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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθμός της υπ΄ αριθμ. 19 /2018 της Τακτικής Συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Αριθμ. Συνεδρίασης :19 /2018
Αριθμ. Απόφασης : 90 /2018
ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Στεφανίδης)
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα, 16-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:45, στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα
με τα άρθρα 73-75 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Ωραιοκάστρου ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 17424/ 12-10-2018 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννιά (9)
μέλη, βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
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ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Tα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο
Ζαχαριάδη Πραξιτέλη.
Ο Πρόεδρος ζήτησε τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
λόγω χρονικών περιορισμών και το σώμα ομόφωνα συμφώνησε τη συζήτηση.
Στη συνέχεια, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο
θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Σε απάντηση στην με αρ. πρωτ. 16506/01-10-2018 αίτηση του Τσιάλτα Γ.
για έγκριση αδείας εισόδου-εξόδου στο με αριθμό 606 αγροτεμάχιο της
κτηματικής περιοχής Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου, το τμήμα
Η/Μ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 523/15-10-2018 έγγραφό του αναφέρει ότι
μπορεί να χορηγηθεί άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων στη θέση που
υποδεικνύεται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα επί της οδού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 465/70 και των Π.Δ. 1224/81 και Π.Δ.
118/06 άρθρο 22.
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Ο Ιδιοκτήτης της εταιρείας με υπεύθυνη δήλωσή του δεσμεύεται ότι:
Α. Πριν τη χρήση του εν λόγω ανοίγματος εισόδου-εξόδου, θα
τοποθετήσει:
α) καθρέφτη απέναντι της εξόδου για την ορατότητα τυχόν
διερχόμενου οχήματος
β) σήμανση (Ρ-2)-STOP στην έξοδο της αυλής προς το δρόμο
γ) σήμανση (Ρ-27) «Απαγορεύεται η αριστερή στροφή» στην
εσωτερική πλευρά της εξόδου προς το δρόμο
Β.
Θα φροντίσει για τον επαρκή ηλεκτροφωτισμό της εισόδουεξόδου.
Γ. Το πλάτος της εισόδου-εξόδου που θα κατασκευάσει θα είναι 08,00
μ, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Μετά από έλεγχο υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας για την καλή εκτέλεση
των παραπάνω εργασιών, θα εκδοθεί η άδεια εισόδου-εξόδου.
Εάν ο αιτών δεν φανεί συνεπής στα δηλωθέντα η άδεια εισόδου-εξόδου
δύναται να αναιρεθεί.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη
1. το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 για «τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής»,
2. Την υπ’ αριθμ. 523/15-10-2018 εισήγηση του τμήματος Η/Μ έργων και
Συγκοινωνιών με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου οχημάτων στο με αριθμό 606
αγροτεμάχιο της κτηματικής περιοχής Ωραιοκάστρου του Δήμου
Ωραιοκάστρου, για λογαριασμό του Τσιάλτα Γεωργίου, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του εισηγητικού μέρους της παρούσας
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 90/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε
υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφές)

Ζιακούλης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
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