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ΑΠΟΠΑΜΑ
Σνπ πξαθηηθνύ ηεο από 3-7-2020 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Αξηζκόο απόθαζεο 55 / 2020
Περίληψη:

Απαιιαγή από δεκηνπξγία θόκβνπ ζηελ ηδηνθηεζία Αρηιιέα Απισλίηε

ηε θύξν, ζήκεξα 3 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα
19:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ΣΑΚΣΗΚΖ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση. 3547
από 29-6-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξόεδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ.5 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ. ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 17
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 17 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
1. Δπγεληθόο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ
2. Βαζηιάθνο ηέξγηνο
3. Λάκπξνο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
4. Λάκπξνο ηακάηηνο ηνπ Δκκαλνπήι
5. Μαιακαηίλεο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε
6. Ξαλζνύιε Μαξία ηνπ Εαραξία
7. Λακπαζάθεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
8. Μαθξήο Γεώξγηνο ηνπ Μαθξή
9. Φεξγάδε ππξηδνύια ηνπ Γεσξγίνπ
10. Φηνύιεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ
11. Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Κσζηήο Ηππνθξάηεο ηνπ Πέηξνπ
13. Κπξηαδήο Γεκήηξηνο ηνπ Μαληδνπξάλε
14. Λέθθαο ηξαηήο ηνπ Διεπζεξίνπ
15. Φηνύιεο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ
16. Σξαραλάο Γεκήηξηνο ηνπ Δκκαλνπήι
17. Μηθέο Δπζύκηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
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ΑΠΟΝΣΔ: - 0 –

Πξνζθιεζείο παξίζηαηαη θαη ν θ. Γήκαξρνο
Ο θ. Πξόεδξνο ζέηεη πξνο ζπδήηεζε ην 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν
εηζάγεηαη ζηελ ζπλεδξίαζε κε εηζήγεζε ηνπ ππαιιήινπ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ
θ. Γελλεκαηά Γεκεηξίνπ ε νπνία έρεη σο αθνινύζσο:
Με ηελ αίηεζε ηνπ Αρηιέα Απισλίηε δεηείηαη ε έγθξηζε θαηαζθεπήο θόκβνπ, ή ε
απαιιαγή από ηελ έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ θαη θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ζε
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αγξνηεκάρην εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο θαη εθηόο νηθηζκνύ, ζηελ ζέζε Λελώ – Πάζζαινο ηεο
Σθύξνπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Αρηιέα Απισλίηε.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 465/1970 (ΦΔΚ 150/Α/1970) «Πεξί όξσλ & πξνϋπνζέζεσλ
εγθαηαζηάζεσο & ιεηηνπξγίαο αληιηώλ θαπζίκσλ πξν πξαηεξίσλ θεηκέλσλ εθηόο ζρεδίσλ
πόιεσλ θαη θσκώλ ή εθηόο ελ γέλεη θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη πεξί θπθινθνξηαθήο
ζπλδέζεσο εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ νδώλ» όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ηα Π.Γ. 509/84,
Π.Γ. 143/89, Π.Γ. 401/93 θαη Π.Γ. 118/06 θαη ηζρύεη ζήκεξα .
Τν άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010 «Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο – Αξκνδηόηεηεο»
όπνπ αλαθέξεηαη όηη «…1. Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ζπληζηάηαη ζε Γήκνπο άλσ ησλ δέθα
ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ, είλαη απνθαζηζηηθό θαη εηζεγεηηθό όξγαλν άζθεζεο ησλ
ζρεηηθώλ κε ηελ πνηόηεηα δσήο, ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ….» θαζώο θαη ην όηη «Σε δήκνπο θάησ ησλ δέθα
ρηιηάδσλ θαηνίθσλ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο, ηηο αξκνδηόηεηεο αζθεί ην νηθείν Γεκνηηθό Σπκβνύιην, δεδνκέλνπ όηη είλαη ην όξγαλν
πνπ έρεη ην ηεθκήξην ηεο αξκνδηόηεηαο.» (άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ Ν.3852/2010, Δγθύθιηνο
59/74896/2010 ΥΠ.ΔΣ.Α & Ζ.Γ) θαζώο επίζεο θαη ηελ απόθαζε 3638/2015 ηνπ Σπκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο όπνπ αλαθέξεη «Αξκόδηα αξρή γηα ηε ρνξήγεζε εγθξίζεσο εηζόδνπ-εμόδνπ
νρεκάησλ από εγθαηάζηαζε θαηεγνξίαο Β, πνπ έρεη πξόζσπν επί δεκνηηθήο νδνύ, είλαη ν
νηθείνο Γήκνο, αξκόδην δε όξγαλν είλαη ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην/ Πνηόηεηα Εσήο θαη όρη ε
Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ»
Σύκθσλα κε ην Β.Γ. 465/70 άξζξν 6 παξ. 4 «…είζνδνο θαη έμνδνο πιάηνπο
θπκαηλόκελνπ από 5,00κ. έσο 5,50κ., θαηά ηελ θξίζε ηεο Υπεξεζίαο…» Δπηπιένλ κε ηελ
εξκελεπηηθή Δγθύθιην 11 Υπ. ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ (ΓΜΔΟ/ν/2879/18-4-2007) ζηελ παξ. 8 (ε) απηήο
δηεπθξηλίδεηαη όηη «…Ωο “είζνδνο – έμνδνο” λνείηαη έλα άλνηγκα ζηελ πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ
πνπ ην απαξαίηεην πιάηνο ηεο πξνθύπηεη από ηηο θακπύιεο νπηζζνηξνρηάο αλάινγα κε ην
αληηπξνζσπεπηηθό όρεκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί (Η.Φ ή άιιν όρεκα κεγαιύηεξσλ
δηαζηάζεσλ)» θαη ζηελ παξ. 3β απηήο αλαθέξεηαη «…Τν πιάηνο ηεο εηζόδνπ – εμόδνπ
νξίδεηαη ζε 5,00κ. έσο 5,50κ. ελώ πξηλ νξηδόηαλ σο “ηνπιάρηζηνλ 5,00κ.”. Τίζεηαη ζπλεπώο
αλώηαην πιάηνο θαη δελ θαιύπηεηαη πεξηζώξην πεξαηηέξσ δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ζηε δηνίθεζε
λα απαηηήζεη αλώηεξν πιάηνο…».
Τα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ κεηά από απηνςία θαη έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ε
Τερληθή Υπεξεζία ζην δξόκν πνπ πξνηείλεηαη ε απαιιαγή από θπθινθνξηαθή ζύλδεζε
εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ :
Ζ πξόζβαζε ζην αγξνηεκάρην γίλεηαη κέζσ ηζηκεληόδξνκνπ από ην
βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηνπ, κέζσ ελόο δηακνξθσκέλνπ πιαηώκαηνο.
«Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία Α έρνπλ απμεκέλε επηβάξπλζε ζηελ
θπθινθνξία θαη γη’ απηό απαηηείηαη θπθινθνξηαθή ζύλδεζε.
Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Καηεγνξίαο Β, ζηελ νπνία ππάγνληαη θαη νη θαηνηθίεο, νη νπνίεο δελ
πξνθαινύλ αύμεζε ζηελ θπθινθνξία ησλ νδώλ, εγθξίλεηαη, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη
ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 5 ηνπ ΠΓ 118/06, είζνδνο-έμνδνο νρεκάησλ. Ωο “είζνδνοέμνδνο” λνείηαη έλα άλνηγκα ζηελ πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ πνπ ην απαξαίηεην πιάηνο ηεο
πξνθύπηεη από ηηο θακπύιεο νπηζζνηξνρηάο αλάινγα κε ην αληηπξνζσπεπηηθό όρεκα ην
νπνίν ζα ηε ρξεζηκνπνηεί (ΗΦ ή άιιν όρεκα κεγαιύηεξσλ δηαζηάζεσλ)
Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.1337/83 όπσο ηξνπνπνηήζεθε
από ην ΠΓ236/84 (ΦΔΚ-95/Α/22-6-84): «Από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ ζε
πεξηνρέο εθηόο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ ή νηθηζκώλ πξν ηνπ 1923 θαη ζε δώλε
πιάηνπο 500κ από ηελ αθηή ή ηελ όρζε δεκόζησλ ιηκλώλ (εθηόο αλ έρεη νξηζηεί κεγαιύηεξν
πιάηνο Ε.Ο.Δ θαηά ην άξζξν 29 ηνπ λόκνπ απηνύ) δελ επηηξέπνληαη νη πεξηθξάμεηο»
Όπσο εκθαίλεηαη θαη ζηα ζπλεκκέλα ζηελ παξνύζα ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη δηάγξακκα
δόκεζεο, ην αγξνηεκάρην ζην νπνίν αλαθεξόκαζηε απέρεη απόζηαζε 160κ<500κ από ηελ
αθηή θαη σο εθ ηνύηνπ δελ επηηξέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί πεξίθξαμε ζύκθσλα κε ηελ παξ.1
ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.1337/83.
Δπνκέλσο δελ πθίζηαηαη ε έλλνηα ηεο εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ θαη δελ απαηηείηαη
αληίζηνηρε έγθξηζε εθόζνλ δελ ζα ππάξρεη πεξίθξαμε. Δπίζεο ιόγσ ηεο ρξήζεο ησλ
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θηηζκάησλ (θαηνηθία), εκπίπηνπκε ζηελ θαηεγνξία Β ζύκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ
άξζξνπ 19 ηνπ ΠΓ 118/2006 ζηελ νπνία δελ πξνθύπηεη αύμεζε ζηελ θπθινθνξία ησλ νδώλ
νπόηε δελ απαηηείηαη νύηε θπθινθνξηαθή ζύλδεζε. Λόγσ ηνπ όηη ε εγθαηάζηαζε έρεη ηδξπζεί
ζε Γεκνηηθό νδηθό δίθηπν, επηβάιιεηαη έιεγρνο γηα ηελ έγθξηζε ή κε εηζόδνπ – εμόδνπ
νρεκάησλ.
Δηζεγνύκαζηε ηελ απαιιαγή από ηελ έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ θαη
θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο. Ζ πξόζβαζε ζην αγξνηεκάρην κπνξεί λα ζπλερίζεη λα γίλεηαη
κέζσ ηνπ δηακνξθσκέλνπ δξόκνπ εμππεξεηεί θαη ηηο ππάξρνπζεο θαηνηθίεο.
Ζ παξνύζα απαιιαγή έγθξηζε δεκηνπξγίαο εηζόδνπ-εμόδνπ ζε θακία πεξίπησζε
δελ απνηειεί θαη αλαγλώξηζε αξηηόηεηαο ή νηθνδνκεζηκόηεηαο ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ
θξίλεηαη από ηελ Υπεξεζία Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Κύκεο-Αιηβεξίνπ.
ηελ ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηνπ Γ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Οη
θ.θ. δεκνηηθνί ζύκβνπινη έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάλνπλ δεθηή ηελ σο άλσ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη
δέρνληαη ηελ απαιιαγή από ηελ δεκηνπξγία εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ θαη θπθινθνξηαθήο
ζύλδεζεο γηα ηελ ηδηνθηεζία Αρηιιέα Απισλίηε ζηελ ζέζε Λελώ – Πάζζαινο ηεο θύξνπ,
δεδνκέλνπ όηη ε πξόζβαζε ζην αγξνηεκάρην απηό κπνξεί λα ζπλερίζεη λα γίλεηαη κέζσ ηνπ
δηακνξθσκέλνπ δξόκνπ πνπ εμππεξεηεί θαη ηηο ππάξρνπζεο θαηνηθίεο.
Ζ παξνύζα απαιιαγή έγθξηζε δεκηνπξγίαο εηζόδνπ-εμόδνπ ζε θακία
πεξίπησζε δελ απνηειεί θαη αλαγλώξηζε αξηηόηεηαο ή νηθνδνκεζηκόηεηαο ηνπ αγξνηεκαρίνπ
πνπ θξίλεηαη από ηελ Τπεξεζία Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Κύκεο-Αιηβεξίνπ.
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε α. α. 55 / 2020
πληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε ην παξόλ πξαθηηθό
Ο Πξόεδξνο
Σα κέιε
ΤΠΟΓΡΑΦΔ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο

Δπγεληθόο Ησάλλεο

Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο
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