νδεγψλ. 

2. Ζ επηθάλεηα ηεο εηζφδνπ-εμφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη επίπεδε θαη λα δηακνξθσζνχλ 

θαηάιιειεο θιίζεηο νχησο ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη ιίκλεο λεξνχ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ην έδαθνο δελ είλαη ζηαζεξφ λα εμπγηαλζεί κε επηρψζεηο 

ακκνραιηθψδνπο ζχζηαζεο. 

3. Λα απνθαηαζηαζεί κε θαζάξηζκα θαη δηάλνημε ην αγξνηηθφ νδηθφ απφ ηελ Δίζνδν- 

Έμνδν έσο ηελ πθηζηάκελε αζθαιηνζηξσκέλε νδφ, δειαδή ηα ηκήκα Α1-Α2 θαη 

Α8-Α9-Α10, κε έμνδα ηεο ππφ εγθαηάζηαζεο επηρείξεζεο.   

4. Λα απνθιεηζζεί ε πξφζβαζε νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

ζέζε. 

5. Ζ έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 24, ηζρχεη 

γηα κία ηξηεηία θαη γηα ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε απηήλ. 

6. Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηξηεηίαο απφ ηελ έγθξηζε δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη 

εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ, δίδεηαη, κεηά απφ αίηεζε, 

εθ’ άπαμ παξάηαζε γηα ηελ επφκελε ηξηεηία απφ ηελ έγθξηζε εθφζνλ δελ έρνπλ 

αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο  ηεο νδνχ. 

7. Ζ αίηεζε γηα παξάηαζε πξέπεη λα ππνβιεζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο έγθξηζεο 

εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ.  

8. Δπίζεο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ είδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζε απηήο ή 

πξνζζήθε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, απαηηείηαη λέα αίηεζε γηα βεβαίσζε ηζρχνο ηεο 

εγθεθξηκέλεο εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ή λέα έγθξηζε ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο νδνχ.   

9. Ζ ζεψξεζε ηνπ Σνπνγξαθηθνχ Γηαγξάκκαηνο απφ ηελ ππεξεζία ζα γίλεη κεηά ηε 

ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ θαη κε δεδνκέλν φηη ε έγθξηζε ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν κε 

απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε ππεξεζία εηζεγείηαη ηε ζεηηθή απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

 
 
Αθνχ νινθιεξψζεθε ην ζέκα ε Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά . 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηελ απφ 11-1-2021 εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ  θαη  ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 

,  κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 Ξμόθωνα ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ  

 

Υνξεγεί άδεηα  Ειζόδος – Εξόδος ζηην επισείπηζη ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΑΙΥΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ηηρ   κ. ΚΟΤΡΣΟΓΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ  η οποία σωποθεηείηαι ζηη δςηική πλεςπά 

ηος οικοπέδος (πλεςπά Α1-Α2), ςπό ηιρ κάηωθι πποϋποθέζειρ: 
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1. Σνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο φπσο πηλαθίδεο απαγνξεπηηθέο, 

πξνεηδνπνηεηηθέο, πιεξνθνξηαθέο θ.ι.π. ηνπνζεηεκέλεο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πξνο ελεκέξσζε θαη 

θαζνδήγεζε ησλ νδεγψλ. 

2. Ζ επηθάλεηα ηεο εηζφδνπ-εμφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη επίπεδε θαη λα 

δηακνξθσζνχλ θαηάιιειεο θιίζεηο νχησο ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη ιίκλεο 

λεξνχ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην έδαθνο δελ είλαη ζηαζεξφ λα εμπγηαλζεί κε 

επηρψζεηο ακκνραιηθψδνπο ζχζηαζεο. 

3. Λα απνθαηαζηαζεί κε θαζάξηζκα θαη δηάλνημε ην αγξνηηθφ νδηθφ απφ ηελ 

Δίζνδν- Έμνδν έσο ηελ πθηζηάκελε αζθαιηνζηξσκέλε νδφ, δειαδή ηα ηκήκα 

Α1-Α2 θαη Α8-Α9-Α10, κε έμνδα ηεο ππφ εγθαηάζηαζεο επηρείξεζεο.   

4. Λα απνθιεηζζεί ε πξφζβαζε νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε ζέζε. 

5. Ζ έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 24, 

ηζρχεη γηα κία ηξηεηία θαη γηα ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

απηήλ. 

6. Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηξηεηίαο απφ ηελ έγθξηζε δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη 

εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ, δίδεηαη, κεηά απφ 

αίηεζε, εθ’ άπαμ παξάηαζε γηα ηελ επφκελε ηξηεηία απφ ηελ έγθξηζε εθφζνλ 

δελ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο  ηεο νδνχ. 

7. Ζ αίηεζε γηα παξάηαζε πξέπεη λα ππνβιεζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο έγθξηζεο 

εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ.  

8. Δπίζεο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ είδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζε απηήο ή 

πξνζζήθε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, απαηηείηαη λέα αίηεζε γηα βεβαίσζε ηζρχνο ηεο 

εγθεθξηκέλεο εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ή λέα έγθξηζε ζε πεξίπησζε πνπ 

έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο νδνχ.   

9. Ζ ζεψξεζε ηνπ Σνπνγξαθηθνχ Γηαγξάκκαηνο απφ ηελ ππεξεζία ζα γίλεη κεηά 

ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

 
   Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 22/2022 .  

   

     Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 
Ξ    ΟΠΞΕΔΠΞΡ ΞΣ Δ.Ρ 
                .Ρ.Σ 
     ΡΘΜΡΘΞΡ ΓΕΩΠΓΘΞΡ 

          Σπογπαθή 1 

Α ΛΕΚΗ 
.Σ 

 

Σπογπαθέρ 17 

Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ 
.Σ 

 

ΔΞΛΞΣΤΡΘΔΗΡ 
ΦΩΘΞΡ 

 

ΟΠΞΕΔΠΞΘ 
ΙΞΘΜΞΗΩΜ 

.Σ 

Σπογπαθέρ 5 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

 

 
ΛΑΣΠΞΦΠΣΔΗΡ ΙΣΠΘΑΙΞΡ 
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