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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  13η/26-10-2021 
Αρ. αποφ.              70/26-10-2021                                                                                       
                                           

 
Περίληψη 

 
Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2003 γαιών Καλυθιών επί  

υφιστάμενου δρόμου για χρήση «Αποθήκευση – εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου» 
ιδιοκτησίας εταιρείας ¨ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.¨ 

Στη Ρόδο σήμερα 26-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 με την δια περιφοράς διαδικασία η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ., 761/08-09-2019 περί της εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ., 276/23-09-2020 περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους), 
έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου  (Αποφ. 
Δημάρχου 2116/29-09-2020 «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), με αριθ. 

πρωτ. 2/57108/26-10-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 

6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021  
και τα διαλαμβανόμενα στις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 643/24.09.2021 του ΥΠΕΣ, αποφασίζει την 

έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

      Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των 

μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήτοι: 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Αφεντούλης – 

Αντιπρόεδρος 3) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος, 4) Νικόλαος Καραμαρίτης 
Αντιδήμαρχος – Μέλος, 5) Παναγιώτης Ι. Σταμάτης Αντιδήμαρχος - Μέλος 6) Αθανάσιος Στάμος 

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 7) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Μέλος, 8) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος,             
9) Νικόλαος Γιαννάς – Μέλος 10) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος, 11) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:        -     
 

       και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, μέσω της πρόσκλησης που 
εστάλη ηλεκτρονικά για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και για το θέμα της 

ημερήσιας διάταξης της 13ης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις 

τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.16/56659/22-10-21) 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2003 γαιών Καλυθιών επί  

υφιστάμενου δρόμου για χρήση «Αποθήκευση – εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου» 
ιδιοκτησίας εταιρείας ¨ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.¨ 

ΣΧΕΤ. : 1. Την υποβαλλόμενη αίτηση με αριθμ.πρωτ.16/435/07-01-2020 της επιχείρησης ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 
Α.Ε. για έγκριση «εισόδου - εξόδου» για την εγκατάσταση με δραστηριότητα 
Αποθήκευση – εμφιάλωση υγραερίων, που βρίσκεται στη θέση Κακκάρι-Καλυθιές, στο 
Δήμο Ρόδου με επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» 

2. την υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/14088/17-03-2020 εισήγησή μας προς την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής 
3. Τις σχετικές αποφάσεις 51/06-07-2020 (ΑΔΑ:Ψ78ΜΩ1Ρ-10Ε) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και την υπ΄ αριθμό 106/31-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΝΘΩ1Ρ-15Ν) του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου  

4. Τη  με αριθμό πρωτ. 16/26880/07-06-2021 αίτηση της εταιρείας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε  
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5. To με αριθμό πρωτ. 7/35557/20-07-2021  έγγραφο του τμηματάρχη συντηρήσεως και 

καθημερινότητας της   ΔΕ Καλλιθέας στο οποίο αναφέρεται ότι συντηρείται η οδός από το 

Δήμο Ρόδου 
6.  Την παράγραφο β του άρθρου 166 του Νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) 

7. Την τεχνική έκθεση για την κοινοχρησία της οδού έμπροσθεν την ΚΜ 2003γαιών Καλυθιών 
 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Την υποβαλλόμενη σχετική αίτηση (1)  

2. Την με αρ.141/16-12-2016 Άδεια Δόμησης και την με αρ.ΕΓΔ 139/05-12-2016 Έγκριση Δόμησης. 
3. Το συνημμένο Σχέδιο με θέμα «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΌΔΟΥ-ΕΞΌΔΟΥ»  του διπλωματούχου 

Πολιτικού Μηχανικού Καραμπουλα Ιωάννη όπου απεικονίζεται η  οριζόντια διαγράμμιση και κάθετη 

σήμανση.    
προέβη στον επανέλεγχο του υποβαλλόμενου φακέλου  περί έγκρισης μελέτης πρότασης «εισόδου – 

εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ 2003 γαιών Καλυθιων για χρήση « Αποθήκευση εμφιάλωση και 
διακίνηση υγραερίου» ιδιοκτησίας εταιρείας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.  

 Μετά τον έλεγχο όλων των ανωτέρων με την παρούσα  εισήγηση  η υπηρεσία προβαίνει στη 
θεώρηση του σχεδίου πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ 2003 γαιών Καλυθιων του 

Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Καραμπουλα Σ. Ιωάννη, για χρήση «Αποθήκευση εμφιάλωση και 

διακίνηση υγραερίου» ιδιοκτησίας εταιρείας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. με τους εξής όρους: 
 

1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου μήκους 8,40 μέτρων.  
2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27. 

3.Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεως STOP.  

4.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου - εξόδου εντός της ΚΜ 2003 γαιών 
Καλυθιών. 

 
 Ο ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου 

– Εξόδου» υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο σχέδιο. 
 Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 

κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 

 Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν, αποκλειστική ευθύνη έχουν οι 

ιδιοκτήτες και ο επιβλέπων μηχανικός.  
 Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε άλλη θέση. Η 

μοναδική πρόσβαση των οχημάτων στην ΚΜ 2003 γαιών Καλυθιών Ρόδου με τον υφιστάμενο δρόμο 

θα πρέπει να γίνετε με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο που συνοδεύει το παρόν 
έγγραφο μας.  

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή 
προκαλούνται προβλήματα στο οδικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, 

διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή 

οποιασδήποτε αποζημίωσης. 
 Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 

απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 
 Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για την 

εγκατάσταση η οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της 
προτεινόμενης εισόδου-εξοδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και εφόσον δεν 

έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορείτε να αιτηθείτε εγγράφως την παράταση 

της ισχύος της, εφάπαξ για άλλα τέσσερα (4) χρόνια (άρθρο 159 του Ν.4512/2018). Η αίτηση για 
παράταση θα πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης. 

 Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 
159 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση 

αρμόδιου μηχανικού όπου να δηλώνεται ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 

σχέδια (στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας). 
 Η παρούσα εισήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο την θεώρηση μελέτης πρότασης «εισόδου 

– εξόδου» οχημάτων της Κ.Μ.2003 γαιών Καλυθιών επί  υφιστάμενου δρόμου για χρήση «Αποθήκευση 
– εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου» ιδιοκτησίας εταιρείας ¨ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.¨   και δεν υποκαθιστά 
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αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της 

υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 

 
Συνημμένα 

Θεωρημένο σχέδιο μελέτης πρότασης εισόδου – εξόδου από την ΚΜ 2003 γαιών Καλυθιων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Το οδικό δίκτυο της χώρας χωρίζεται σε Εθνικό, Επαρχιακό, Δημοτικό, Κοινοτικό και Αγροτικό 

σύμφωνα με τοΝ.3155/1955 (ΦΕΚ 63Α/14-3-1955). 
Το Εθνικό δίκτυο έχει καθοριστεί με τις διατάξεις του Ν.3155/1955.  

Το Επαρχιακό Δίκτυο έχει καθοριστεί με τις διατάξεις του Β.Δ της 6-2-1956(ΦΕΚ 47Δ/1956). Δεν 

υπάρχει διαδικασία καθορισμού για το Δημοτικό, Κοινοτικό και Αγροτικό δίκτυο.(σύμφωνα με το 
Ν.3852/2010 δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Κοινοτικών και Δημοτικών οδών),ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει 

εκδοθεί το Π.Δ της παραγράφου 15 του άρθρου 20 του Ν.3937/2011(ΦΕΚ 60Α/2011) με το οποίο θα 
καθορίζονταν η έννοια του κοινόχρηστου δρόμου.  

Με τον Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-07-2021) επιχειρείται εκ νέου ο χαρακτηρισμός και η κύρωση του 
κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου της χώρας. Σύμφωνα με το άρθρο 166 του ανωτέρω ΦΕΚ, 

πρόκειται να γίνει καταγραφή του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά Δημοτική Ενότητα σύμφωνα με μία 

διαδικασία(κριτήρια, προϋποθέσεις, προδιαγραφές) που καθορίζεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής κυρώνεται με απόφαση του 

Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το κοινόχρηστο δημοτικό οδικό δίκτυο. Για την 
κύρωση λαμβάνονται υπόψη δρόμοι που εικονίζονται σε αεροφωτογραφίες πριν τις 27-07-1977.  

Με προεδρικό διάταγμα καθορίζεται ο τρόπος που θα γίνει ο χαρακτηρισμός, ή κύρωση, ή ένταξη στον 

συνολικό σχεδιασμό. 
Έως σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και η ειδικότερη 

διαδικασία για την καταγραφή των υφιστάμενων οδών που προτίθεται να αναγνωρίσει ο εκάστοτε 
Δήμος. Το μόνο γνωστό κριτήριο είναι ότι οι δρόμοι που δύναται να συμπεριληφθούν στην πρόταση 

για χαρακτηρισμό τους ως κοινόχρηστοι δημοτικοί, θα πρέπει να υφίστανται πριν από την 27-07-1977. 
Μέχρι λοιπόν να γίνουν γνωστά τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις ,οι προδιαγραφές και η ειδικότερη 

διαδικασία για τον χαρακτηρισμό των υφιστάμενων οδών ως κοινόχρηστες δημοτικές, η Υπηρεσία 

θεωρεί ότι δρόμοι οι οποίοι εικονίζονται στους χάρτες κλίμακας 1 : 5.000 της ΓΥΣ (με φωτοληψία πριν 
το 1977),στους ορθοφωτοχάρτες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε του έτους 1945-1960 ,,έχουν 

κατασκευαστεί με εργολαβία ή με αυτεπιστασία, συντηρούνται από τον Δήμο Ρόδου(βεβαίωση από το 
Τμήμα Οδοποιίας, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων),έχουν κοινόχρηστα δίκτυα (αποχέτευσης, 

ύδρευσης),επιτρέπουν την πρόσβαση σε ακτές, αρχαιολογικούς χώρους, ή σε σημαντικά δημόσια έργα 

(όπως φράγματα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία κλπ. εγκαταστάσεις),ενώνουν 
χαρακτηρισμένους δρόμους μεταξύ τους ,έχει εκδοθεί διοικητική πράξη (άδεια οικοδομής με πρόσωπο 

σε κοινόχρηστο δρόμο, βεβαίωση αρτιότητας και οικοδομησιμότητας) δύναται να ενταχθούν στους υπό 
καταγραφή για χαρακτηρισμό και κύρωση δρόμους.  

Ο δρόμος στον οποίο έχει πρόσωπο η Μερίδα 2003 Γαιών Καλυθιών στην οποία έχει εκδοθεί οικοδομική 

άδεια, είναι χωματόδρομος ,έχει μήκος περίπου 3.500 μέτρα, συνδέει την Εθνική Οδό Τσαίρι-
Αεροδρόμιο με την Επαρχιακή Οδό Καλυθιών-Ψίνθου, συντηρείται από τον Δήμο Ρόδου (αρ.πρωτ. 

7/35557/20-07-2021 της Δ.Ε Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου) και μπορεί να θεωρηθεί ως κοινόχρηστη 
οδός σύμφωνα με τον Ν .4819/2021. 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 

40 του Ν. 4735/2020  περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  
β) Την υπ΄. αρ.  16/56659/22-10-21 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

γ)  Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

δ)  Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 

στ) Τις με αρ. 18318/13.03.2020, 643/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 
ζ) Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - 

με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με 

ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι οι συμμετέχοντες 
«Υπέρ», εκτός των κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη και Νικόλαου Γιαννά οι οποίοι ψήφισαν «Κατά» με την 

παρατήρηση: «Διαμαρτυρόμενοι εκ νέου για την πρακτική της δια περιφοράς συνεδρίασης 
καταψηφίζουμε το θέμα όπως και στο παρελθόν διότι δεν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις όπως 
άλλωστε και η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου και οι συνημμένες βεβαιώσεις είναι 
αόριστες». 
η) Την υπ΄ αρ. 69/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Λήψη απόφασης για την 

αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9ΛΜΠΩ1Ρ-ΥΞΣ).                       
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
(Μειοψήφησαν οι κ.κ. Ι. Αφεντούλης και Ν. Γιαννάς) 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση της μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από 
την Κ.Μ.2003 γαιών Καλυθιών επί  υφιστάμενου δρόμου για χρήση «Αποθήκευση – εμφιάλωση και 

διακίνηση υγραερίου» ιδιοκτησίας εταιρείας ¨ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.¨, όπως εμφαίνεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα του διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Καράμπουλα Σ. Ιωάννη, με τους εξής όρους: 

 
1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου μήκους 8,40 μέτρων.  

2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27. 

3.Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεως STOP.  
4.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου - εξόδου εντός της ΚΜ 2003 γαιών 

Καλυθιών. 
 

 Ο ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης        

«Εισόδου – Εξόδου» υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο σχέδιο. 
 Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 

κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 
 Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 

προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν, αποκλειστική ευθύνη έχουν οι 

ιδιοκτήτες και ο επιβλέπων μηχανικός.  
 Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε άλλη θέση.                      

Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων στην ΚΜ 2003 γαιών Καλυθιών Ρόδου με τον υφιστάμενο δρόμο 
θα πρέπει να γίνετε με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο που συνοδεύει το παρόν 

έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών.  
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή 

προκαλούνται προβλήματα στο οδικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, 

διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή 
οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

 Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 
απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 

 

 Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για την 
εγκατάσταση η οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της 

προτεινόμενης εισόδου-εξοδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και εφόσον δεν 
έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορείτε να αιτηθείτε εγγράφως την παράταση 

της ισχύος της, εφάπαξ για άλλα τέσσερα (4) χρόνια (άρθρο 159 του Ν.4512/2018). Η αίτηση για 
παράταση θα πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης. 
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 Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 

159 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση 

αρμόδιου μηχανικού όπου να δηλώνεται ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 
σχέδια (στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας). 

 
Η παρούσα εισήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο την θεώρηση μελέτης πρότασης                         

«εισόδου – εξόδου» οχημάτων της Κ.Μ.2003 γαιών Καλυθιών επί  υφιστάμενου δρόμου για χρήση 

«Αποθήκευση – εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου» ιδιοκτησίας εταιρείας ¨ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.¨ και 
δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει 

νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης 
αρχής. 

 

 
 

 
 

               Ο Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη 
           Στέφανος Δράκος                                                     1) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                                         2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                3) Νικόλαος Καραμαρίτης 
                                                                                4) Παναγιώτης Ι. Σταμάτης  

                                                                                5) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                                6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                                7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 

                                                                                8) Νικόλαος Γιαννάς 
                                                                                9) Δημήτριος Ιωσήφ 

                                                                               10) Μιχαήλ Σεϊτης 
                                                        Ακριβές Απόσπασμα                              

                                                             Ο Πρόεδρος 
 

 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

& Υπηρεσίας Δόμησης 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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