
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

                                                                                    Αριθ. Αποφ. 18/2021 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 
 Θέμα: «Αίτηση για έγκριση εισόδου εξόδου επιχείρησης στη Λ. Ιωαννίνων 313 στην Πρέβεζα». 
   
     Σήμερα την 12-07-2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 12:00, συνήλθε η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), 

σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-

3-2020), την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ 426/ΑΠ:77233/13.11.2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του 

Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/ 19-7-2018), ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 14372/08-07-2021 

πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη, η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

    1.  Ακρίβης Κωνσταντίνος        Πρόεδρος   

    2.  Δαρδαμάνης Ιωάννης      

    3.  Παγγές Νικόλαος          

    4.  Καραμανίδης Δημήτριος   

    5. Κουμπής   Γρηγόρης  

    6.  Ζέρβας Φώτιος  

    7.  Ανωγιάτης Αθανάσιο  

    8. Ματέρης Κωνσταντίνος  

    9.  Αμάραντος Αναστάσιος  
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    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αικατερίνη Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη 

συμμετοχή/απαρτία δηλαδή επτά μέλη από τα εννέα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην 

συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 3ο θέμα και παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων,  που έχει ως εξής:  

 

« ΘΕΜΑ : Αίτηση για έγκριση εισόδου εξόδου επιχείρησης στη Λ. Ιωαννίνων 313 στην Πρέβεζα. 

 

Σχετ. : Η υπ’ αριθμό 8178/15-04-2021 αίτηση. 

Με την ανωτέρω σχετική αίτηση η επιχείρηση Μηνάς Μικρούλης (Χονδρικό εμπόριο ψευδοροφών 

και χωρισμάτων, πλακιδίων, παρόμοιων ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμ ή τεχνητή λίθο) ζητά τη 

χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου για εγκατάσταση (κέντρο αποθήκευσης και διανομής) της επί 

της οδού Λ. Ιωαννίνων 313 στην Πρέβεζα. Η αίτηση συνοδεύετε από τοπογραφικό διάγραμμα και 

τεχνική περιγραφή της μηχανολόγου μηχανικού Βασιλικής Βασιλά. Μετά την μελέτη των 

υποβαλλόμενων στοιχείων και την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας 

διαπιστώθηκε πως δεν πληρείται  το κριτήριο της απόστασης από συμβολή ή διασταύρωση με 

άλλη οδό. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119 Α/16-06-2006)  «Δεν χορηγείται 

έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, όταν δεν εξασφαλίζεται απόσταση 50μ. μεταξύ της θέσης 

εισόδου – εξόδου και της πλησιέστερης συμβολής (ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με 

την εγκατάσταση) ή διασταύρωσης οδών». Η εγκατάσταση της επιχείρησης βρίσκεται σε απόσταση 

20μ από τη συμβολή της Λ. Ιωαννίνων με την οδό Συρράκου.  

Έχοντας υπόψη : 

• Το Ν. 3852/10 

• Το ΒΔ 465/70 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

• Το Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119 Α/16-06-2006) 

• Την υπ’ αριθμό 8178/15-04-2021 αίτηση του κ. Μικρούλη Μηνά 

 

Εισηγούμαστε 

 

Την απόρριψη της αίτηση της επιχείρηση Μικρούλης Ιωαν. Μηνάς (Χονδρικό εμπόριο 

ψευδοροφών και χωρισμάτων, πλακιδίων, παρόμοιων ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητή 

λίθο) καθώς δεν πληρείται το κριτήριο της απόστασης από συμβολή ή διασταύρωση με άλλη οδό. 
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Ο συντάξας      Η διευθύντρια 

Γεώργιος Τάγκας        Κωνσταντίνα Μωραΐτη        » 

 
              Καλείται η Επιτροπή για λήψη απόφασης…» 

 

     Η  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη: 
- Την εισήγηση της υπηρεσίας  
- Την αριθ. 151/2011 απόφαση του Δ.Σ. περί τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής  
- τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 
τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, (ΥΠ.ΕΣ. 
18318/13.03.2020), (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.40/20930/31.03.2020), 
- τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω email,  καθώς και 
τις ψήφους δια τηλεφώνου. 

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Αμάραντος Ψήφισε ΠΑΡΩΝ  

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

 
 
Την απόρριψη της αίτηση της επιχείρηση Μικρούλης Ιωαν. Μηνάς (Χονδρικό εμπόριο 
ψευδοροφών και χωρισμάτων, πλακιδίων, παρόμοιων ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητή 
λίθο) καθώς δεν πληρείται το κριτήριο της απόστασης από συμβολή ή διασταύρωση με άλλη οδό 
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  18/2021. 
 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    
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