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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 
         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 
 
 

Α ξ η ζ.   π λ ε δ ξ ί α ζ ε ο: 18/28-09-2022 

 

Αξηζ. Απνθ: 132/2022 

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 18εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

ΘΕΛΑ 15ν   Έγθξηζε εηζόδνπ–εμόδνπ νρεκάηωλ ζε πθηζηάκελε αγξνηηθή-

δεκνηηθή νδό ηεο επηρείξεζεο ηνπ Πάλθνπ Φώηε. 

                 

                    

Πην Πηδεξφθαζηξν, ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κελφο Πεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 18:30, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δψζεο θαη κε 

ηειεδηάζθεςε χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση: 7628/23.09.2022 έγγξαθε 

πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ε νπνία επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπο 

Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο 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 είθνζη   (20) κειψλ θαη ηελ απνπζία επηά   (7) κειψλ, φπσο: 

 

    

    

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 

2 Αξγπξνπνχινπ Πηαπξνχια 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  

4 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Ινχγγνο Εήζεο  

5 Ειαηίληζεο Αληψληνο 5 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο  

6 Ηληδέο Ληθφιανο 6 Οαβαλίδεο Σξήζηνο  

7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Οφδε Πνπιηάλα 

8 Θνξσλίδεο Ξαχινο 8  

9 Θνζκίδεο Ξαλαγηψηεο   

10 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο 9  

11 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

12 Κνπκηδίδεο Σαξάιακπνο   

13 Νικηυόροσ Κωνσταντίνος   

14 Ξαλαγησηίδεο Ησζήθ   

15 Παββίδεο Ξαλαγηψηεο   

16 Ππαλίδεο Δπζχκηνο   

17 Ρνξνπλίδεο Ησάλλεο   
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18 Ρζίληζηνο Γεψξγηνο   

19 Φραγκαλής Δημήτριος   

20 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Ξξφεδξνη Ππκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (Πηδεξνθάζηξνπ)  2) 

Αξγπξφπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνχζζαο)  3)  Κειαδίλεο Θσκάο (Σαξνπνχ)  4) 

Κπειειήο Ληθφιανο (Ονδφπνιεο)  5) Λαδεξίδεο Ξαχινο (Βπξψλεηαο). 

 
 

Πηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ θιήζεθε 

λφκηκα. 

Ρα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θαινπνχινπ 

Δπαγγειία. 

 

Ν θ. Ππαλίδεο Δπζχκηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηεο εξψηεζεο πνπ ηέζεθε απφ ηελ θα Ησαλλίδνπ Καξία 

θαη πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ν θ. Ρνξνπλίδεο Ησάλλεο ζπλδέζεθε ζην πάλει ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαζπζηεξεκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο πξναλαθεξζείζεο 

εξψηεζεο. 

 

 

Ρν 15ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε  ν θ. Καπξνθξχδεο 

Θπξηάθνο, Αληηδήκαξρνο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη αλαθέξζεθε θαη 

αλαθέξζεθε ζηελ απφ 09.08.2022 εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Ρερληθήο 

πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πνπ δηακνηξάζηεθε ζηα κέιε καδί κε ηελ πξφζθιεζε θαη 

απηνηειψο παξαηίζεηαη σο αθνινχζσο: 

 
ΘΕΛΑ:   Έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάηωλ, ζε πθηζηάκελε αγξνηηθή-δεκνηηθή 

νδό, ηεο επηρείξεζεο ηνπ Πάλθνπ Φώηε. 

 

ΥΕΣ.: Ζ απφ 19-5-2021 αίηεζε ηνπ θ. Ξάλθνπ Φψηε (εθπξνζψπνπ ηεο ΠΡΟΚΝΛ 
ΔΜΝΟΘΡΗΘΖ ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ ΗΘΔ) 

 

Ν Ξάλθνο Φψηηνο κε ηελ απφ 19-5-2021 αίηεζή ηνπ, αηηείηαη ηελ έγθξηζε Δηζφδνπ – 

Δμφδνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ηεο ΠΡΟΚΝΛ ΔΜΝΟΘΡΗΘΖ ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ 
ΗΘΔ (ηεο νπνίαο είλαη λφκηκνο εθπξφζσπνο) κε πξφζσπν ζε πθηζηάκελε αγξνηηθή-
δεκνηηθή νδφ εθηφο νηθηζκνχ, ζηα ππ’ αξηζκφλ 3602 αγξνηεκάρην ηνπ αγξνθηήκαηνο Λένπ 
Ξεηξηηζίνπ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Β.Γ. 465/1970, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ξ.Γ. 118/2006, ζεσξείηαη 
εγθαηάζηαζε ε νπνία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Α (είλαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε 
κε ηελ θπθινθνξία επί ησλ νδψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ θφξηνπ 
θπθινθνξίαο επί απηψλ) θαη βξίζθεηαη εθηφο νηθηζκνχ ζην ππ’ αξηζκφλ 3602 αγξνηεκάρην 
ηνπ αγξνθηήκαηνο Ξεηξηηζίνπ. Ζ είζνδνο-έμνδνο πνπ αηηείηαη ε ελδηαθεξφκελε εηαηξία 
ρσξνζεηείηαη ζηελ Λφηηα πιεπξά ηνπ αγξνηεκαρίνπ, πιεπξά ΑΒ ηνπ ηνπνγξαθηθνχ θαη έρεη 
πξφζσπν ζε αγξνηηθή δεκνηηθή νδφ ε νπνία είλαη ρσκαηφδξνκνο. 

Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαηεγνξίαο Α απαηηείηαη έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ε 
νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε ζπληήξεζε ηεο νδνχ θαη ζηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ν Γήκνο Πηληηθήο 

Έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ είλαη ε δπλαηφηεηα δηακνξθσκέλεο εηζφδνπ – 
εμφδνπ, γηα αληηπξνζσπεπηηθφ φρεκα ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ γεπέδνπ ε 
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νπνία πξέπεη λα πιεξεί δχν θξηηήξηα ηεο νξαηφηεηαο θαη ηεο απφζηαζεο απφ ηε ζπκβνιή ή 
δηαζηαχξσζε ηεο νδνχ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε είζνδνο – έμνδνο θαη άιιεο νδνχ.  

Ιακβάλνληαο ππφςε : 

1. Ρν Β.Γ. 465/1970 ( ΦΔΘ 150 Α/ 9-7-1970 ) «Ξεξί 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. Ρν Ξ.Γ. 118/2006 (ΦΔΘ 119Α/16-6-2006) «Ρξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 465/1970 «Ξεξί 

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 Ξ.Γ. 1224/1981 «Ξεξί 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 Ξ.Γ. 509/1984 (Α΄ 181), ην Ξ.Γ. 

143/1989 «Ρξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηψλ θαπζίκσλ θαη θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο 

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

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

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

3. Ρελ αξ.3638/15 απφθαζε ηνπ ΠηΔ, 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 Ππκβνχιην, 

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

Γήκν (πξβι. Νι. ΠηΔ 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. Ρν Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

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

5. Ρν Ρνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα θι. 1: 500 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ ΣΟΖΠΡΝ Γ. 

ΟΑΒΑΛΗΓΖ, φπνπ απνηππψλεηαη ε ζέζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ θαζψο θαη ηελ 

Ρερληθή Ξεξηγξαθή πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ ΔΑΓΓΔΙΝ Λ. ΚΞΑΖ γηα ηελ επηινγή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ε νπνία είλαη ζηελ Λφηηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ θαη βιέπεη 

ζε αγξνηηθφ ρσκάηηλν δξφκν. 

6. Ρελ απηνςία ηεο πεξεζίαο καο, πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 6/9/2021 & 15/7/ 2022, 

ζηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο  

 

πξνέθπςαλ ηα θάησζη: 

 Νη εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο βξίζθνληαη εθηφο νηθηζκνχ ζε πθηζηάκελε 

αγξνηηθή-δεκνηηθή νδφ (ρσκαηφδξνκνο) εθηφο νηθηζκνχ ζην ππ’ αξηζκφλ 3602 

αγξνηεκάρην ηνπ αγξνθηήκαηνο Ξεηξηηζίνπ. Ζ ελδηαθεξφκελε εηαηξία αηηείηαη ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο εηζφδνπ-εμφδνπ ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ. Κε βάζε ην 

Ξ.Γ. 118/2006, (εγθχθιηνο 11/ΓΚΔΝ/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 νξαηόηεηα απφ ζπκβάιινπζεο 

νδνχο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ.5 («Άξζξν 39» Έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ 
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νρεκάησλ)  ηνπ Ξ.Γ. 118/2006 γηα δεκνηηθή ή θνηλνηηθή νδφ εθηφο νηθηζκνχ 

θαζνξίδνληαη σο φξην ηα 70 κέηξα, ελψ γηα ηελ απόζηαζε απφ ζπκβάιινπζεο 

νδνχο θαζνξίδνληαη σο φξην ηα 50 κέηξα. 

 Δπίζεο ζρεηηθά κε ην πιάηνο εηζόδνπ – εμόδνπ απηφ είλαη αλάινγν κε ην εχξνο 

θαηάιεςεο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ νρήκαηνο θαη πξνηείλεηαη ζηα 10,00 κέηξα. 

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

1. Ρνπνζέηεζε 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 ηνπ θφκβνπ 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. Ζ έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 24, ηζρχεη 

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

4. 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. 

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

εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ.  

6. 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.   

7. Ζ ζεψξεζε ηνπ Ρνπνγξαθηθνχ Γηαγξάκκαηνο απφ ηελ ππεξεζία ζα γίλεη κεηά ηε 

ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

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

απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε ππεξεζία εηζεγείηαη ηε ζεηηθή απφθαζε ηνπ 

Ππκβνπιίνπ. 

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

απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε ππεξεζία εηζεγείηαη ηε ζεηηθή απφθαζε ηνπ 

Ππκβνπιίνπ. 

 

 

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

 

Σν Δεκνηηθό πκβνύιην 

Αθνχ έιαβε ππφςε  

1. ηελ απφ 09.08.2022 εηζήγεζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ  

2. ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Οκόθωλα ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Σνξεγεί άδεηα εηζφδνπ–εμφδνπ ζηελ επηρείξεζε ΠΡΟΚΝΛ ΔΜΝΟΘΡΗΘΖ 

ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ ΗΘΔ κε λφκηκν εθπξφζσπν ηνλ θ. ΞΑΛΘΝ ΦΩΡΖ, ε νπνία 
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ρσξνζεηείηαη ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ αγξνηεκαρίνπ (πιεπξά ΑΒ) θαη έρεη πξφζσπν 

ζε αγξνηηθή-δεκνηηθή νδφ (ρσκαηφδξνκν), ππφ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

 

1. Ρνπνζέηεζε 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 ηνπ θφκβνπ 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. Ζ έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 

24, ηζρχεη γηα κία ηξηεηία θαη γηα ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζε απηήλ. 

4. 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. 

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

έγθξηζεο εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ.  

6. 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.   

7. Ζ ζεψξεζε ηνπ Ρνπνγξαθηθνχ Γηαγξάκκαηνο απφ ηελ ππεξεζία ζα γίλεη 

κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

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

Γήκν κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε ππεξεζία εηζεγείηαη ηε 

ζεηηθή απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 132/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 
 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 

Σ..Τ 

 

Θληδέο Μηθόιανο 

Τπνγξαθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 

Σ.Τ 

 

Τπνγξαθέο 19 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 

Σ.Τ 

 

ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

 

 

 
ΘΜΣΖΕ ΜΘΙΟΚΑΟ 
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