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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Συγκοινωνιακών Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Πληρ.  Τσακλίδης Ιωάννης  
Τηλ.   2467351619      
Δ/νση. Πυθαγόρα 1,Μανιάκοι                 

Μανιάκοι     30-11-2020
Αριθμ. Πρωτ. 39606

Προς: 
1. Κοινότητα Καστοριάς
2. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Κοινοποίηση: κ. Μήρτσιο Πέτρο

Υπηρεσιακό σημείωμα

Θέμα: Έγκριση εισόδου – εξόδου για την ανέγερσης Κέντρου Αποθήκευσης 
και Διανομής στο υπ’ αριθμ. 825 αγροτεμάχιο Κολοκυνθούς.
Σχετικά: 
α)Το Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119α/16-06-2006) που τροποποιεί τα Β.Δ. 465/70 
και Π.Δ. 1124/81 όπως ισχύει έως τώρα
β)Η απόφαση 104320/4397/28-11-2012 (ΦΕΚ 3307/Β/11-12-2012) του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Καθορισμός οδών που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα συντήρησης των Υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται στην 
Περιφέρεια».
γ)Η απόφαση 3638/2015 του ΣΤΕ-Τμήμα Δ.( Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση 
εγκρίσεως εισόδου - εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση κατηγορίας Β, που έχει 
πρόσωπο επί δημοτικής οδού, είναι ο οικείος Δήμος, αρμόδιο δε όργανο είναι το 
δημοτικό συμβούλιο και όχι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.) 
δ)Η αίτηση σας 35174/02-11-2020 με τα συνημμένα δικαιολογητικά και την 
αυτοψία της υπηρεσίας μας.

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά προκύπτει:

Ότι δεν απαιτείται κατασκευή κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης της 
εγκατάστασης του θέματος με την δημοτική οδό (αγροτική), στο υπ’ 
αριθμ. 825 αγροτεμάχιο Κολοκυνθούς έκτασης 5035,10τμ., σύμφωνα με το 
τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Μήρτσιου Πέτρου Πολιτικού Μηχανικού που 
συνοδεύει την παρούσα, αλλά η σύνδεση θα γίνει με εγκεκριμένη είσοδο – 
έξοδο η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του (α) σχετικού. 

Για την σωστή λειτουργία της εισόδου – εξόδου προτείνεται να 
τοποθετηθεί πληροφοριακή πινακίδα στην είσοδο της επιχείρησης.

Η παρούσα έγκριση δεν θα αποτελεί δικαιολογητικό για την 
χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από οποιαδήποτε Υπηρεσία. 
Η αρμόδια Υπηρεσία η οποία θα εκδώσει στο μέλλον την άδεια λειτουργίας 
της εγκατάστασης, θα πρέπει σαν δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την 
απαιτούμενη  βεβαίωση από την Υπηρεσία μας για την καλή κατασκευή της 
εισόδου - εξόδου της εγκατάστασης του θέματος.

Παρακαλούμε για την έγκριση σας ως αρμόδιο όργανο.

 Συντάξας

Τσακλίδης Ιωάννης
Αγρ. &  Τοπ. Μηχ/κος

Ο Προϊστάμενος του 
τμήματος

Βαινάς Χρυσόστομος 
Αγρ. &  Τοπ. Μηχ/κος

Ο προϊστάμενος   της 
Δ/νσης Τ.Υ.

Μόκκας Ανδρέας
Αγρ. &  Τοπ. Μηχ/κος 

MSc με άβ



 


