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Από το πρακτικό της 1 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  22η   Ιανουαρίου   
2019 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  2 /2019 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί αιτήµατος 
εισόδου –εξόδου της υπό ίδρυση εγκατάστασης (ΑΕΚΚ) στα ∆αυγάτα . 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  22  η   Ιανουαρίου  του έτους  2019  ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11: 00  
το πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.  1212/18-01-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν 
παρόντες     τα  επτά     (7) και αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                   Κεκάτος Ευάγγελος                                                                                                                                             

2. Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                                            Παρίσης Ηλίας 
3. Γάκης Μιχαήλ                                                                                                  Βανδώρος Παναγής                                                                                
4.   Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                     
5.   Γαρµπή Σοφία       (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                     
6.  Κατσιβέλης Γεώργιος  (αναπληρωµατικό Μέλος)    
7.  Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                                                                               
Οι κ. κ. Κεκκάτος και Βανδώρος ειδοποίησαν ότι απουσιάζουν για εργασία τους  εκτός Κεφαλονιάς και 
θεωρούνται δικαιολογηµένα  ΑΠΟΝΤΕΣ. 
Ο κ. Σαµούρης ειδοποίησε ότι αδυνατεί να παρευρεθεί  λόγω εργασίας και θεωρείται δικαιολογηµένα 
ΑΠΩΝ. 
Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Α/∆ήµαρχος Τεχνικών έργων κ. ∆ιονύσιος Λυκούδης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 1ο  
Θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
επί αιτήµατος εισόδου –εξόδου της υπό ίδρυση εγκατάστασης (ΑΕΚΚ) στα ∆αυγάτα .» όπως εγκρίθηκε 
η συζήτηση του µε την 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , θέτει υπόψη της Επιτροπής 
την µε αρίθµ. πρωτ. 1407/21-01-2019 αίτηµα της εταιρίας µε την επωνυµία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 
σύµφωνα µε την οποία αιτείται την άµεση συζήτηση και λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής για το εν λόγω θέµα  γιατί  κωλυσιεργείται   η εκτέλεση των έργων που έχει αναλάβει  µε 
αποτέλεσµα την  παράταση της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών τους  και επι πλέον  
επιφυλασσόµενη  κάθε νοµίµου δικαιώµατός της. 
 
 Λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω  ο Πρόεδρος στην συνέχεια έθεσε υπόψη των   Μελών   της 
Επιτροπής  την    µε αρίθµ. πρωτ.  23504/17-09-2018 -05-2018 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  εισήγηση  του 
αναπληρωτή  Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  κ.  Καλογερόπουλου Θεόδωρου στο 
οποίο  αναφέρει τα παρακάτω:  
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• ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 
ΘΕΜΑ : ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ-ΕΞΟ∆ΟΥ ΥΠΟ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΕΚΚ) ΣΤΑ 

∆ΑΥΓΑΤΑ 
 
 
 Με το υπ' αριθµ. πρωτ. 90270/21365/14.11.17 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, διαβιβάστηκε στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς η από 23.10.17 αίτηση της εταιρείας ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'', µε την οποία ζητείται η 
χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχηµάτων σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση ''Λαγκαδάκια'' 
∆αυγάτων Αργοστολίου Κεφαλληνίας, για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 
 
 Μετά από έλεγχο της ισχύουσας νοµοθεσίας, προκύπτει ότι: 
 α) Με βάση την υπ' αριθµ. 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ, αρµόδια αρχή για τη χορήγηση 
εγκρίσεως εισόδου-εξόδου οχηµάτων από εγκατάσταση στο δηµοτικό/αγροτικό κοινόχρηστο οδικό 
δίκτυο, είναι ο οικείος ∆ήµος, αρµόδιο δε όργανο για τη χορήγηση της εν λόγω εγκρίσεως είναι το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του οικείου ∆ήµου (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008 σκ.5), δεδοµένου ότι από το νόµο 
δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρµοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτηµα, σε κανένα άλλο όργανο 
του ∆ήµου. Ειδικότερα, η άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν έχει ανατεθεί από το νόµο στον 
προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία συνιστά υπηρεσιακή µονάδα του ∆ήµου 
(α.97 Ν.3852/2010), επιφορτισµένη µε τη διενέργεια των απαιτούµενων, κατά τις διατάξεις του 
Β.∆.465/1970 για τη χορήγηση της εγκρίσεως εισόδου-εξόδου των οχηµάτων, προπαρασκευαστικών 
ενεργειών, προκειµένου στη συνέχεια να εκδοθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου η πράξη 
εγκρίσεως εισόδου-εξόδου. 
 β) Σύµφωνα µε το α.73 παρ. 1Β του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α) όπως ισχύει, η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των α.79 και 
α.82 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ.114Α) όπως ισχύει. Οι κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν τη ρύθµιση 
της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζόδροµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, 
τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, 
εκδίδονται, µετά προηγούµενη κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από 
τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες ∆ήµων και 
Κοινοτήτων των Περιφερειών. 
 γ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων, που 
βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλης και εκτός ορίων νοµίµως υφιστάµενων 
οικισµών, µετά των λοιπών εγκαταστάσεων για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και εµπορίας, οι 
οποίες ασκούνται εντός του χώρου του γηπέδου τους, καθώς και η κυκλοφοριακή σύνδεση µε τις οδούς 
των παραπάνω πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Β.∆.465/1970 (ΦΕΚ.150Α) όπως ισχύει και τροποποιήθηκε µε το Π∆.1224/1981 (ΦΕΚ.303Α), το 
Π.∆.509/1984 (ΦΕΚ.181Α), το Π.∆.143/1989 (ΦΕΚ.69Α), το Π.∆.125/1992 (ΦΕΚ.56Α), το Π.∆.327/1992 
(ΦΕΚ.163Α), το Π.∆.401/1993 (ΦΕΚ.170Α), το Π.∆.118/2006 (ΦΕΚ.119Α) κλπ νοµοθεσία. 
 δ) Η εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, διέπεται από τους όρους και 
προϋποθέσεις της υπ' αριθµ. 36259/1757/Ε103/23.8.2010 ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 
(ΦΕΚ.1312Β) και του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ.179Α) όπως ισχύει. 
 ε) Σύµφωνα µε το α.6 παρ.6 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει): 
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«Η µελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης για τα πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις στο Εθνικό, Επαρχιακό 
και ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Οδικό ∆ίκτυο, εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, εγκρίνονται από την 
αρµόδια για την οδό Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή της οικείας Νοµαρχίας». 
 στ) Σύµφωνα µε την παρ.5 της Εγκυκλίου 11/2007 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων 
(υπ' αριθµ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/ο/2879/18.4.07): 
«Αντικαθίσταται το άρθρο 17 του Β.∆.465/70 που αφορά τη διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης 
πρατηρίων. Με την παρ.1ιδ ορίζεται ειδικότερα ότι αρµόδια για την έγκριση των κυκλοφοριακών 
συνδέσεων είναι η αρµόδια για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικά 
διατάξεις περί αρµοδιοτήτων των κεντρικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, των Περιφερειών, 
των Νοµ/κών Αυτ/σεων και των ∆ήµων – Κοινοτήτων. Οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ.2 και 3 του 
Β.∆.465/70, που αφορούν την αρµοδιότητα έγκρισης κυκλοφοριακών συνδέσεων των παρόδιων 
εγκαταστάσεων (πλην πρατηρίων), παραπέµπουν στο άρθρο 6 παρ.6 του Β.∆.465/70 όπου ορίζεται ότι 
η έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων γίνεται από την αρµόδια για την οδό Υπηρεσία. ∆εδοµένου 
πάντως ότι η αρµοδιότητα για την έγκριση αυτή ακολουθούσε πάντα τις σχετικές ρυθµίσεις περί 
πρατηρίων, και δοθέντος ότι η έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων των πρατηρίων διενεργείται 
πλέον από την αρµόδια για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσία, πρέπει, για το ενιαίο των διαδικασιών 
και η έγκριση των συνδέσεων των λοιπών εγκαταστάσεων να γίνεται από την ίδια (αρµόδια για τη 
συντήρηση της οδού) Υπηρεσία». 
 ζ) Σύµφωνα µε το α.24 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει): 
«1. Ως εγκαταστάσεις για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται όλα τα κτίσµατα που δεν έχουν χρήση 
αµιγούς κατοικίας, χωρίζονται δε, σε δύο κατηγορίες: Κατηγορία Α, Κατηγορία Β. Για εγκαταστάσεις της 
Α κατηγορίας απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ για τις εγκαταστάσεις της Β κατηγορίας 
απαιτείται έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, ώστε και στις δύο περιπτώσεις ίδρυσης εγκαταστάσεων 
στο οδικό δίκτυο να τηρούνται κανόνες για την οδική ασφάλεια. 
2. Κατηγορία Α: Εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α είναι: α) εκείνες που η χρήση τους αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση των κινουµένων στις οδούς, όπως ξενοδοχεία, µοτέλ, εστιατόρια, τουριστικά 
συγκροτήµατα (Campings, Bangalows) σταθµοί αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια και λοιπές 
ανάλογες εγκαταστάσεις. β) εκείνες που η λειτουργία τους προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας 
επί των οδών, όπως εργοστάσια, αποθήκες, νοσοκοµεία, εγκαταστάσεις οργανισµών κοινής 
ασφάλειας, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, κέντρα διασκέδασης ή αναψυχής και λοιπές ανάλογες 
εγκαταστάσεις. Κατηγορία Β: Είναι οι εγκαταστάσεις που δεν έχουν σχέση µε την κυκλοφορία επί των 
οδών και η λειτουργία τους δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί αυτών. 
3. Γήπεδα χωρίς κτίσµατα τα οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις έχουν, εκτός από την αµιγώς γεωργική 
και άλλη οικονοµικά εκµεταλλεύσιµη χρήση, κατατάσσονται στην Α ή Β κατηγορία εγκαταστάσεων, κατά 
τη κρίση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας». 
 η) Σύµφωνα µε την παρ.7δ της Εγκυκλίου 11/2007 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων: 
«Τα παρόδια ακίνητα χωρίς κτίσµατα διακρίνονται σε αµιγώς αγροτικά και έχοντα και άλλη οικονοµικά 
εκµεταλλεύσιµη χρήση (παρ.3) Τα πρώτα δεν έχουν ανάγκη σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου, ενώ στα 
δεύτερα χορηγείται σύνδεση ή είσοδος-έξοδος οχηµάτων ανάλογα µε την επιβάρυνση της οδού». 
 θ) Σύµφωνα µε το α.39 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει): 
«1. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων είναι η δυνατότητα διαµορφωµένης εισόδου-εξόδου, για 
αντιπροσωπευτικό όχηµα σε συγκεκριµένη θέση του προσώπου του γηπέδου. 
2. Η θέση εισόδου-εξόδου πρέπει να πληρεί δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη 
συµβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος – έξοδος και άλλης οδού. 
3. Ορατότητα. ∆εν χορηγείται έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από 
τη θέση εισόδου-εξόδου της εγκατάστασης, λόγω της οριζοντιογραφίας ή και της µηκοτοµής της οδού ή 
λόγω πλευρικών εµποδίων ή αδυναµίας αποκατάστασης της ορατότητας µε κατασκευαστικές 
επεµβάσεις, τα παρακάτω µήκη ορατότητας ανάλογα µε τη κατηγορία της οδού. ... ∆ηµοτικό – 
Κοινοτικό: 70µ. Τα µήκη αυτά ορατότητας µετρούνται επί του άξονα της πλησιέστερης προς την 
εγκατάσταση λωρίδας κυκλοφορίας. Αρχή µέτρησης είναι ο άξονας εισόδου-εξόδου. Το ύψος του 
οφθαλµού του οδηγού λαµβάνεται στο 1,06µ., η δε πορεία των οπτικών ακτίνων από τον οφθαλµό 
πρέπει να εξασφαλίζεται ανεµπόδιστη µέσα στον οδικό και παρόδιο χώρο της ζώνης απαλλοτρίωσης. 
Ως εµπόδια (οπτικά) θεωρούνται, τα βάθρα γεφυρών, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι πινακίδες σήµανσης, οι 
φυτεύσεις, τα στηθαία ασφαλείας, τα πρανή ορυγµάτων, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, κτίσµατα εν 
γένει κλπ. 
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4. Απόσταση από τη συµβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος – έξοδος και 
άλλης οδού. ∆εν 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 απόσταση αυτή µετριέται από το προς τη πλευρά 
των συµβαλλοµένων οδών άκρο της εισόδου-εξόδου έως το σηµείο τοµής των αξόνων των οδών. 
5. Το πλάτος της εισόδου-εξόδου είναι ανάλογο µε το εύρος κατάληψης του αντιπροσωπευτικού 
οχήµατος. 
6. Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εισόδου-εξόδου οχηµάτων είναι ίδια µε αυτή της έγκρισης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης µε τη προσθήκη ότι, χορήγηση οικοδοµικής άδειας χωρίς προηγούµενο 
έλεγχο για την έγκριση ή µη, της εισόδου-εξόδου οχηµάτων απαγορεύεται. 
7. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων στα 
σχέδια της οικοδοµικής άδειας περιλαµβάνεται διαµόρφωση µόνιµης περίφραξης η οποία δεν 
επιτρέπει είσοδο – έξοδο οχήµατος. 
... 10. Για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε ∆ηµοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο 
έλεγχος για την έγκριση ή µη εισόδου-εξόδου οχηµάτων. Η αρµόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού 
Υπηρεσία, στην οποία συµβάλλει το δηµοτικό κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούται να ελέγξει τη συµβολή ως 
προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόµενο πρόσθετα 
µέτρα βελτίωσης των συνθηκών συµβολής». 
 ι) Σύµφωνα µε την παρ.8 της Εγκυκλίου 11/2007 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων: 
«Η παρ.10 του άρθρου 39 του Β.∆.465/70 αναφέρει ότι για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων, 
ανεξαρτήτως κατηγορίας (Α΄ ή Β΄), που ιδρύονται στο ∆ηµοτικό – Κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή 
ορίου νοµίµως υφισταµένου οικισµού) επιβάλλεται έλεγχος µόνο για έγκριση εισόδου-εξόδου και όχι 
έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης». 
 ια) Σύµφωνα µε την παρ.2ε της Εγκυκλίου 11/2007 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων: 
«... παρεµβάλλεται ∆ηµοτική οδός (ή αγροτική κοινόχρηστη) και ...», από το οποίο τεκµαίρεται ότι ως 
προς το αντικείµενο της διαδικασίας έγκρισης εισόδου-εξόδου, οι αγροτικές κοινόχρηστες οδοί 
αντιµετωπίζονται ως ∆ηµοτικές οδοί. 
 ιβ) Σύµφωνα µε το α.5 του Π.∆.118/2006 (όπως ισχύει): 
«1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του β.δ.465/1970, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 
4 του π.δ.143/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Κυρώνονται τα συνοδεύοντα το παρόν σχέδια 
κυκλοφοριακών διαµορφώσεων πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων που συντάχθηκαν σαν 
υποδείγµατα, εφαρµοζόµενα ως κάτωθι: ...». 
 ιγ) Σύµφωνα µε το α.6 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει): 
«Κατά την κρίση της υπηρεσίας µε την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απαραίτητη 
οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση σύµφωνα µε το ν.2696/1999 όπως κάθε φορά ισχύει και ο 
ηλεκτροφωτισµός σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές». 
 ιδ) Σύµφωνα µε το α.34 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α) όπως ισχύει: 
«... 2. H στάση ή στάθµευση οχήµατος απαγορεύεται: ... γ) Σε εισόδους και εξόδους κόµβων και σε 
απόσταση µικρότερη από δέκα (10) µέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραµµής 
του κάθετου οδοστρώµατος. ... 3. H στάθµευση οχήµατος στο οδόστρωµα απαγορεύεται και: ... β) 
Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχηµάτων παρόδιου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν 
η οδός είναι στενή και παρεµποδίζεται η είσοδος-έξοδος οχηµάτων εξ αυτής». 
 ιε) Σύµφωνα µε το α.24 παρ.5 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει): 
«5. Κατά την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου όλων των εγκαταστάσεων και των 
κατηγοριών Α και Β δεν επιτρέπεται να γίνονται επεµβάσεις σε πρανή των οδών χωρίς έγκριση 
εδαφοτεχνικής και περιβαλλοντικής µελέτης. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβλάπτεται και η αισθητική 
του τοπίου, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 6 του 
παρόντος». 
 ιστ) Σύµφωνα µε την παρ.7δ της Εγκυκλίου 11/2007 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Έργων: 
«Ως «είσοδος – έξοδος» νοείται ένα άνοιγµα στην περίφραξη του γηπέδου που το απαραίτητο πλάτος 
της προκύπτει από τις καµπύλες οπισθοτροχιάς ανάλογα µε το αντιπροσωπευτικό όχηµα το οποίο θα 
τη χρησιµοποιεί (Ι.Χ. ή άλλο όχηµα µεγαλύτερων διαστάσεων)». 
 ιζ) Σύµφωνα µε το α.5 παρ.2στ του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει): 
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«Γενικώς σε όλα τα πρατήρια επιβάλλεται η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου, εκτός της 
προσόψεως, τηρουµένων των πολεοδοµικών διατάξεων, προς παρεµπόδιση της εισόδου στην οδό και 
εξόδου από αυτήν των οχηµάτων µέσω του χώρου του πρατηρίου». 
 ιη) Σύµφωνα µε το α.18 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει): 
«1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, υποβάλλονται στην 
αδειοδοτούσα αρχή, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, τα εξής δικαιολογητικά 
στην ελληνική γλώσσα ή επισήµως µεταφρασµένα σε αυτήν: ... β) Έγκριση απότµησης-υποβιβασµού 
στάθµης πεζοδροµίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά περίπτωση, από την αρµόδια για τη 
συντήρηση της οδού ή των οδών έµπροσθεν του πρατηρίου, Υπηρεσίας, συνοδευόµενη και από τη 
Βεβαίωση ότι η εγκεκριµένη απότµηση του πεζοδροµίου για την είσοδο – έξοδο των οχηµάτων 
από/προς την οδό προς/από το υπόψη πρατήριο, ή η κυκλοφοριακή σύνδεση εκτελέσθηκε καλώς. ...». 
 ιθ) Σύµφωνα µε το α.17 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει): 
«1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίµων υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα 
αρχή στην ελληνική γλώσσα ή επισήµως µεταφρασµένα σε αυτήν, τα εξής: ... δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του µελετητή της εγκατάστασης µηχανικού, µε το εξής περιεχόµενο: ... iv) 
Έχει υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έµπροσθεν του 
πρατηρίου, η υπ' αριθµ. [αριθµός] αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
έγκρισης απότµησης – υποβιβασµού της στάθµης του πεζοδροµίου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης (κατά 
περίπτωση)». 
 κ) Σύµφωνα µε το α.1 της υπ' αριθµ. 4905/463/16 (ΦΕΚ.338Β) απόφασης ΥΠΟΜΕ∆Ι, ορίζεται 
ότι: 
«Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίµων, κειµένου είτε εντός είτε εκτός 
σχεδίου πόλεως, ή κώµης, ή εγκεκριµένου οικισµού, αντί της προβλεπόµενης στη παρ. 1ιδ του άρθρου 
17 του υπ' αριθµ. 1224/1981 Προεδρικού ∆ιατάγµατος (Α΄303), και του υπ' αριθµ. 465/1970 (Α΄150) 
Βασιλικού ∆ιατάγµατος, όπως ισχύουν, έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου 
πόλεως ιδρυόµενα πρατήρια), ή έγκρισης απότµησης — υποβιβασµού της στάθµης του πεζοδροµίου 
(για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόµενα πρατήρια), απαιτείται πλέον Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986 του κατά νόµο υπεύθυνου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε, στην οποία βεβαιώνεται ότι, έχει 
υποβληθεί στην αρµόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έµπροσθεν του υπό 
ίδρυση πρατηρίου, η µε αριθµό πρωτοκόλλου ... αίτηση για χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής 
σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου πόλεως ιδρυόµενα πρατήρια), ή έγκρισης απότµησης— υποβιβασµού 
της στάθµης του πεζοδροµίου (για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόµενα πρατήρια)». 
 κα) Σύµφωνα µε το α.21 παρ.12 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει): 
«Η κατά το άρθρο 17 παρ.1 περιπτ. ιδ΄ του Β.∆.465/1970 έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του 
πρατηρίου µε την οδό ισχύει για µία τριετία. Αν µετά την παρέλευση της τριετίας δεν έχουν 
ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής σύνδεσης, η έγκριση δύναται να 
παραταθεί εφάπαξ κατόπιν αιτήσεως για την επόµενη τριετία, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι 
κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή να υποβληθεί αίτηση για έγκριση νέας κυκλοφοριακής σύνδεσης 
εάν έχουν αλλάξει. Η αίτηση για παράταση, υποβάλλεται πριν λήξει η αρχική έγκριση κυκλοφοριακής 
σύνδεσης του πρατηρίου. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου ή προσθήκη 
επιπλέον επιτρεποµένων χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες 
της οδού». 
 κβ) Σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. πρωτ. 152731/20.9.2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού 
Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου: 
«... Η ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου δεν εγκρίνει κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για συνδέσεις εισόδου-εξόδου 
εγκαταστάσεων». 
 
 Μετά από έλεγχο των επιτόπου συνθηκών της οδικής θέσης έµπροσθεν του εν λόγω 
γεωτεµαχίου, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 1) Η εν λόγω οδική θέση, βρίσκεται στην εκτός ορίων οικισµού περιοχή των ∆αυγάτων 
Αργοστολίου, έχει πλάτος ασφαλτοστρωµένου οδοστρώµατος κυκλοφορίας περίπου 5,5m και φέρει 
τσιµεντοστρωµένη λωρίδα ερείσµατος πλάτους περίπου 0,5m εφαπτόµενα του εν λόγω γεωτεµαχίου. 
Πρόκειται για ασφαλτοστρωµένη αγροτική κοινόχρηστη οδό, διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας 
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οχηµάτων, η οποία αποτελεί την κύρια οδική σύνδεση του οικισµού ∆αυγάτων µε την πρωτεύουσα της 
Κεφαλλονιάς, το Αργοστόλι. 
 2) Το υπόψιν γεωτεµάχιο εµφανίζεται περιφραγµένο, στην πρόσοψή του µε υπερυψωµένο 
σενάζ σκυροδέµατος και συρµατόπλεκτη περίφραξη επί αυτού, κατά τις λοιπές πλευρές του µε 
ξηρολιθοδοµή επισκευασµένη µε σκυρόδεµα και συρµατόπλεκτη περίφραξη επί αυτής. 
 3) Στην πρόσοψη του υπόψιν γεωτεµαχίου, εµφανίζεται διαµορφωµένη εσοχή εισόδου-εξόδου 
οχηµάτων (υποχώρηση µορφής ''∆'') σε οδικό µήκος περίπου 14,2m, κλιµακούµενου βάθους που 
φτάνει περίπου τα 3,5m, και µε πλάτος γκαραζόπορτας περίπου 7,7m. 
 4) Τα όµβρια ύδατα της οδού, φέρονται να έχουν επιφανειακή απορροή προς τα χαµηλότερα 
υψοµετρικά εδάφη. 
 
 Η εταιρεία ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'', µε την υπ' αριθµ. 17167/28.6.18 αίτησή της, προσκόµισε στη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 1) Τον υπ' αριθµ. 5021/25.7.2008 τίτλο ιδιοκτησίας (αγοραπωλητήριο συµβόλαιο αγροτεµαχίου 
στη θέση ''Λαγκαδάκια'' ∆αυγάτων εκτάσεως 5.633m² µε ΚΑΕΚ 250170406121 της Συµβολαιογράφου 
Αγλαΐας Λουκάτου) µε το από ∆εκ/2000 τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου µηχανικού Βασίλη 
Πινιατώρου που τον συνοδεύει. 
 2) Το κτηµατολογικό Φύλλο του ΚΑΕΚ 250170406121 της ιδιοκτησίας, από το κτηµατολογικό 
γραφείο Αργοστολίου. 
 3) Το καταστατικό της εταιρείας ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' µε έδρα (Πεζόδροµος Τενέδου 4 – 
ΤΚ.55535), µε αριθµό ΜΑΕ: 57437/62/Β/04/0178 και µε αριθµό ΓΕΜΗ: 121585504000, στην οποία 
ανήκει η ιδιοκτησία. 
 4) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 641649.916769/09.8.18 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της 
εταιρείας ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'', από το Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης. 
 5) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 12226314/20.01.17 µισθωτήριο ιδιοκτησίας µε ηµεροµηνία λήξης 
31.12.19, για ενοικίαση ως χώρο στάθµευσης οχηµάτων. 
 6) Το από Απρ/2018 διάγραµµα εισόδου – εξόδου οχηµάτων (κλ. 1:250, ΕΓΣΑ '87) του 
πολιτικού µηχανικού ΤΕ Γεωργίου Παπαϊωάννου για την υπό ίδρυση εγκατάσταση ΑΕΚΚ, µε τα 
αναγκαία συνοδευτικά στοιχεία. 
 7) Την από 31.8.18 τεχνική έκθεση του πολιτικού µηχανικού Χρύσανθου Κτενίδη, για την είσοδο 
– έξοδο οχηµάτων της υπό ίδρυση εγκατάστασης ΑΕΚΚ. 
 8) Την από 31.8.18 υπεύθυνη δήλωση του προέδρου και διευθύνων συµβούλου της εταιρείας 
Χρύσανθου Κτενίδη, για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της αδειοδότησης, όπως θα 
καθοριστούν σ' αυτήν. 
 
 Λαµβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, 
προκύπτει ότι: 
 i) Με την υπ' αριθµ. πρωτ. 84064/19795/22.12.17 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Α∆Α:7ΗΖΤ7ΛΕ-ΚΡ∆), χορηγήθηκε στην εταιρεία ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' η υπόψιν 
άδεια εγκατάστασης µονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), προαπαιτούµενο για την έναρξη λειτουργίας της οποίας, είναι η εν λόγω έγκριση εισόδου-
εξόδου οχηµάτων. 
 ii) Η αιτούµενη χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχηµάτων, αφορά την υπό ίδρυση µονάδα 
επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ), βρίσκεται στην εκτός 
ορίων οικισµού περιοχή των ∆αυγάτων Αργοστολίου, µε πρόσοψη σε αγροτική κοινόχρηστη οδό, 
διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας, πλάτους ασφαλτοστρωµένου οδοστρώµατος κυκλοφορίας περίπου 
5,5m. 
 iii) Η υπό ίδρυση µονάδα, κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α' και απαιτείται ο 
έλεγχος έγκρισης εισόδου-εξόδου οχηµάτων. 
 iv) Το προτεινόµενο άνοιγµα εισόδου-εξόδου οχηµάτων της περίφραξης του γεωτεµαχίου, έχει 
πλάτος 14,2m περίπου και καλύπτει τις καµπύλες οπισθοτροχίας και το εύρος κατάληψης 
αντιπροσωπευτικού οχήµατος που θα διέρχεται απ' αυτήν. Η προτεινόµενη οπισθοχώρηση της θέσης 
της γκαραζόπορτας, δηµιουργεί εσοχή (υποχώρηση µορφής ''∆'') στην περίφραξη του γεωτεµαχίου σε 
βάθος έως 3,5m περίπου (θέση που βρίσκεται η γκαραζόπορτα πλάτους περίπου 7,7m) και συντελεί 
υπέρ της βελτίωσης των συνθηκών συµβολής της εισόδου-εξόδου µε την οδό. 
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 v) Η προτεινόµενη µόνιµη περίφραξη των πλευρών του γεωτεµαχίου (εκτός της 
γκαραζόπορτας), πληρεί την απαγόρευση εισόδου-εξόδου οχηµάτων της εγκατάστασης στην οδό, από 
άνοιγµα διαφορετικό του προτεινόµενου. 
 vi) Η προτεινόµενη θέση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, πληρεί το κριτήριο της ορατότητας των 70m 
της οδού πριν την εγκατάσταση (από την κατεύθυνση κυκλοφορίας που εφάπτεται της εγκατάστασης). 
 vii) Η προτεινόµενη θέση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, πληρεί το κριτήριο της απόστασης των 
50m της οδού, από την πλησιέστερη συµβολή οδών (ευρισκόµενη στην ίδια πλευρά της οδού µε την 
εγκατάσταση) ή διασταύρωση οδών. 
 viii) Με την προτεινόµενη οδική σήµανση που θα τοποθετηθεί (µε έξοδα και µέριµνα της 
ιδιοκτήτριας εταιρείας) στη συµβολή και πλησίον της εισόδου-εξόδου της εγκατάστασης, 
προειδοποιούνται οι οδηγοί χρήστες της οδού. 
 ix) Τα όµβρια ύδατα της οδού, απορρέουν επιφανειακά προς τα χαµηλότερα υψοµετρικά εδάφη. 
 x) Η προτεινόµενη είσοδος/έξοδος οχηµάτων, όπως εµφανίζεται στην υποβληθείσα µελέτη της 
εταιρείας ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'', καλύπτει τις αναγκαίες απαιτήσεις διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου της 
υπό ίδρυση µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, στη συγκεκριµένη οδική θέση. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 
 Την έγκριση δηµιουργίας εισόδου-εξόδου οχηµάτων, της αδειοδοτηµένης µε απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Α∆Α:7ΗΖΤ7ΛΕ-ΚΡ∆) εγκατάστασης µονάδας 
επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) στη θέση ''Λαγκαδάκια'' 
εκτός ορίων οικισµού ∆αυγάτων Αργοστολίου, επί της αγροτικής οδού στην οποία έχει πρόσοψη, 
σύµφωνα µε το από Απρ/2018 διάγραµµα εισόδου – εξόδου οχηµάτων του πολιτικού µηχανικού ΤΕ 
Γεωργίου Παπαϊωάννου, την από 31.8.18 τεχνική έκθεση του πολιτικού µηχανικού Χρύσανθου Κτενίδη 
και την από 31.8.18 υπεύθυνη δήλωση του προέδρου και διευθύνων συµβούλου της εταιρείας 
Χρύσανθου Κτενίδη (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας έγκρισης), µε µέριµνα 
και δαπάνη της εταιρείας ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' και υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
1. Τήρηση της εγκεκριµένης µε την παρούσα, διάταξης εισόδου-εξόδου οχηµάτων της εγκατάστασης 
και τους όρους αυτής. 
2. Τοποθέτηση της εγκεκριµένης µε την παρούσα, οδικής σήµανσης, τηρώντας τις προδιαγραφές της 
κείµενης νοµοθεσίας. 
3. Τοποθέτηση επαρκή ηλεκτροφωτισµού στην είσοδο-έξοδο οχηµάτων της εγκατάστασης. 
4. ∆ιαµόρφωση 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. 
5. Σε περίπτωση µετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων ή 
επέκτασης αυτής και των χρήσεών της, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης 
εισόδου-εξόδου οχηµάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της 
οδού. 
6. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού, η εταιρεία υποχρεούται 
αναντίρρητα µε µέριµνα και αποκλειστική της δαπάνη, δίχως καµία απαίτηση για αποζηµίωση, να 
λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προσαρµογή της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου στη νέα 
κατάσταση και µε τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
7. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την είσοδο-έξοδο των οχηµάτων από και προς την εγκατάσταση, η 
εταιρεία αναλαµβάνει την όποια ευθύνη της αναλογεί σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(ΚΟΚ). 
8. Απαγορεύεται η είσοδος-έξοδος οχηµάτων στην εγκατάσταση από άλλη θέση, εκτός της 
εγκεκριµένης µε την παρούσα, διάταξης εισόδου-εξόδου οχηµάτων. 
9. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης της εισόδου-εξόδου οχηµάτων, θα πρέπει να 
ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή ατυχηµάτων, για τα οποία σε περίπτωση που 
συµβούν, αποκλειστική ευθύνη έχουν, ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων µηχανικός του. 
10. Ο καθαρισµός και η συντήρηση της πρόσοψης του γεωτεµαχίου µε την αγροτική οδό, καθώς και η 
συντήρηση της οδικής σήµανσης που εµφανίζεται στα εγκεκριµένα σχέδια, θα γίνεται µε τη φροντίδα 
και τη µέριµνα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. 
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11. Η εταιρεία ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' υποχρεούται να συµµορφωθεί πλήρως µε τα µέτρα βελτίωση της 
συµβολής της Επαρχιακής οδού µε την αγροτική οδό στην οποία έχει είσοδο-έξοδο η εγκατάστασή της, 
που τυχόν θα της επιβάλλει η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας. 
 
 Η παρούσα απόφαση ισχύει για τρία (3) έτη από τη λήψη της και αποκλειστικά για το είδος της 
εγκατάστασης για την οποία εκδόθηκε, µε δυνατότητα, σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των εργασιών 
κατασκευής της εγκεκριµένης εισόδου-εξόδου οχηµάτων µέσα στην ανωτέρω προθεσµία κι εφόσον δεν 
έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, να παραταθεί η ισχύς της εισόδου-εξόδου οχηµάτων για τρία (3) ακόµη έτη, αν αυτό 
ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο εµπρόθεσµα και εγγράφως. 
 Η παρούσα έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, δεν επέχει θέση άδειας για την κατασκευή της, η 
οποία θα πρέπει να εκδοθεί από την αρµόδια ∆Υ∆ΟΜ και να προσκοµιστεί στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την έκδοση της βεβαίωσης κατασκευής της εγκεκριµένης εισόδου-
εξόδου οχηµάτων, βεβαίωση η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της 
εγκατάστασης. 
 Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της βεβαίωσης και της έγκρισης 
εισόδου-εξόδου οχηµάτων, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης, σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαµόρφωσης ή προκαλούνται προβλήµατα στην 
ασφάλεια της κυκλοφορίας της αγροτικής οδού, λόγω εισόδου-εξόδου των οχηµάτων στην 
εγκατάσταση. 
 
 Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας ως αρµόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση του Επαρχιακού 
οδικού δικτύου, στο οποίο συµβάλλει η εν λόγω αγροτική οδός, υποχρεούται να ελέγξει τη συµβολή ως 
προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα, και τυχόν να επιβάλλει στην εταιρεία 
''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' πρόσθετα µέτρα βελτίωσης των συνθηκών συµβολής (α.39 παρ.10 Β.∆.465/1970 
όπως ισχύει). 
 
 
Αµέσως µετά  ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  µε αρίθ. πρωτ.  27133/8-10-
2018  γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  ∆αυγάτων σύµφωνα µε την οποία 
εκφράζουν την  αντίθεση  του  συνόλου των κατοίκων των ∆αυγάτων  (συνοδευµένη  µε  περίπου 120 
υπογραφές)   στην εγκατάσταση και µελλοντική λειτουργία επιχείρησης επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ 
(αποβλήτων εκσκαφών , κατεδαφίσεων και κατασκευών)  η οποία επισυνάπτεται και  θεωρείται και 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.  
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει  να γνωµοδοτήσουν θετικά επί του θέµατος   και να εισηγηθούν στο ∆.Σ 
πρόταση σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μοσχονάς Αλέξανδρος  

Γ                     Γάκης Μιχαήλ -    Αποστολάτος Γεράσιµος - Κατσιβέλης Γεώργιος . 

 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την µε αρίθµ. πρωτ.  23504/17-09-2018  εισήγηση    της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

•  την µε αρίθ. πρωτ. 27133/ 8-10-2018 2018 απόφαση της   Τοπικής Κοινότητας 
∆αυγάτων 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
 
 
 
 

                                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για  : 
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 Την έγκριση δηµιουργίας εισόδου-εξόδου οχηµάτων, της αδειοδοτηµένης µε απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Α∆Α:7ΗΖΤ7ΛΕ-ΚΡ∆) εγκατάστασης µονάδας 
επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) στη θέση ''Λαγκαδάκια'' 
εκτός ορίων οικισµού ∆αυγάτων Αργοστολίου, επί της αγροτικής οδού στην οποία έχει πρόσοψη, 
σύµφωνα µε το από Απρ/2018 διάγραµµα εισόδου – εξόδου οχηµάτων του πολιτικού µηχανικού ΤΕ 
Γεωργίου Παπαϊωάννου, την από 31.8.18 τεχνική έκθεση του πολιτικού µηχανικού Χρύσανθου Κτενίδη 
και την από 31.8.18 υπεύθυνη δήλωση του προέδρου και διευθύνων συµβούλου της εταιρείας 
Χρύσανθου Κτενίδη (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας έγκρισης), µε µέριµνα 
και δαπάνη της εταιρείας ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' και υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
1. Τήρηση της εγκεκριµένης µε την παρούσα, διάταξης εισόδου-εξόδου οχηµάτων της εγκατάστασης 
και τους όρους αυτής. 
2. Τοποθέτηση της εγκεκριµένης µε την παρούσα, οδικής σήµανσης, τηρώντας τις προδιαγραφές της 
κείµενης νοµοθεσίας. 
3. Τοποθέτηση επαρκή ηλεκτροφωτισµού στην είσοδο-έξοδο οχηµάτων της εγκατάστασης. 
4. ∆ιαµόρφωση 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. 
5. Σε περίπτωση µετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων ή 
επέκτασης αυτής και των χρήσεών της, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης 
εισόδου-εξόδου οχηµάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της 
οδού. 
6. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού, η εταιρεία υποχρεούται 
αναντίρρητα µε µέριµνα και αποκλειστική της δαπάνη, δίχως καµία απαίτηση για αποζηµίωση, να 
λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προσαρµογή της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου στη νέα 
κατάσταση και µε τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
7. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την είσοδο-έξοδο των οχηµάτων από και προς την εγκατάσταση, η 
εταιρεία αναλαµβάνει την όποια ευθύνη της αναλογεί σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(ΚΟΚ). 
8. Απαγορεύεται η είσοδος-έξοδος οχηµάτων στην εγκατάσταση από άλλη θέση, εκτός της 
εγκεκριµένης µε την παρούσα, διάταξης εισόδου-εξόδου οχηµάτων. 
9. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης της εισόδου-εξόδου οχηµάτων, θα πρέπει να 
ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή ατυχηµάτων, για τα οποία σε περίπτωση που 
συµβούν, αποκλειστική ευθύνη έχουν, ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων µηχανικός του. 
10. Ο καθαρισµός και η συντήρηση της πρόσοψης του γεωτεµαχίου µε την αγροτική οδό, καθώς και η 
συντήρηση της οδικής σήµανσης που εµφανίζεται στα εγκεκριµένα σχέδια, θα γίνεται µε τη φροντίδα 
και τη µέριµνα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. 
11. Η εταιρεία ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' υποχρεούται να συµµορφωθεί πλήρως µε τα µέτρα βελτίωση της 
συµβολής της Επαρχιακής οδού µε την αγροτική οδό στην οποία έχει είσοδο-έξοδο η εγκατάστασή της, 
που τυχόν θα της επιβάλλει η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας. 
 
 Η παρούσα απόφαση ισχύει για τρία (3) έτη από τη λήψη της και αποκλειστικά για το είδος της 
εγκατάστασης για την οποία εκδόθηκε, µε δυνατότητα, σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των εργασιών 
κατασκευής της εγκεκριµένης εισόδου-εξόδου οχηµάτων µέσα στην ανωτέρω προθεσµία κι εφόσον δεν 
έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, να παραταθεί η ισχύς της εισόδου-εξόδου οχηµάτων για τρία (3) ακόµη έτη, αν αυτό 
ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο εµπρόθεσµα και εγγράφως. 
 Η παρούσα έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, δεν επέχει θέση άδειας για την κατασκευή της, 
η οποία θα πρέπει να εκδοθεί από την αρµόδια ∆Υ∆ΟΜ και να προσκοµιστεί στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την έκδοση της βεβαίωσης κατασκευής της εγκεκριµένης εισόδου-
εξόδου οχηµάτων, βεβαίωση η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της 
εγκατάστασης. 
 Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της βεβαίωσης και της έγκρισης 
εισόδου-εξόδου οχηµάτων, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης, σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαµόρφωσης ή προκαλούνται προβλήµατα στην 
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ασφάλεια της κυκλοφορίας της αγροτικής οδού, λόγω εισόδου-εξόδου των οχηµάτων στην 
εγκατάσταση. 
 
 Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας ως αρµόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση του Επαρχιακού 
οδικού δικτύου, στο οποίο συµβάλλει η εν λόγω αγροτική οδός, υποχρεούται να ελέγξει τη συµβολή ως 
προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα, και τυχόν να επιβάλλει στην εταιρεία 
''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' πρόσθετα µέτρα βελτίωσης των συνθηκών συµβολής (α.39 παρ.10 Β.∆.465/1970 
όπως ισχύει). 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                         Πιστό αντίγραφο 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                                                                    
                                                          Α/ ∆ήµαρχος  
                                                                 Ηλίας Κουρκουµέλης 
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