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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1/2022 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 
 Θέμα: «Έγκριση εισόδου εξόδου πτηνοτροφικής εγκατάστασης  ιδιοκτησίας Παντελεήμων 
Γιαννάκη του Κων/νου».  
   
      Στην Πρέβεζα, σήμερα, Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2445/14.02.2022 πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 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 1. Σαριάνογλου, Γεώργιος 

2.  Δαρδαμάνης, Ιωάννης 2. Γιαννουλάτος, Ευάγγελος 

3.  Παγγές, Νικόλαος 3. Κυριαζής, Χρύσανθος 

4.  Κουμπής  Γρηγόρης  

5.  Στύλος, Ιωσήφ  

6. Φονταράς, Χρήστος-Ευκλείδης  

   

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

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 5ο θέμα και συγκεκριμένα 
την εισήγηση της Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων,  που 
έχει ως εξής: 
 
« ΘΕΜΑ : Έγκριση εισόδου εξόδου πτηνοτροφικής εγκατάστασης  ιδιοκτησίας Παντελεήμων 

Γιαννάκη του Κων/νου. 

Σχετ. : Η υπ’ αριθμό 2246/09-02-2022 αίτηση. 
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Με την ανωτέρω σχετική αίτηση ο κύριος Παντελεήμων Γιαννάκης ιδιοκτήτης του 

τεμαχίου 10, Αναδασμού Νέας Σινώπης που βρίσκεται στη θέση Γραμμένο, Αγροκτήματος Δ.Δ. 

Νέας Σινώπης Δ.Ε. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας βιοτεχνίας ζητά τη χορήγηση άδειας εισόδου 

εξόδου για τη σύνδεση της υπό ανέγερσης πτηνοτροφικής εγκατάστασής του με δημοτική οδό. Η 

αίτηση συνοδεύετε από τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική περιγραφή του αρμόδιου πολιτικού 

μηχανικού Φώτιου Κωτσιαρίνη. Μετά από μελέτη των υποβαλλόμενων στοιχείων και την 

αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε πως πληρούνται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις που θέτει το Π.Δ. 118/06 και αναλυτικότερα τα  κριτήρια της ορατότητας 

(ελάχιστη ορατότητα 70μ) και της συμβολής ή διασταύρωσης με άλλη οδό (μεγαλύτερη 

απόσταση από τα 50μ).  

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) 

 

Εισηγούμαστε 

 

Την έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου στον κύριο Παντελεήμων Γιαννάκη 

ιδιοκτήτη του τεμαχίου 10, Αναδασμού Νέας Σινώπης που βρίσκεται στη θέση Γραμμένο, 

Αγροκτήματος Δ.Δ. Νέας Σινώπης Δ.Ε. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας στο οποίο θα γίνει ανέγερση 

πτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα υπό τους 

όρους :  

1. Τήρηση της εγκεκριμένης με την παρούσα, διάταξης εισόδου-εξόδου οχημάτων της 

εγκατάστασης και τους όρους αυτής. 

2. Διαμόρφωση του γεωτεμαχίου με κατάλληλες κλίσεις, ώστε τα όμβρια ύδατα του 

γεωτεμαχίου να οδηγούνται προς το εσωτερικό αυτού, και όχι στην αγροτική οδό, ενώ 

τα όμβρια ύδατα της αγροτικής οδού να κινούνται ανεμπόδιστα και ανεπηρέαστα από 

την είσοδο-έξοδο οχημάτων της εγκατάστασης. 

3. Η κατασκευή της εισόδου πρέπει να κατασκευαστεί εντός τριών (3) ετών από τη λήψη 

της απόφασης έγκρισης και αποκλειστικά για το είδος της εγκατάστασης για την οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119 Α/16-06-

2006). 
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Ο συντάξας      Η διευθύντρια 

 

 

       Γεώργιος Τάγκας                        Κωνσταντίνα Μωραΐτη       » 

 

Καλείται η Επιτροπή για λήψη απόφασης…» 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

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  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

Α. Την έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου στον κύριο Παντελεήμων Γιαννάκη ιδιοκτήτη 

του τεμαχίου 10, Αναδασμού Νέας Σινώπης που βρίσκεται στη θέση Γραμμένο, Αγροκτήματος 

Δ.Δ. Νέας Σινώπης Δ.Ε. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας στο οποίο θα γίνει ανέγερση πτηνοτροφικής 

εγκατάστασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και με το θεωρημένο τοπογραφικό 

διάγραμμα υπό τους όρους :  

1. Τήρηση της εγκεκριμένης με την παρούσα, διάταξης εισόδου-εξόδου οχημάτων της 

εγκατάστασης και τους όρους αυτής. 

2. Διαμόρφωση του γεωτεμαχίου με κατάλληλες κλίσεις, ώστε τα όμβρια ύδατα του 

γεωτεμαχίου να οδηγούνται προς το εσωτερικό αυτού, και όχι στην αγροτική οδό, ενώ 

τα όμβρια ύδατα της αγροτικής οδού να κινούνται ανεμπόδιστα και ανεπηρέαστα από 

την είσοδο-έξοδο οχημάτων της εγκατάστασης. 

3. Η κατασκευή της εισόδου πρέπει να κατασκευαστεί εντός τριών (3) ετών από τη λήψη 

της απόφασης έγκρισης και αποκλειστικά για το είδος της εγκατάστασης για την οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119 Α/16-06-

2006). 

 

Β. Διαβιβάζει το θέμα στο Δ.Σ. προς έγκριση. 
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     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  5/2022. 
 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   
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