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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ  

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α   Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  

 

 
Ρεο απφ  26/02/2021  Ρακηικήρ  Πςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού 

Πςμβοςλίος ηος Γήμος Οόδος 

 
Αξηζ. Ξξαθηηθνχ: 8/26-02-2021    Αξηζ. Απφθαζεο: 42/2021 

 
Πηε Οφδν ζήκεξα ηελ 26η Φεβποςαπίος  ηος  2021  εκέξα  Ξαπαζκεςή  θαη ψξα 

17.30 ηο Γημοηικό Πςμβούλιο ζπλήιζε με ηηλεδιάζκετη ζε Ρακηική 
Πςνεδπίαζη  ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 
Γεκαξρείνπ Οφδνπ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ Δγθχθιην 

163/33282/29.05.2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηηο εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο 
δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο αξ.Γ1α/ΓΞ 

νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Θνηλήο 
πνπξγηθήο Απφθαζεο νηθ.Γ1α/Γ.Ξ. νηθ.32009/23.05.2020 (Β 1988),θαζψο θαη ηελ 
ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β) θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ νξίδεη φηη «Με ηην 

ηηλεδιάζκετη δίνεηαι η δςναηόηηηα ζε ένα ή πεπιζζόηεπα ή ζε όλα ηα μέλη ενόρ 
ζςλλογικού οπγάνος, αλλά και ζε ππόζυπα πος ζςμμεηέσοςν ή καλούνηαι από 

ζςλλογικά όπγανα, να λαμβάνοςν μέπορ ζε μία διάζκετη συπίρ να είναι απαπαίηηηη 
η θςζική ηοςρ παποςζία ζηο σώπο ζςνεδπίαζηρ ηυν ςπόλοιπυν μελών ηος 
ζςλλογικού οπγάνος» θαη ηελ εγθχθιην 426/2020 κε αξ. πξση. 77233/13-11-2020 

ηνπ ΞΔΠ, παποςζία ηος Γημάπσος Οόδος κ. Ανηώνη Β. Θαμποςπάκη. 
 

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/8788/22.02.2021  
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε θαη 
θνηλνπνηήζεθε λνκφηππα ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη 

95 ηνπ Λ.3463/2006. 
 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

1. ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ -

Ανηιδήμαπσορ 

 

29.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΩΡΗΝΠ- 

Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ 

ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» 

2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ- 

Ανηιδήμαπσορ   

30.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

3. ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

31.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

4. ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 32.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠ-

Ανηιππόεδπορ Γ.Π.  

5. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

33.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

6. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

34.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 

7.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

35.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ 

8. ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ 36.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 
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9. ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

10.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ 

ΡΠΑΚΞΗΘΑ -Ανηιδήμαπσορ 

37.ΘΝΟΩΛΑΗΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

11.ΘΝΙΗΑΓΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
38.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ 

12.ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΩΟΝΠ- 

Ανηιδήμαπσορ    

39.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ 

13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 40.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

14.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ  41.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

15.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

16.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ 42.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ- 

Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ 

ΑΜΗΩΛ» 

 

17.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ 43. ΗΩΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-Γπαμμαηέαρ 

Γ.Π 

18.ΠΔΪΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  44.ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠ- 

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

19.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙ-

Ξπόεδπορ Γ.Π. 

45. ΚΞΗΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

20.ΠΞΑΛΝΠ– ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ  

46.ΞΝΡΠΝΠ  ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπικεθαλήρ 

παπάηαξηρ  

«ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΟΝΓΝ 

21.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  47.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

22.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
 

 23.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ    

 

24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ  

26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   

27.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

28.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ   

 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1. ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 2. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ 

 

Ξαξνχζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οφδνπ θα Θπξηαθή 

Ληθνιατδνπ, θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ:  

 Ιίλδνπ θ.Ιάκπεο Σξπζνβαιάληεο 
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 Γελλαδίνπ θ.Αθθνχξεο Πηαχξνο  
 Βαηίνπ θ.Θαιαπνδάθεο Βαζίιεηνο 

 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, θαζφζνλ επί ζαξάληα ελλέα (49) 
Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ παξίζηαληαη  νη ζαξάληα επηά (47), ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. 

Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.  
 

Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Γεκήηξεο  Θαξαληδηάο πξνζήιζε  θαη απνρψξεζε 

ακέζσο. 

 
Θ Δ Κ Α 13ο:  Έγκπιζη ηηρ απ. 10/08.02.2021 Απόθαζηρ Δπιηποπήρ 
Ξοιόηηηαρ Ευήρ πος αθοπά ζηην Έγκπιζη μελέηηρ, «Διζόδος - εξόδος 

οσημάηυν από ηιρ ΘΚ 316 & 317 Γαιών Παλάκος μέζυ ηηρ ΘΚ 316 επί 
ςθιζηάμενος κηημαηολογικού δπόμος για σπήζη θεπμοκηπίος» ιδιοκηηζίαρ 

ηος Θος Καπινάκη Γευπγίος 
 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο θ. Πηέθαλνο Γξάθνο Αληηδήκαξρνο, 

εηζεγνχκελνο ζέηεη ππφςε ηνπ Πψκαηνο ηελ ππ’ αξηζ. 10/08.02.2021 Απφθαζε ηεο 
Δ.Ξ.Ε. ε νπνία αλαιπηηθά έρεη σο εμήο: 

 

αθνχ ελεκεξψζεθαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ειεθηξνληθά- κε email, γηα φια ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 2εο ηαθηηθήο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο, επί 
ζπλφινπ ηεζζάξσλ (4) ζεκάησλ, δεηήζεθε λα ππνβάινπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην 

παξαπάλσ αλαγξαθφκελν ζέκα ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 

ΔΓΓΟΑΦΝ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ (16/5205/02-02-2021) 

 

ΘΔΚΑ :  Έγθξηζε κειέηεο, «Δηζφδνπ - εμφδνπ νρεκάησλ απφ ηηο  ΘΚ 316 & 317  

Γαηψλ Παιάθνπ κέζσ ηεο ΘΚ 316 επί πθηζηάκελνπ θηεκαηνινγηθνχ δξφκνπ 
γηα ρξήζε ζεξκνθεπίνπ» ηδηνθηεζίαο ηνπ Θνπ Καξηλάθε Γεσξγίνπ"   

ΠΣΔΡ. : Ζ ππ΄ αξηζκφ πξση. 16/29701/25-05-2020 ππνβιεζείζα αίηεζε ηνπ θνπ 

Καξηλάθε Γεσξγίνπ 
 

               
   Ζ ππεξεζία καο ιακβάλνληαο ππφςε  

1. Ρν ΒΓ 465/70 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα πξνέβε ζην 

έιεγρν ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ πνπ ζπλνδεχεη ην ζρεηηθφ αίηεκα. 

2. Ρελ ππ΄αξηζκφ 3638/2015 απφθαζε ηνπ ΠηΔ (Ρκήκα Γ) αξκφδην φξγαλν γηα 
ηε ρνξήγεζε εγθξίζεσο «εηζφδνπ – εμφδνπ» είλαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην 

νπνίν θέξεη ην γεληθφ ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 
Γήκν, δεδνκέλνπ φηη απφ ην λφκν δελ έρεη αλαηεζεί ε απνθαζηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ζε θαλέλα άιιν φξγαλν ηνπ Γήκνπ. 
Ξξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβιήζεθαλ κε ην ζρεηηθφ αίηεκα 
θαη ζπλέηαμε ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηελ νπνία θαη ζαο δηαβηβάδνπκε κε ην παξφλ 

έγγξαθν. 

Κε βάζη ηα παπαπάνυ η ςπηπεζίαρ μαρ ειζηγείηαι 

ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο «Δηζφδνπ - εμφδνπ νρεκάησλ απφ ηηο  ΘΚ 316 & 317  Γαηψλ 
Παιάθνπ κέζσ ηεο ΘΚ 316 επί πθηζηάκελνπ θηεκαηνινγηθνχ δξφκνπ γηα ρξήζε 
ζεξκνθεπίνπ» ηδηνθηεζίαο ηνπ Θνπ Καξηλάθε Γεσξγίνπ"   

 
Πςνημμένα: Ρερληθή Κειέηε κε ζπλεκκέλν ζεσξεκέλν ζρέδην  
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ΡΔΣΛΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ 

Ζ πηπεζία μαρ λαμβάνονηαρ ςπότη: 

1. Ρελ ππνβαιιφκελε αίηεζε κε αξηζκ.πξση.16/29701/25-06-2020 ηνπ θνπ 
Καξηλάθε Γεσξγίνπ για ηην σοπήγηζη έγκπιζηρ   ζύνδεζηρ  «ειζόδος–εξόδος» 

ενηόρ ηυν Κ.Μ. 316 και 317 Γαιών Σαλάκος. 
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 465/1970 «πεξί φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο 

θαη ιεηηνπξγίαο αληιηψλ θαπζίκσλ θ.ι.π.» (ΦΔΘ 150Α/1970) φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ην Ξ.Γ.118/2006 (ΦΔΘ 119/Α/16-06-2006) θαη ηζρχεη κέρξη 
ζήκεξα. 

3. Ρε δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην 11 ηεο ΓΚΔΝ/ν/2879 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη 
φηη : 
 αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλδέζεσλ είλαη ε αξκφδηα γηα ηε 

ζπληήξεζε ηεο νδνχ ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γεληθά δηαηάμεηο πεξί 
αξκνδηνηήησλ ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ΞΔΣΩΓΔ, ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ, ησλ Λνκ/θσλ Απη/ζεσλ θαη ησλ Γήκσλ – Θνηλνηήησλ θαζψο θαη 
φηη 

  «γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πιελ πξαηεξίσλ αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο Α ή Β 

πνπ ηδξχνληαη ζην δεκνηηθφ – θνηλνηηθφ δίθηπν (εθηφο ζρεδίνπ ή νξίνπ λνκίκσο 
πθηζηακέλνπ νηθηζκνχ) επηβάιιεηαη έιεγρνο κφλν γηα έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ 

θαη φρη έγθξηζε – θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο». 
4. Ρελ παξάγξαθν 10 ηνπ Άξζξνπ 21 ηνπ Ξ.Γ. 118/2006 ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα 

φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηδξχνληαη ζε Γεκνηηθφ – Θνηλνηηθφ νδηθφ δίθηπν, 
επηβάιιεηαη ν έιεγρνο γηα ηελ έγθξηζε ή κε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ. Ζ 
αξκφδηα γηα ηε ζπληήξεζε ηεο θχξηαο νδνχ πεξεζία ζηελ νπνία ζπκβάιιεη ην 

δεκνηηθφ – θνηλνηηθφ δίθηπν, ππνρξενχληαη λα ειέγμεη ηε ζπκβνιή σο πξνο ηελ 
θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα θαη ηελ νξαηφηεηα θαη λα επηβάιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

πξφζζεηα κέηξα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ζπκβνιήο. 
5. Ρελ ππ΄αξηζκφ 3638/2015 απφθαζε ηνπ ΠηΔ (Ρκήκα Γ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

αξκφδην φξγαλν γηα ηε ρνξήγεζε εγθξίζεσο «εηζφδνπ – εμφδνπ» είλαη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν θέξεη ην γεληθφ ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο γηα ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηνλ Γήκν, δεδνκέλνπ φηη απφ ην λφκν δελ έρεη αλαηεζεί ε 

απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ζε θαλέλα άιιν φξγαλν ηνπ Γήκνπ. 
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Λ.4512/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν ε έγθξηζε 

εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηζρχεη γηα 4 έηε. 

7. Ρν ππ΄αξηζκφ πξση. 1697/11-09-2019    έγγξαθν πεξί ρξήζεσλ γεο θαη ην 
αξηζκ. Ξξση.1401/14-08-2020. έγγξαθν πεξί  ραξαθηεξηζκνχ ηεο νδνχ 

αληίζηνηρα ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ έκπξνζζελ ησλ ΘΚ 316 θαη 
317 Γαηψλ Παιάθνπ 

8. Ρα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο «εηζφδνπ 

– εμφδνπ» νρεκάησλ απφ ηΗο Θ.Κ.316 & 317 Γαηψλ Παιάθνπ γηα ρξήζε 
ζεξκνθεπίνπ. 

9. Ρελ ππνβιεζείζα κειέηε πξφηαζε ηνπ Γηπισκ/ρνπ Κερ/θνπ Ξεξ/ληνο Α.Ξ.Θ. 
Ξαξαζθεπά Γεξάζηκνπ γηα ηελ «είζνδν – έμνδν» νρεκάησλ απφ ηηο ΘΚ 316 θαη 317 
γαηψλ Παιάθνπ γηα ρξήζε ζεξκνθεπίνπ 

10. Ρελ απφ 09-05-2020 ππεχζπλε δήισζε ηνπ Θνπ Καξηλάθε Γεσξγίνπ ν νπνίνο 
δειψλεη σο λφκηκνο ηδηνθηήηεο ησλ Θ.Κ.316 & 317 Γαηψλ Παιάθνπ φηη έιαβε γλψζε 

θαη ζπκθσλεί κε ηελ πξνηεηλφκελε είζνδν-έμνδν ηνπ κεραληθνχ Ξαξαζθεπά 
Γεξάζηκνπ γηα ρξήζε βηνηερληθήο εγθαηάζηαζεο ρακειήο φριεζεο.  

11. Ρελ απφ 10-05-2020 ππεχζπλε δήισζε ηνπ Γηπισκ/ρνπ Κερ/θνπ Ξεξ/ληνο Α.Ξ.Θ. 

Ξαξαζθεπά Γεξάζηκνπ κε ηελ νπνία δειψλεη φηη δελ παξνπζηάδνληαη ζεκεία 
ιηκλαδφλησλ πδάησλ θαη γεληθά ε ξνή ζε ειεχζεξε επηθάλεηα ησλ  φκβξησλ πδάησλ 
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δελ δεκηνπξγεί ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ πξνζψπνπ ζπζζψξεπζε θαζψο θαη ζε φια ηα 
ζεκεία νη θιίζεηο επαξθνχλ γηα ηελ άκεζε εθηφλσζε απηψλ . 

12. Ρελ αίηεζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ Καξηλάθε πξνο ηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ κε αξηζκ. 

πξση.ΓΡΔ/589/07-02-2020, πεξί πξνζσξηλήο νξηνζέηεζεο ηκήκαηνο ηνπ ξέκαηνο 
πνπ είλαη φκνξν κε ηηο θ.κ. 316 θαη 317 γαηψλ Παιάθνπ. 

13. Ρελ απφ 27-08-2020 ππεχζπλε δήισζε ηνπ Θνπ Καξηλάθε Γεσξγίνπ ν νπνίνο 
δειψλεη σο λφκηκνο ηδηνθηήηεο ησλ Θ.Κ.316 & 317 Γαηψλ Παιάθνπ φηη: «θα γίνει η 
μεηαηόπιζη ηος ςθιζηάμενος ιδιυηικού δπόμος πος διέπσεηαι από ηην ιδιοκηηζία 

μος(ενηόρ ηυν ΜΓ 316 και 317 Γαιών Σαλάκος) ζε ζημείο πος θα εξςπηπεηεί ηην 
μελλονηική εγκαηάζηαζη ηηρ ιδιοκηηζίαρ μος. Η μεηαηόπιζη ηος δπόμος θα γίνει με 

ίδια έξοδα. Μεηά ηην έγκπιζη ηηρ κςκλοθοπιακήρ ζύνδεζηρ ειζόδος – εξόδος ζηο 
ακίνηηο μος, δεν θα κλείζει αςηόρ ο δπόμορ και θα εξςπηπεηούνηαι οι όμοπερ 
ιδιοκηηζίερ, όπυρ και ζήμεπα»  

14. Ρν ππ΄αξηζκφ πξση. Γ.Ρ.Δ. 4292/09-12-2020 έγγξαθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ 
Αηγαίνπ πεξί κέηξσλ βειηίσζεο ζπκβνιήο θνηλφρξεζηνπ νδνχ κε ηελ Δπαξρηαθή νδφ 

αξ. 23 (απφ δηαθιαδψζεσο ηεο ππ αξηζκ. 2 επαξρηαθήο νδνχ εηο ρικ ζ 36 + 000 
κέρξη ζπλαληήζεσο ηεο ππ αξηζκ. 19 επαξρηαθήο νδνχ εηο ρικ. Θ 9 + 800) ζηε 
ρηιηνκεηξηθή ζέζε 0 + 350 αξηζηεξά κε θαηεχζπλζε πξνο Γηκπιηά. 

 
θαη  αθνχ έιεγμε ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά ζπλέηαμε ηελ παξνχζα κειέηε 

πνπ αθνξά ηε ζεψξεζε ηεο πξφηαζεο «Δηζφδνπ - εμφδνπ νρεκάησλ απφ ηηο  ΘΚ 316 
& 317  Γαηψλ Παιάθνπ κέζσ ηεο ΘΚ 316 επί πθηζηάκελνπ θηεκαηνινγηθνχ δξφκνπ 

γηα ρξήζε ζεξκνθεπίνπ» ηνπ Θνπ Καξηλάθε Γεσξγίνπ" φπσο εκθαίλεηαη Πρέδην Ρ2 
ηνπ Γηπισκ/ρνπ Κερ/θνπ Ξεξ/ληνο Α.Ξ.Θ. Ξαξαζθεπά Γεξάζηκνπ.  
Ζ θεώπηζη αθοπά αποκλειζηικά και μόνο ηην  «είζοδο – έξοδο» νρεκάησλ 

απφ ηηο ΘΚ 316 θαη 317 γαηψλ Παιάθνπ κέζσ ηεο ΘΚ 316 επί πθηζηάκελνπ 
θηεκαηνινγηθνχ δξφκνπ, γηα ρξήζε ζεξκνθεπίνπ,  ηδηνθηεζίαο Καξηλάθε Γεσξγίνπ 

με ηοςρ εξήρ όποςρ: 
 

1. Λα κεηαηνπίζεη ηνλ πθηζηάκελν δξφκν πνπ εηζέξρεηαη απφ ηε κεξίδα ηνπ ζηε 

ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν θαη ζεσξεκέλν ζρέδην. Πε αληίζεηε 
πεξίπησζε ε παξνχζα έγθξηζε κειέηεο αλαθαιείηαη απηνδίθαηα.  

2. Λα παξακείλεη έλα  άλνηγκα εηζφδνπ- εμφδνπ κήθνπο 13 κέηξσλ φπσο 
εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζεσξεκέλν ζρέδην (Ρ2)  

3. Λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο Ο-2, Ο-27 θαη Ο-7  

4. Λα γίλεη ε νξηδφληηα ζήκαλζε κε ηελ αλαγξαθή ηεο ιέμεσο STOP  
5. Λα ηνπνζεηεζεί επαξθήο ειεθηξνθσηηζκφο ζηα ζεκεία εηζφδνπ - εμφδνπ εληφο 

ηεο Θ.Κ.316 Γαηψλ Παιάθνπ 
6. Λα απνθιεηζηεί ε πξφζβαζε νρεκάησλ  ζηελ εγθαηάζηαζε απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε ζέζε 

7. Λα εθαξκνζηνχλ ηα κέηξα ζπκβνιήο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ Α.Α. 14 
θαη εκθαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην    

 
Όια ηα αλσηέξσ απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν Πρέδην Ρ2  ηνπ 
Γηπισκ/ρνπ Κερ/θνπ Ξεξ/ληνο Α.Ξ.Θ. Ξαξαζθεπά Γεξάζηκνπ 

 
Πεκεηψλεηαη φηη 

I. Ν  ηδηνθηήηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηεο εγθεθξηκέλεο 
κειέηεο «Δηζφδνπ – Δμφδνπ» ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη πηζηά ην ζεσξεκέλν  
πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα κειέηε.  

II. Πε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηεο ζήκαλζεο κε επηπιένλ 
ζήκαηα θπθινθνξίαο, ε ππεξεζία καο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπο δεηήζεη ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο. 
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III. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πην πάλσ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα 
ελδεηθλπφκελα κέηξα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ζε πεξίπησζε 
πνπ ζπκβνχλ, απνθιεηζηηθή επζχλε έρνπλ νη ηδηνθηήηεο θαη ν επηβιέπσλ 

κεραληθφο.  
IV. Λα απνθιεηζηεί ε πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ ζηηο Θ.Κ 316 θαη 317 Γαηψλ Παιάθνπ 

απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε. Ζ κνλαδηθή πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο  κε ηελ νδφ ζα πξέπεη λα γίλεηε κε απηήλ πνπ θαίλεηαη ζην 
ζεσξεκέλν ζπλεκκέλν ζρέδην Ρ2 πος ζςνοδεύει ηο παπόν έγγπαθο μαρ.  

V. Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο νδνχ (κε δεδνκέλν φηη δελ 
απνηειεί ζεζκνζεηεκέλν νδηθφ δίθηπν) ν ελδηαθεξφκελνο ζα κεηαθέξεη ηελ 

είζνδν - έμνδν κε δηθά ηνπ έμνδα ζε ζέζε πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία καο. 
VI. Γηα επέθηαζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή πξνζζήθε επηπιένλ επηηξεπφκελσλ 

ρξήζεσλ, απαηηείηαη λέα αίηεζε γηα έγθξηζε κειέηεο «εηζφδνπ – εμφδνπ». 

VII. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζηνηρεία ηεο δηακφξθσζεο 
ή πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζην δεκνηηθφ δίθηπν, ιφγσ εηζφδνπ – εμφδνπ 

νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε, δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα αλάθιεζεο απηήο ηεο 
πξφηαζεο πεξί ρνξήγεζεο άδεηαο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε 
απνδεκίσζεο. 

 
Ζ παξνχζα έγθξηζε κειέηεο ηζρχεη γηα ηέζζεξα (4) ρξφληα απφ ζήκεξα θαη κφλν 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε απηήλ. Πε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο 
ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνηεηλφκελεο εηζφδνπ-εμνδνπ νρεκάησλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 

ησλ ηεζζάξσλ ρξφλσλ θαη εθφζνλ δελ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο 
νδνχ, κπνξείηε λα αηηεζείηε εγγξάθσο ηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο, εθάπαμ γηα άιια 
ηέζζεξα (4) ρξφληα (άξζξν 159 ηνπ Λ.4512/2018). Ζ αίηεζε γηα παξάηαζε ζα πξέπεη 

λα ππνβιεζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο έγθξηζεο. 
Γηα ηελ ρνξήγεζε Άδεηαο Ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ Άξζξνπ 159 ηνπ Λφκνπ 4512/2018 (ΦΔΘ 5Α/17-01/2018) ζχκθσλα κε ην νπνίν 
απαηηείηαη πεχζπλε δήισζε αξκφδηνπ κεραληθνχ φπνπ λα δειψλεηαη  φηη ε ζχλδεζε 
πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα (ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πεξί 

ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο). 
 

Ζ παπούζα μελέηη αθοπά αποκλειζηικά και μόνο ηην Έγκπιζη μελέηηρ 
«Δηζφδνπ - εμφδνπ νρεκάησλ απφ ηηο  ΘΚ 316 & 317  Γαηψλ Παιάθνπ κέζσ ηεο ΘΚ 
316 επί πθηζηάκελνπ θηεκαηνινγηθνχ δξφκνπ γηα ρξήζε ζεξκνθεπίνπ» ηνπ Θνπ 

Καξηλάθε Γεσξγίνπ και ηην επιβολή μέηπυν βεληίυζηρ ηηρ οδού με ηην 
Δπαπσιακή οδό απ. 23 βάζε ηνπ Α.Α. 14 έγγξαθν ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ, 

και δεν ςποκαθιζηά αναγκαίερ άδειερ ηηρ εγκαηάζηαζηρ από άλλη απσή νχηε 
παξέρεη λνκηκνπνίεζε ηπρφλ απνθιίζεσλ ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο απφ φξνπο 
αξκνδηφηεηαο άιιεο αξρήο. 

 
Ζ Δπιηποπή Ξοιόηηηαρ Ευήρ μεηά ηα ανυηέπυ, και έσονηαρ ςπότη: 

 
α) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. 73 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87 Α’/07-06-2010) φπσο 
απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ. β ηνπ Λ. 4685/2020 

θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ. 4735/2020  πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο 
Ξνηφηεηαο Εσήο.  

β)  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3463/2006, 
γ)  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018, 
δ) Ρηο κε αξ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 

60249/22.09.2020, 426/13.11.2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΞΔΠ 
ε) ην κε αξηζ. πξση: 16/5205/02-02-2021 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ έξγσλ 

θαη πνδνκψλ 
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ζη) Ρν ππ΄ αξηζκφ πξση. Γ.Ρ.Δ. 4292/09-12-2020 έγγξαθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ 
Αηγαίνπ 
δ)  Ρελ θαηάζηαζε ςεθνθνξίαο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε νπνία 

ζηάιζεθε ειεθηξνληθά - κε email ζε φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαη είηε 
επηζηξάθεθε ζπκπιεξσκέλε, είηε απάληεζαλ κε ειεθηξνληθφ κήλπκα φπνπ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ςήθηζαλ φινη «πέπ» 
ε)  Ρν απφ 05-02-2021 ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ θ. Θσλ/λνπ 
Γηαλλαθνχ ζην νπνίν αλαθέξεη φηη γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα φια ηα ζέκαηα ηεο 

Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ νκφθσλα 
 
Διζηγείηαι ζηο Γημοηικό Πςμβούλιο, ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο «Δηζφδνπ - εμφδνπ 

νρεκάησλ απφ ηηο  ΘΚ 316 & 317  Γαηψλ Παιάθνπ κέζσ ηεο ΘΚ 316 επί 
πθηζηάκελνπ θηεκαηνινγηθνχ δξφκνπ γηα ρξήζε ζεξκνθεπίνπ» ηδηνθηεζίαο ηνπ Θνπ 

Καξηλάθε Γεσξγίνπ, φπσο εκθαίλεηαη ζην Πρέδην Ρ2 ηνπ Γηπισκ/ρνπ Κερ/θνπ 
Ξεξ/ληνο Α.Ξ.Θ. Ξαξαζθεπά Γεξάζηκνπ.  

 

Ζ θεώπηζη αθοπά αποκλειζηικά και μόνο ηην  «είζοδο – έξοδο» νρεκάησλ 
απφ ηηο ΘΚ 316 θαη 317 γαηψλ Παιάθνπ κέζσ ηεο ΘΚ 316 επί πθηζηάκελνπ 

θηεκαηνινγηθνχ δξφκνπ, γηα ρξήζε ζεξκνθεπίνπ,  ηδηνθηεζίαο Καξηλάθε Γεσξγίνπ 
με ηοςρ εξήρ όποςρ: 

 
1. Λα κεηαηνπίζεη ηνλ πθηζηάκελν δξφκν πνπ εηζέξρεηαη απφ ηε κεξίδα ηνπ ζηε 

ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν θαη ζεσξεκέλν ζρέδην. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε ε παξνχζα έγθξηζε κειέηεο αλαθαιείηαη απηνδίθαηα.  
2. Λα παξακείλεη έλα  άλνηγκα εηζφδνπ- εμφδνπ κήθνπο 13 κέηξσλ φπσο 

εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζεσξεκέλν ζρέδην (Ρ2)  
3. Λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο Ο-2, Ο-27 θαη Ο-7  
4. Λα γίλεη ε νξηδφληηα ζήκαλζε κε ηελ αλαγξαθή ηεο ιέμεσο STOP  

5. Λα ηνπνζεηεζεί επαξθήο ειεθηξνθσηηζκφο ζηα ζεκεία εηζφδνπ - εμφδνπ εληφο 
ηεο Θ.Κ.316 Γαηψλ Παιάθνπ 

6. Λα απνθιεηζηεί ε πξφζβαζε νρεκάησλ  ζηελ εγθαηάζηαζε απφ νπνηαδήπνηε 
άιιε ζέζε 

7. Λα εθαξκνζηνχλ ηα κέηξα ζπκβνιήο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ Α.Α. 14 

θαη εκθαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην    
 

Όια ηα αλσηέξσ απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν Πρέδην Ρ2  ηνπ 
Γηπισκ/ρνπ Κερ/θνπ Ξεξ/ληνο Α.Ξ.Θ. Ξαξαζθεπά Γεξάζηκνπ 
Πεκεηψλεηαη φηη 

I. Ν  ηδηνθηήηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηεο εγθεθξηκέλεο 
κειέηεο «Δηζφδνπ – Δμφδνπ» ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη πηζηά ην ζεσξεκέλν  

πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα κειέηε.  
II. Πε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηεο ζήκαλζεο κε επηπιένλ 

ζήκαηα θπθινθνξίαο, ε ππεξεζία καο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπο δεηήζεη ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο. 
III. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πην πάλσ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα 

ελδεηθλπφκελα κέηξα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ζε πεξίπησζε 
πνπ ζπκβνχλ, απνθιεηζηηθή επζχλε έρνπλ νη ηδηνθηήηεο θαη ν επηβιέπσλ 
κεραληθφο.  

IV. Λα απνθιεηζηεί ε πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ ζηηο Θ.Κ 316 θαη 317 Γαηψλ Παιάθνπ 
απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε. Ζ κνλαδηθή πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο  κε ηελ νδφ ζα πξέπεη λα γίλεηε κε απηήλ πνπ θαίλεηαη ζην 
ζεσξεκέλν ζπλεκκέλν ζρέδην Ρ2 πος ζςνοδεύει ηο παπόν έγγπαθο μαρ.  
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V. Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο νδνχ (κε δεδνκέλν φηη δελ 
απνηειεί ζεζκνζεηεκέλν νδηθφ δίθηπν) ν ελδηαθεξφκελνο ζα κεηαθέξεη ηελ 
είζνδν - έμνδν κε δηθά ηνπ έμνδα ζε ζέζε πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία καο. 

VI. Γηα επέθηαζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή πξνζζήθε επηπιένλ επηηξεπφκελσλ 
ρξήζεσλ, απαηηείηαη λέα αίηεζε γηα έγθξηζε κειέηεο «εηζφδνπ – εμφδνπ». 

VII. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζηνηρεία ηεο δηακφξθσζεο 
ή πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζην δεκνηηθφ δίθηπν, ιφγσ εηζφδνπ – εμφδνπ 
νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε, δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα αλάθιεζεο απηήο ηεο 

πξφηαζεο πεξί ρνξήγεζεο άδεηαο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε 
απνδεκίσζεο. 

 
Ζ παξνχζα έγθξηζε κειέηεο ηζρχεη γηα ηέζζεξα (4) ρξφληα απφ ζήκεξα θαη κφλν 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε απηήλ. Πε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο 

ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνηεηλφκελεο εηζφδνπ-εμνδνπ νρεκάησλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 
ησλ ηεζζάξσλ ρξφλσλ θαη εθφζνλ δελ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο 

νδνχ, κπνξείηε λα αηηεζείηε εγγξάθσο ηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο, εθάπαμ γηα άιια 
ηέζζεξα (4) ρξφληα (άξζξν 159 ηνπ Λ.4512/2018). Ζ αίηεζε γηα παξάηαζε ζα πξέπεη 
λα ππνβιεζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο έγθξηζεο. 

Γηα ηελ ρνξήγεζε Άδεηαο Ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο 
ηνπ Άξζξνπ 159 ηνπ Λφκνπ 4512/2018 (ΦΔΘ 5Α/17-01/2018) ζχκθσλα κε ην νπνίν 

απαηηείηαη πεχζπλε δήισζε αξκφδηνπ κεραληθνχ φπνπ λα δειψλεηαη  φηη ε ζχλδεζε 
πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα (ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πεξί 

ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο). 

 Ζ παπούζα μελέηη αθοπά αποκλειζηικά και μόνο ηην Έγκπιζη μελέηηρ 
«Δηζφδνπ - εμφδνπ νρεκάησλ απφ ηηο  ΘΚ 316 & 317  Γαηψλ Παιάθνπ κέζσ ηεο ΘΚ 

316 επί πθηζηάκελνπ θηεκαηνινγηθνχ δξφκνπ γηα ρξήζε ζεξκνθεπίνπ» ηνπ Θνπ 
Καξηλάθε Γεσξγίνπ και ηην επιβολή μέηπυν βεληίυζηρ ηηρ οδού με ηην 

Δπαπσιακή οδό απ. 23 βάζε ηνπ Α.Α. 14 έγγξαθν ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ, 
και δεν ςποκαθιζηά αναγκαίερ άδειερ ηηρ εγκαηάζηαζηρ από άλλη απσή νχηε 
παξέρεη λνκηκνπνίεζε ηπρφλ απνθιίζεσλ ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο απφ φξνπο 

αξκνδηφηεηαο άιιεο αξρήο. 
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Πηη ζςνέσεια ο Ξπόεδπορ ηος Γ.Π. κ. Κισαήλ Ποκοπέλορ, κάλεζε ηο Πώμα να 

αποθαζίζει ζσεηικά. 
 
 

Ρο Γημοηικό Πςμβούλιο αθού έλαβε ςπότη ηος: 
 

 Ρελ ππ’ αξηζ. 10/08-02-2021 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο   
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη ησλ άξζξσλ 79 θαη 

93 ηνπ Λ.3463/2006, 
 Κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο, ήηνη επί ζαξάληα 

έμη (46) παξφλησλ κειψλ θαη ελφο (1) απφληνο, ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ              
θ. Γεκεηξίνπ Θαξαληδηά ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ςήθηζαλ «ΞΔΟ» θαη νη 
ζαξάληα έμη (46) 

 

            ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΝΚΝΦΩΛΑ 

 
 Δγκπίνει  ηελ ππ’ αξηζ. 10/08.02.2021 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο 

Εσήο πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε κειέηεο, «Δηζφδνπ - εμφδνπ νρεκάησλ απφ ηηο ΘΚ 
316 & 317 Γαηψλ Παιάθνπ κέζσ ηεο ΘΚ 316 επί πθηζηάκελνπ θηεκαηνινγηθνχ 

δξφκνπ γηα ρξήζε ζεξκνθεπίνπ» ηδηνθηεζίαο ηνπ Θνπ Καξηλάθε Γεσξγίνπ, όπως 
εμθαίνεηαι ζηο Στέδιο Τ2 ηοσ Διπλωμ/τοσ Μητ/κοσ Περ/νηος Α.Π.Θ. Παραζκεσά 
Γεράζιμοσ.  

 

Ζ θεώπηζη αθοπά αποκλειζηικά και μόνο ηην  «είζοδο – έξοδο» νρεκάησλ 
απφ ηηο ΘΚ 316 θαη 317 γαηψλ Παιάθνπ κέζσ ηεο ΘΚ 316 επί πθηζηάκελνπ 

θηεκαηνινγηθνχ δξφκνπ, γηα ρξήζε ζεξκνθεπίνπ,  ηδηνθηεζίαο Καξηλάθε Γεσξγίνπ 
με ηοςρ εξήρ όποςρ: 

 
1. Λα κεηαηνπίζεη ηνλ πθηζηάκελν δξφκν πνπ εηζέξρεηαη απφ ηε κεξίδα ηνπ ζηε 

ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν θαη ζεσξεκέλν ζρέδην. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε ε παξνχζα έγθξηζε κειέηεο αλαθαιείηαη απηνδίθαηα.  
2. Λα παξακείλεη έλα  άλνηγκα εηζφδνπ- εμφδνπ κήθνπο 13 κέηξσλ φπσο 

εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζεσξεκέλν ζρέδην (Ρ2)  
3. Λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο Ο-2, Ο-27 θαη Ο-7  

4. Λα γίλεη ε νξηδφληηα ζήκαλζε κε ηελ αλαγξαθή ηεο ιέμεσο STOP  
5. Λα ηνπνζεηεζεί επαξθήο ειεθηξνθσηηζκφο ζηα ζεκεία εηζφδνπ - εμφδνπ εληφο 

ηεο Θ.Κ.316 Γαηψλ Παιάθνπ 

6. Λα απνθιεηζηεί ε πξφζβαζε νρεκάησλ  ζηελ εγθαηάζηαζε απφ νπνηαδήπνηε 
άιιε ζέζε 

7. Λα εθαξκνζηνχλ ηα κέηξα ζπκβνιήο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ Α.Α. 14 
θαη εκθαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην    

 

Όια ηα αλσηέξσ απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν Πρέδην Ρ2  ηνπ 
Γηπισκ/ρνπ Κερ/θνπ Ξεξ/ληνο Α.Ξ.Θ. Ξαξαζθεπά Γεξάζηκνπ 

 
Πεκεηψλεηαη φηη 

I. Ν  ηδηνθηήηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο «Δηζφδνπ – Δμφδνπ» ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη πηζηά ην ζεσξεκέλν  
πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα κειέηε.  
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II. Πε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηεο ζήκαλζεο κε επηπιένλ 
ζήκαηα θπθινθνξίαο, ε ππεξεζία καο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπο δεηήζεη ηελ 
ηνπνζέηεζή ηνπο. 

III. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πην πάλσ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα 
ελδεηθλπφκελα κέηξα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ζε πεξίπησζε 

πνπ ζπκβνχλ, απνθιεηζηηθή επζχλε έρνπλ νη ηδηνθηήηεο θαη ν επηβιέπσλ 
κεραληθφο.  

IV. Λα απνθιεηζηεί ε πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ ζηηο Θ.Κ 316 θαη 317 Γαηψλ Παιάθνπ 

απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε. Ζ κνλαδηθή πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο  κε ηελ νδφ ζα πξέπεη λα γίλεηε κε απηήλ πνπ θαίλεηαη ζην 

ζεσξεκέλν ζπλεκκέλν ζρέδην Ρ2 πος ζςνοδεύει ηο παπόν έγγπαθο μαρ.  
V. Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο νδνχ (κε δεδνκέλν φηη δελ 

απνηειεί ζεζκνζεηεκέλν νδηθφ δίθηπν) ν ελδηαθεξφκελνο ζα κεηαθέξεη ηελ 

είζνδν - έμνδν κε δηθά ηνπ έμνδα ζε ζέζε πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία καο. 
VI. Γηα επέθηαζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή πξνζζήθε επηπιένλ επηηξεπφκελσλ 

ρξήζεσλ, απαηηείηαη λέα αίηεζε γηα έγθξηζε κειέηεο «εηζφδνπ – εμφδνπ». 
VII. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζηνηρεία ηεο δηακφξθσζεο 

ή πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζην δεκνηηθφ δίθηπν, ιφγσ εηζφδνπ – εμφδνπ 

νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε, δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα αλάθιεζεο απηήο ηεο 
πξφηαζεο πεξί ρνξήγεζεο άδεηαο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε 

απνδεκίσζεο. 
 

Ζ παξνχζα έγθξηζε κειέηεο ηζρχεη γηα ηέζζεξα (4) ρξφληα απφ ζήκεξα θαη κφλν 
γηα ηελ εγθαηάζηαζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε απηήλ. Πε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο 
ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνηεηλφκελεο εηζφδνπ-εμνδνπ νρεκάησλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 

ησλ ηεζζάξσλ ρξφλσλ θαη εθφζνλ δελ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο 
νδνχ, κπνξείηε λα αηηεζείηε εγγξάθσο ηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο, εθάπαμ γηα άιια 

ηέζζεξα (4) ρξφληα (άξζξν 159 ηνπ Λ.4512/2018). Ζ αίηεζε γηα παξάηαζε ζα πξέπεη 
λα ππνβιεζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο έγθξηζεο. 

Γηα ηελ ρνξήγεζε Άδεηαο Ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ Άξζξνπ 159 ηνπ Λφκνπ 4512/2018 (ΦΔΘ 5Α/17-01/2018) ζχκθσλα κε ην νπνίν 
απαηηείηαη πεχζπλε δήισζε αξκφδηνπ κεραληθνχ φπνπ λα δειψλεηαη  φηη ε ζχλδεζε 

πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα (ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πεξί 
ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο). 

 Ζ παπούζα μελέηη αθοπά αποκλειζηικά και μόνο ηην Έγκπιζη μελέηηρ 

«Δηζφδνπ - εμφδνπ νρεκάησλ απφ ηηο  ΘΚ 316 & 317  Γαηψλ Παιάθνπ κέζσ ηεο ΘΚ 
316 επί πθηζηάκελνπ θηεκαηνινγηθνχ δξφκνπ γηα ρξήζε ζεξκνθεπίνπ» ηνπ Θνπ 

Καξηλάθε Γεσξγίνπ και ηην επιβολή μέηπυν βεληίυζηρ ηηρ οδού με ηην 
Δπαπσιακή οδό απ. 23 βάζε ηνπ Α.Α. 14 έγγξαθν ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ, 
και δεν ςποκαθιζηά αναγκαίερ άδειερ ηηρ εγκαηάζηαζηρ από άλλη απσή νχηε 

παξέρεη λνκηκνπνίεζε ηπρφλ απνθιίζεσλ ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο απφ φξνπο 
αξκνδηφηεηαο άιιεο αξρήο. 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

                                                                                                            

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ                                              Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

                                                                                                                                 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π. ΗΩΠΖΦ                                ΚΗΣΑΖΙ Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧΣΛΩ1Ρ-4ΨΩ



12 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧΣΛΩ1Ρ-4ΨΩ


		2021-03-01T12:59:18+0200
	Athens




