
 
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 3ε/28-02-2022 ΣΑΚΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 
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Έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ επί 
Αγξνηηθήο νδνύ πνπ ζπκβάιιεη κε ηελ 
Γεκνηηθή νδό Μπηηιήλεο - Λάξζνπ ζηε πεξηνρή 
Μόξηαο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο:  
 
Σελ έγθξηζε δεκηνπξγίαο εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο 
ηεο εηαηξείαο «ΛΔΒΑ Α.Δ.» Βηνηερληθό θηήξην κε ρξήζε ηελ επεμεξγαζία θαη παξαγσγή 
αιίπαζησλ, παξαγσγή νύδνπ θαη ζπζθεπαζία ειηώλ, επί ηεο αγξνηηθήο  νδνύ πνπ 
ζπκβάιιεη κε ηελ  Γεκνηηθή  νδό Μπηηιήλεο- Λάξζνπ κε ηα εμήο πξόζζεηα κέηξα: 
 
Α. Δπί ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ηεο Γεκνηηθήο  νδνύ: 
 
1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο 
επί ηεο δεκνηηθήο νδνύ ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα.  
2. Να θαηαζθεπαζηεί κόληκε ζηαζεξή θαη ακεηαθίλεηε  ζε όιν ην πξόζσπν ηνπ 
εκπιεθνκέλνπ γεπέδνπ θαη ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο 
ζήκαλζεο. 
 
Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ κε επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα 
πξνζθνκηζζεί ζην Γήκν Μπηηιήλεο πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ θαηαζθεπήο από ηνλ 
Δπηβιέπνληα Μεραληθό ηνπ έξγνπ . 
 
Ζ ρνξεγνύκελε έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζα ηζρύεη γηα ηέζζεξα (4) έηε θαη 
κόλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.  
 

 Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηεηξαεηίαο  από ηελ έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ  δελ 
έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο, δίδεηαη κεηά από αίηεζε πνπ 
ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο εθ’ άπαμ παξάηαζε γηα  
ηέζζεξα επη πιένλ έηε, εθ’ όζνλ δελ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 
ηεο νδνύ, ή ππνβάιιεηαη λέα αίηεζε γηα έγθξηζε όηαλ απηέο έρνπλ αιιάμεη.  



 

 Γηα κεηαηξνπή ηνπ είδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζε απηήο ή πξνζζήθε 
λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, ν ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ  ππεξεζία. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο νδνύ, 
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 118/06 απαηηείηαη λέα έγθξηζε . 

 

 ε πεξίπησζε βειηίσζεο ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νδνύ, ν 
ηδηνθηήηεο ππνρξενύηαη αλαληίξξεηα κε κέξηκλα θαη απνθιεηζηηθή ηνπ δαπάλε, 
δίρσο θακία απαίηεζε γηα απνδεκίσζε, λα ιάβεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα 
ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηακόξθσζεο ηεο εηζόδνπ-εμόδνπ ζηε λέα θαηάζηαζε θαη 
κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο γηα ηελ νδό Τπεξεζίαο. 

 

 ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε 
θαη ηελ έμνδν από απηή, ν ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη ηελ όπνηα επζύλε ηνπ 
αλαινγεί ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ). 

 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ δηακόξθσζεο ηεο εηζόδνπ - εμόδνπ ζα πξέπεη 
λα ιεθζνύλ όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, γηα ηα 
νπνία ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβνύλ, απνθιεηζηηθή επζύλε έρνπλ ν 
ελδηαθεξόκελνο ηδηνθηήηεο θαη ν επηβιέπσλ κεραληθόο ηνπ. Ζ ζπληήξεζε θαη ν 
θαζαξηζκόο ηεο ζράξαο έκπξνζζελ ηεο εηζόδνπ-εμόδνπ γηα ηελ νκαιή απνξξνή 
ησλ νκβξίσλ ζα γίλεηαη κε επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε.  

 

 Ζ ρνξήγεζε ηεο παξνύζαο δελ απαιιάζζεη ηνλ ελδηαθεξόκελν από ηελ 
ππνρξέσζε έθδνζεο άιισλ πξνβιεπόκελσλ εγθξίζεσλ ή αδεηώλ, ελώ ε 
ηήξεζε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπλνιηθνύ έξγνπ, θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
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Οξηζηηθή δηαθνπή γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο & 
ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο κε ηελ επσλπκία «Άδσληο ην 
κηθξό» πνπ βξίζθεηαη ζηε Μπηηιήλε επί ηεο νδνύ 
Βαιασξίηνπ 5 - ηδηνθηεζίαο ΑΚΑΡΑΚΖ 
ΑΝΣΧΝΗΟΤ ηνπ Γεκεηξίνπ.  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
 
Γεδνκέλνπ όηη ζην ππ’ αξηζκ. πξση.: 1020/4647/13-α’/16-12-2021 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ 
Αζηπλόκεπζεο ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο Μπηηιήλεο δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ην 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. αθαξάθε Αλησλίνπ είρε 
ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ή όρη παξά ηελ παξαβίαζε ηεο ζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο 
Εσήο αλαβάιιεη ηελ ιήςε απόθαζεο έσο όηνπ ην Αζηπλνκηθό Σκήκα Μπηηιήλεο 
απνζηείιεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο. 



 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
 

              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Άλεκνο Ησάλλεο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 
2. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 
3. Βαηόο Ησάλλεο, ηαθηηθό κέινο 
4. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
5. Κόκβνο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
6. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 

 

2
ν
  17 

Έγθξηζε ηεο απόθαζεο ηεο Σνπ. Κνηλόηεηαο 
Παλαγηνύδαο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε 
Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ  Δλδηαθέξνληνο 
(Κ.Τ.Δ.) «Δζηηαηόξην - Καθεηέξηα» ζε δεκνηηθό 
δξόκν ηεο Κνηλόηεηαο Παλαγηνύδαο ηνπ θ. 
Σδαλεηέιιε Παλαγηώηε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  

 
ηελ έγθξηζε ρνξήγεζεο ζεηηθήο γλσκνδόηεζεο πξνο ηνλ θ. Σδαλεηέιιε Παλαγηώηε 
ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. πξση. 2117/27-01-2022 αίηεζε γηα βεβαίσζε  εγθαηάζηαζεο  
γηα  Κ.Τ.Δ  θαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ηνπ Ν. 4442/2016 θαη ηελ ΚΤΑ 16228/17-5-
2017, κε ηίηιν «Δζηηαηόξην - Καθεηέξηα», ζε δεκνηηθή νδό ηεο Κνηλόηεηαο Παλαγηνύδαο. 
 


