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Αριθ.Απόφασης 1/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης/ 25.2.2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
∆ιονύσου .
η
Σήµερα την 25 Φεβρουαρίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.∆ιάκου 01,
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 9176/20-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου ∆ηµητρίου,
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας& Ποιότητας Ζωής, που δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1o:«Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων επί της οδού Ασκληπιού 7 της ∆.Κ.
Κρυονερίου από υπαίθριο χώρο στάθµευσης ιδιωτικής χρήσης της εταιρείας
«ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ».
ΘΕΜΑ 2o: «Τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης της οδού Σολωµού µεταξύ των Ο.Τ. 4546 του ρυµοτοµικού σχεδίου «Ν. Αιολίς» της ∆.Κ. ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 3o: «Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 4o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου.»
ΘΕΜΑ 5o: «∆ιάνοιξη οδών πυρασφάλειας στη ∆Ε ∆ιονύσου».

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω (6) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ράικος Δημήτριος
2. Πέππα Αγγελική
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος
4.Ντούντα Χρυσούλα
5.Κανατσούλης Ιωάννης
6.Τσουδερός Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Στασινοπούλου Αναστ.
Κοκμοτός Βασίλειος
Iωαννίδης Χαράλαμπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασηµίνα ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου

∆ιονύσου.
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αντικατέστησε τον απόντα
κ.Κοκµοτό Βασίλειο.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Φωτάκης Ιωάννης και Σπηλιώτης
Σπυρίδων και ο πρόεδρος της ∆Κ ∆ιονύσου κ.Μπάσης Αναστάσιος.
Το 2ο και 5ο θέµα της Η.∆ αποσύρθηκαν µέχρι να ληφθούν οι αποφάσεις για τα συγκεκριµένα
θέµατα, από το Τοπικό Συµβούλιο της ∆Κ ∆ιονύσου.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
 ΘΕΜΑ 1o: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων επί της οδού Ασκληπιού 7 της
∆.Κ. Κρυονερίου από υπαίθριο χώρο στάθµευσης ιδιωτικής χρήσης της
εταιρείας«ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ».

Λαµβάνοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
3.-Την υπ’άρ.1635/11-1-2019 εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας µε συνηµµένο το
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα .
Προτείνεται: Η έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων επί της οδού Ασκληπιού 7 της
∆.Κ. Κρυονερίου από υπαίθριο χώρο στάθµευσης ιδιωτικής χρήσης της
εταιρείας«ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε τις προϋποθέσεις της
εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας και όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό
διάγραµµα και στη διάταξη εισόδου – εξόδου του Πολιτικού Μηχανικού, τα οποία θα
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της απόφασης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :
1.Την υπ’άρ. 1635/11-1-2019 εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας
Επί του ανωτέρω θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Α). Την 23/07/2018 υποβλήθηκε αίτηση από την εταιρεία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ» για την
έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης υπαίθριου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσης σε εγκατάσταση επί της οδού Ασκληπιού 7 στη ∆.Κ. Κρυονερίου του ∆. ∆ιονύσου,
όπως απεικονίζεται στο από Ιούλιο 2018 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού κ.
Αδαµάντιου Βασιλάκη.
Β). Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού, σε περιοχή εκτός σχεδίου του Κρυονερίου,
εντός Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 275 ΑΑΠ/2008) σε περιοχή “µη οχλούσας Βιοµηχανίας – Βιοτεχνίας προς
εξυγίανση”. Η οδός Ασκληπιού είναι αναγνωρισµένη ως κύρια κοινοτική οδός της Κοινότητας
Κρυονερίου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 7627/561/24.5.2002 απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ
476/∆’/10-06-2002).
Γ). Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 5 του Π.∆. 118/2006 όπου αντικατέστησε το άρθρο 39 του
Β.∆. 465/1970, ισχύουν τα ακόλουθα:
“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.”
“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.”
“10. Για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε ∆ηµοτικό - Κοινοτικό οδικό δίκτυο,
επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή µη εισόδου - εξόδου οχηµάτων.”
∆). Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις για την περίπτωση του αιτήµατος της
εταιρείας “ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ” ισχύουν τα ακόλουθα:
α). Η εγκατάσταση θα ιδρυθεί στην οδό Ασκληπιού της ∆.Κ. Κρυονερίου, η οποία ως
κύρια κοινοτική οδός ανήκει στο ∆ηµοτικό οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ελεγχθεί για
την έγκριση ή µη εισόδου – εξόδου οχηµάτων από το ∆ήµο ∆ιονύσου, στην αρµοδιότητα του
οποίου ανήκει η συντήρηση της οδού.
β). Σύµφωνα µε τα υποβληθέντα στοιχεία της υπ’ αριθµ. 24814/23-07-2018 αίτησης, και
ιδιαίτερα της από Ιούλιο 2018 Τεχνικής Έκθεσης, του Πολιτικού Μηχανικού κ. Αδαµάντιου
Βασιλάκη, προκύπτει ότι πληρούνται τα δύο κριτήρια της ορατότητας και της απόστασης από
τη συµβολή ή διασταύρωση της οδού Ασκληπιού και άλλης οδού.
Πιο συγκεκριµένα στην από Ιούλιο 2018 Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού κ.
Αδαµάντιου Βασιλάκη αναγράφεται ότι για την θέση εισόδου – εξόδου: “Οι αποστάσεις από τις
συµβάλλουσες ή διασταυρούµενες οδούς είναι µεγαλύτερες των 280,00 µ και υπερκαλύπτουν
τα απαιτούµενα µήκη ορατότητας των 70,00µ. εκατέρωθεν, που αφορούν τη δηµοτική οδό
Ασκληπιού”.
γ). Επίσης από το σχέδιο διάταξης της εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης, προκύπτει
ότι η είσοδος και έξοδος των οχηµάτων εξασφαλίζεται µε διαφορετικές λωρίδες που χωρίζονται
µε τραπεζοειδή νησίδα µεταξύ τους. Το πλάτος της κάθε λωρίδας είναι 5µ. και ανταποκρίνεται
στο εύρος κατάληψης του αντιπροσωπευτικού οχήµατος.
Ε). Η χορηγούµενη έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων θα ισχύει για τρία (3) χρόνια
και µόνο για τη συγκεκριµένη χρήση. Αν µετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της, δίδεται µετά από αίτηση εφ’ άπαξ παράταση
για την επόµενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές
συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει. Η αίτηση
για παράταση πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης εισόδου –εξόδου
οχηµάτων. Για µετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων
εγκαταστάσεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής
σύνδεσης ή της εισόδου – εξόδου οχηµάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι
κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.∆. 118/06
Στ). Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού, ο ιδιοκτήτης
υποχρεούται αναντίρρητα µε µέριµνα και αποκλειστική του δαπάνη, δίχως καµία απαίτηση για
αποζηµίωση, να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προσαρµογή της διαµόρφωσης της
εισόδου-εξόδου στη νέα κατάσταση και µε τις υποδείξεις του ∆ήµου.
Ζ). Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούται
αναντίρρητα µε ευθύνη και δαπάνη τους να µεταφέρουν και να προσαρµόσουν την είσοδοέξοδο στα νέα δεδοµένα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ήµου και µετά από νέα έγκριση.
Η). Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου - εξόδου θα πρέπει να
ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή ατυχηµάτων, για τα οποία σε περίπτωση
που συµβούν αποκλειστική ευθύνη θα έχουν οι νόµιµοι ιδιοκτήτες της εγκατάστασης και ο
επιβλέπων µηχανικός του έργου.
Θ). Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την είσοδο των οχηµάτων στην εγκατάσταση και
την έξοδο από αυτή, ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει την όποια ευθύνη του αναλογεί σύµφωνα µε τον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Ι). Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της έγκρισης εισόδου - εξόδου,
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν
τροποποιηθεί στοιχεία της διαµόρφωσης ή προκαλούνται προβλήµατα στο δηµοτικό δίκτυο,
λόγω της εισόδου – εξόδου οχηµάτων στην εγκατάσταση.
Μ). Η χορήγηση της παρούσας δεν αποτελεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της
εγκατάστασης και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση έκδοσης άλλων
προβλεπόµενων εγκρίσεων ή αδειών, ενώ η τήρηση των όρων και περιορισµών για την
εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, καθορίζονται κατά περίπτωση από την
ισχύουσα νοµοθεσία».
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
4.- Την υπ’άρ.1635/11-1-2019 εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας µε συνηµµένο το
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα .
5.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα
ηχογραφηµένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων επί της
οδού Ασκληπιού 7 της ∆.Κ. Κρυονερίου από υπαίθριο χώρο στάθµευσης ιδιωτικής
χρήσης της εταιρείας«ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε τις
προϋποθέσεις της εισήγησης
της Τεχνικής Υπηρεσίας και όπως φαίνεται στο
συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα και στη διάταξη εισόδου – εξόδου του Πολιτικού
Μηχανικού, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της απόφασης.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1/2019 .
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως διαβιβάζεται
προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ράικος ∆ηµήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
∆αρδαµάνης Βασίλειος
Πέππα Αγγελική
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Κανατσούλης Ιωάννης
Τσουδερός Ιωάννης

