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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός της υπ΄ αριθμ. 2 /2021  της Τακτικής Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Αριθμ. Συνεδρίασης :2 /2021  
Αριθμ. Απόφασης : 23 /2021  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου 
οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην κτηματική περιοχή ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ του 
Δήμου Ωραιοκάστρου (Κ. Χ.).  
 
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα, 26-2-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00,  συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Α.Π. 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π. 136/22080/30-11-2020 Α.Π. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ. 431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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. 3533/ 22-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που 
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννιά   (9) 
μελών, βρέθηκαν παρόντα τα έξι   (6): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  
2. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
4. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
5. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
6. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
3. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο Ζαχαριάδη 
Πραξιτέλη. 
 Η Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 9ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 
 

Σε απάντηση στην με αρ. πρωτ. 3047/16-2-2021 αίτηση του Καζαντζίδη 
Χαράλαμπου για χορήγηση αδείας εισόδου-εξόδου στο με τα στοιχεία 
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΑ γεωτεμαχίου της διανομής Μπεϊλίκ της κτηματικής 
περιοχής Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου, το τμήμα Η/Μ Έργων και 
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Συγκοινωνιών με το υπ’αριθμ. 3047/16-02-2021 έγγραφο μας διαβιβάζει τα 
τοπογραφικά διαγράμματα του εν λόγω αγροτεμαχίου και μας πληροφορεί 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. 

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 
β)  σήμανση (Ρ-2)-STOP στην έξοδο προς το δρόμο 
γ) σήμανση (Ρ-50δ) «Υποχρεωτική κατεύθυνση με στροφή 

δεξιά»  στην εσωτερική πλευρά της εξόδου προς το δρόμο 
Β.  Θα φροντίσει για τον επαρκή ηλεκτροφωτισμό της εισόδου-

εξόδου. 
Γ. Το πλάτος της εισόδου- εξόδου θα είναι 3,50 μ, όπως αποτυπώνεται 

στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 
Εάν ο αιτών δεν υλοποιήσει τα ανωτέρω, η άδεια εισόδου-εξόδου ανακαλείται. 
 
Στη συνέχεια, η 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. 3047/16-02-2021 εισήγηση  
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
 Εγκρίνει τη χορήγηση αδείας εισόδου-εξόδου στο με τα στοιχεία 
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΑ γεωτεμαχίου της διανομής Μπεϊλίκ της κτηματικής 
περιοχής Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου, για λογαριασμό του 
Καζαντζίδη Χαράλαμπου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 23/2021 

 
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 

 
        H ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
          (υπογραφή) 

 
 

   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 (υπογραφές) 

 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
        Αντιδήμαρχος 
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