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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  17/12/ 2018   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:21/17-12-2018    Αριθ. Απόφασης: 1462/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  17η Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/76615/13.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  29.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 37.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

   

23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

7. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

8.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 
(δικ/νος) 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας  

10.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (δικ/νος) 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ρόδου κ. Μ.Παγκάς,  η 
Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου κ.Μ.Παπαβασιλείου και ο Πρόεδρος 
της Τ.Κ.Βατίου κ.Καλαποδάκης. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
επτά  (37), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ : Έγκριση της υπ΄αριθ.186/2018 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση μελέτης 
«Εισόδου– εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 
15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας 
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Βαρβάρας, ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση 
της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό 
κτίριο εμφιάλωσης νερού¨. (Οικ. Άδειες 448/2003 και 42/2009). 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ. Παλαιολόγου εισηγούμενος το θέμα , έθεσε 
υπόψη του Σώματος εκτός Η/Δ  λόγω του κατεπείγοντος, την 
υπ΄αρ.186/2018  απόφαση της Ε.Π.Ζ. η οποία έχει ως εξής:  

 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 
16/76742 έγγραφο της Δνσης Τςεχνικών Έργων και Υποδομών με την οποία 
αποστέλλει την μελέτη  με θέμα Έγκριση μελέτης «Εισόδου– εξόδου» 
οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί 
της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. Κουγιού, 
για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση 
¨Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού¨. (Οικ. Άδειες 448/2003 και 
42/2009), η οποία  έχει ως ακολούθως: 
 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων 
εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 150Α/1970) 
όπως έχει τροποποιηθεί με  το Π.Δ.118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/16-06-2006) και 
ισχύει μέχρι σήμερα. 

2. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο 11 της ΔΜΕΟ/ο/2879  σύμφωνα με την 
οποία  ορίζεται 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.Δ.Ε. . 
ΥΠΕΧΩΔΕ, των Περιφερειών, των Νομ/κων Αυτ/σεων και των Δήμων – 
Κοινοτήτων καθώς και ότι 

•  «για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων ανεξαρτήτως κατηγορίας Α ή 
Β που ιδρύονται στο δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου 
νομίμως υφισταμένου οικισμού) επιβάλλεται έλεγχος μόνο για έγκριση 
εισόδου – εξόδου και όχι έγκριση – κυκλοφοριακής σύνδεσης». 

3. Την παράγραφο 10 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 σύμφωνα με 
την οποία για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό – 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, υποχρεούνται να ελέγξει 
τη συμβολή ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να 
επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών 
συμβολής.  

4. Την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) σύμφωνα με 
την οποία αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση εγκρίσεως «εισόδου – εξόδου» 
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας 
για θέματα που αφορούν τον Δήμο, δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει 
ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. 
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5.  Τις διατάξεις του Ν.4512/2018 του άρθρου 159 σύμφωνα με το οποίο 
η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεση ή έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων των 
εγκαταστάσεων του άρθρου 24 ισχύει για 4 έτη. 

6. Την υποβαλλόμενη αίτηση  με αριθμ. πρωτ. 16/71309/20-11-2018  
περί έγκρισης μελέτης «Κυκλοφοριακής σύνδεσης (είσοδος – έξοδος) του 
βιοτεχνικού κτηρίου με την υφιστάμενη δημοτική οδό του κου Κουγιού 
Βασιλείου    
 
Προέβη στον έλεγχο των κάτωθι υποβαλλόμενων δικαιολογητικών  

i. Την βεβαίωση του Δικηγόρου Κου Βλάχου Εμμανουήλ με την οποία μας 
βεβαιώνει ότι έως σήμερα η κτηματολογική κατάσταση των μερίδων 
151/30/5, 151/30/6, 151/173 είναι ακριβώς όπως αποτυπώνονται στα με 
αρ. πρωτ. 8350/17-8351/17-8354/17 φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών 
ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου  που εξέδωσε και δεν έχει επέλθει από 
τις 11/12/2017 έως και την 30/10/2018 καμία μεταβολή. 

ii.  Τα με αρ. πρωτ. 7170/2018, 7171/2018 και 7172/2018 των αντίστοιχων 
κτηματολογικών μερίδων 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας 
αντίστοιχα φωτοαντίγραφα των κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων του 
Κτηματολογίου Ρόδου. 

iii. Tην Υπεύθυνη δήλωση του Κου Βασίλη Κουγιού του Παντελή με την οποία 
μας δηλώνει ότι έλαβε γνώση για την υποβαλλόμενη μελέτη εισόδου- 
εξόδου του μηχανικού και συμφωνεί με αυτήν. 

iv. Την Υπεύθυνη δήλωση του Διπλωματούχου Αγρον. Τοπογράφου 
Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αριστείδου Γ. Σωτήρη ότι «Δεν παρουσιάζονται σημεία 
λιμναζόντων υδάτων και γενικά η ροή σε ελεύθερη επιφάνεια των όμβριων 
υδάτων δεν δημιουργεί συσσώρευση καθώς οι κλίσεις επαρκούν για την 
άμεση εκτόνωση αυτών» . 

v. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 832989/6-7-17 Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου 
Δωδ/σου /Τμήμα Μητρώου -Υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την οποία  το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. όρισε 
ομόφωνα ως νόμιμο εκπρόσωπό της τον Βασίλειο Κουγιό ως νόμιμο 
εκπρόσωπο με την υπογραφή του για όλες της συναλλαγές της εταιρείας .  

vi. Το με αρ. πρωτ. 2481/19-11-18 έγγραφο της Δ/νσης Πολ/κου Σχεδ/σμού 
για τον χαρακτηρισμό της οδού στην οποία και αποφαίνεται ότι ο 
υφιστάμενος δρόμος έμπροσθεν των  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 
γαιών Αγίας Βαρβάρας αποτελεί δημοσία οδό, όπως προκύπτει από τους 
χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας και έγγραφο της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.    

vii. Φωτοαντίγραφα των αδειών οικοδομών 448/2003 (ΧΟΠ 3216/29-05-
2003) Ισόγειο Βιοτεχνικό Κτίριο (Εμφιάλωσης Νερού) καθώς και την 
42/2009 (ΧΟΠ 460/29-01-2009) Προσθήκη Βιοτεχνικού Κτιρίου  

viii. Την βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013  για 
την προσθήκη δύο στεγάστρων και αλλαγή θέσης στεγάστρου, την υπαγωγή 
αποθήκης και την υπέρβαση δόμησης Αντλιοστασίου.  

ix. Το σχέδιο Α1 όπου αποτυπώνονται η  υφιστάμενη κατάσταση των κτηρίων 
και το μήκος του προσώπου της Κ.Μ.15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας σε 
κλίμακα 1:500, απόσπασμα χάρτη με δορυφορική απεικόνιση της Βιοτεχνίας 
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(Google earth) και απόσπασμα πινακίδας Γ.Υ.Σ. 8819-2 σε κλίμακα 1:5000 
για την θέση του ακινήτου.      

x. Το σχέδιο Α2 με την προτεινόμενη μελέτη «εισόδου – εξόδου» οχημάτων  
στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 
15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. Κουγιού, για την 
εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση Βιοτεχνικό 
κτίριο εμφιάλωσης νερού (Οικοδομικές Άδειες 448/2003 και 42/2009). 

xi. Την επιτόπια αυτοψία που διενήργησε κλιμάκιο της υπηρεσίας μας στις 30 
Νοεμβρίου του 2018. 

 

κ α ι  Σ υ ν α ιν ε ί  
με την υποβληθείσα μελέτη πρότασης που φαίνεται στο Σχέδιο Α2 του 
Διπλωματούχου Αγρον. Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αριστείδου Γ. 
Σωτήρη και αφορά την  Έγκριση μελέτης «Εισόδου– εξόδου» οχημάτων  
στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 
15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. Κουγιού, για την 
εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό 
κτίριο εμφιάλωσης νερού¨. (Οικ. Άδειες 448/2003 και 42/2009). 
  
  Η Είσοδος – έξοδος των οχημάτων θα γίνεται επί της δημοσίας οδού 
μέσω της  Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, με τους εξής όρους: 
 
1. Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου από το σημείο α 
έως το σημείο β πλάτους 10,00 μέτρων. 
2. Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27 και Ρ7 στο 
σημείο β, καθώς και στο σημείο α Ρ7. 
3. Να  γίνει  η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή των λέξεων STOP 
και ΕΙΣΟΔΟΣ καθώς και τα βέλη εισόδου και εξόδου, όπως αυτά 
απεικονίζονται στο θεωρημένο σχέδιο Α2 
4. Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός  στα σημεία εισόδου και 
εξόδου εντός της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας. 
5. Επίσης επί της  δημοσίας οδού έμπροσθεν της Κτηματολογικής 
μερίδας  ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβεί σε  οριζόντια διαγράμμιση του 
άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή. 
 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο Α2 του 
Διπλωματούχου Αγρον. Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αριστείδου Γ. 
Σωτήρη το οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και ΘΕΩΡΗΣΕ. 
 

I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της 
εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει 
πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο Α2, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια της 
κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και τις οδηγίες μας. 

II. 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. 

III. 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 τους.  



6 

 

IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς τις εγκαταστάσεις 
της επιχείρησης  «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο 
εμφιάλωσης νερού¨ από οποιαδήποτε άλλη θέση.   
Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων προς τις Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 
15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας θα γίνεται μόνο από την εγκεκριμένη 
είσοδο-έξοδο που βρίσκεται στην Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας και 
απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο της παρούσας μελέτης.  

V. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο 
ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την κυκλοφοριακή σύνδεση με δικά του έξοδα 
σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη 
επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων περάν των οικοδομικών αδειών 
448/2003 και 42/2009, απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση «εισόδου – 
εξόδου». 

VII. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της 
διαμόρφωσης ή προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω 
εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα 
ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή 
οποιασδήποτε αποζημίωσης. 
 
Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και 
μόνο για τις εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτήν. Σε περίπτωση 
μη ολοκλήρωσης των εργασιών της προτεινόμενης κυκλοφοριακής 
σύνδεσης 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 κυκλοφοριακή σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα σχέδια στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας 
λειτουργίας.  Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται από την Αρμόδια Υπηρεσία 
στην Υπηρεσία μας προκειμένου να λάβει γνώση για την έναρξη της 
λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους της μελέτης για 
«Εισόδου – Εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών 
Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας ιδιοκτησίας 
Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. 
Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση «Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού 
(Οικοδομικές Άδειες 448/2003 και 42/2009)» και δεν υποκαθιστά αναγκαίες 
άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν 
αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης 
αρχής. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις  του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί 
Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Α) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος. . (ΑΔΑ: 
6ΙΤ1Ω1Ρ-7ΧΜ) 
 
Β) εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της μελέτης Εισόδου– 
εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας 
Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, ιδιοκτησίας Βασίλειου 
Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» 
με χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού¨. (Οικ. Άδειες 448/2003 και 
42/2009), σύμφωνα με την εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, όπως αυτή φαίνεται στο Σχέδιο Α2 του Διπλωματούχου Αγρον. 
Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αριστείδου Γ. Σωτήρη, με τους εξής όρους: 
  
  Η Είσοδος – έξοδος των οχημάτων θα γίνεται επί της δημοσίας οδού 
μέσω της  Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, με τους εξής όρους: 
 
6. Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου από το σημείο α 
έως το σημείο β πλάτους 10,00 μέτρων. 
7. Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27 και Ρ7 στο 
σημείο β, καθώς και στο σημείο α Ρ7. 
8. Να  γίνει  η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή των λέξεων STOP 
και ΕΙΣΟΔΟΣ καθώς και τα βέλη εισόδου και εξόδου, όπως αυτά 
απεικονίζονται στο θεωρημένο σχέδιο Α2 
9. Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός  στα σημεία εισόδου και 
εξόδου εντός της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας. 
10. Επίσης επί της  δημοσίας οδού έμπροσθεν της Κτηματολογικής 
μερίδας  ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβεί σε  οριζόντια διαγράμμιση του 
άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή. 
 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο Α2 του 
Διπλωματούχου Αγρον. Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αριστείδου Γ. 
Σωτήρη το οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και ΘΕΩΡΗΣΕ. 
 

VIII. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της 
εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει 
πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο Α2, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια της 
κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και τις οδηγίες μας. 

IX. 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. 

X. 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 τους.  

XI. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς τις εγκαταστάσεις 
της επιχείρησης  «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο 
εμφιάλωσης νερού¨ από οποιαδήποτε άλλη θέση.   
Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων προς τις Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 
15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας θα γίνεται μόνο από την εγκεκριμένη 
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είσοδο-έξοδο που βρίσκεται στην Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας και 
απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο της παρούσας μελέτης.  

XII. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο 
ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την κυκλοφοριακή σύνδεση με δικά του έξοδα 
σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

XIII. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη 
επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων περάν των οικοδομικών αδειών 
448/2003 και 42/2009, απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση «εισόδου – 
εξόδου». 

XIV. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της 
διαμόρφωσης ή προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω 
εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα 
ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή 
οποιασδήποτε αποζημίωσης. 
 
Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και 
μόνο για τις εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτήν. Σε περίπτωση 
μη ολοκλήρωσης των εργασιών της προτεινόμενης κυκλοφοριακής 
σύνδεσης 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 κυκλοφοριακή σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα σχέδια στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας 
λειτουργίας.  Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται από την Αρμόδια Υπηρεσία 
στην Υπηρεσία μας προκειμένου να λάβει γνώση για την έναρξη της 
λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους της μελέτης για 
«Εισόδου – Εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών 
Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας ιδιοκτησίας 
Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. 
Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση «Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού 
(Οικοδομικές Άδειες 448/2003 και 42/2009)» και δεν υποκαθιστά αναγκαίες 
άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν 
αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης 
αρχής. 

 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
  O επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
κ.Κ.Πότσος, η Ανεξάρτητη Δ.Σ. κ.Αικ. Μπιλλιά και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.Μ.Δράκος, Α.Κωνσταντίνου και Γ.Σαρικάς,Στ..Σαρρή, 
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Ε. Παναή, Α.Ατσίδη,ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης για το θέμα, επειδή συντρέχουν οι λόγοι 
κατεπείγοντος χαρακτήρα. 
 

2. Εγκρίνει την   υπ΄αριθ. 186/2018 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής ως προς την έγκριση της μελέτης  εισόδου-εξόδου 
οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας 
Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, ιδιοκτησίας 
Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ 
Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού¨. 
(Οικ. Άδειες 448/2003 και 42/2009), σύμφωνα με την εισήγηση της 
Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, όπως αυτή φαίνεται στο 
Σχέδιο Α2 του Διπλωματούχου Αγρον. Τοπογράφου Μηχανικού 
Ε.Μ.Π. Αριστείδου Γ. Σωτήρη, με τους εξής όρους: 

  
  Η Είσοδος – έξοδος των οχημάτων θα γίνεται επί της δημοσίας οδού 
μέσω της  Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, με τους εξής όρους: 
 
11. Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου από το σημείο α 
έως το σημείο β πλάτους 10,00 μέτρων. 
12. Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27 και Ρ7 στο 
σημείο β, καθώς και στο σημείο α Ρ7. 
13. Να  γίνει  η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή των λέξεων STOP 
και ΕΙΣΟΔΟΣ καθώς και τα βέλη εισόδου και εξόδου, όπως αυτά 
απεικονίζονται στο θεωρημένο σχέδιο Α2 
14. Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός  στα σημεία εισόδου και 
εξόδου εντός της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας. 
15. Επίσης επί της  δημοσίας οδού έμπροσθεν της Κτηματολογικής 
μερίδας  ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβεί σε  οριζόντια διαγράμμιση του 
άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή. 
 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο Α2 του 
Διπλωματούχου Αγρον. Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αριστείδου Γ. 
Σωτήρη το οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και ΘΕΩΡΗΣΕ. 
 

XV. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της 
εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει 
πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο Α2, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια της 
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κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και τις οδηγίες μας. 

XVI. 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. 

XVII. 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 τους.  

XVIII. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς τις εγκαταστάσεις 
της επιχείρησης  «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο 
εμφιάλωσης νερού¨ από οποιαδήποτε άλλη θέση.   
Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων προς τις Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 
15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας θα γίνεται μόνο από την εγκεκριμένη 
είσοδο-έξοδο που βρίσκεται στην Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας και 
απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο της παρούσας μελέτης.  

XIX. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο 
ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την κυκλοφοριακή σύνδεση με δικά του έξοδα 
σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

XX. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη 
επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων περάν των οικοδομικών αδειών 
448/2003 και 42/2009, απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση «εισόδου – 
εξόδου». 

XXI. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της 
διαμόρφωσης ή προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω 
εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα 
ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή 
οποιασδήποτε αποζημίωσης. 
 
Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και 
μόνο για τις εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτήν. Σε περίπτωση 
μη ολοκλήρωσης των εργασιών της προτεινόμενης κυκλοφοριακής 
σύνδεσης 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 κυκλοφοριακή σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα σχέδια στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας 
λειτουργίας.  Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται από την Αρμόδια Υπηρεσία 
στην Υπηρεσία μας προκειμένου να λάβει γνώση για την έναρξη της 
λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους της μελέτης για 
«Εισόδου – Εξόδου» οχημάτων  στις  Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών 
Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας ιδιοκτησίας 
Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. 
Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση «Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού 
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(Οικοδομικές Άδειες 448/2003 και 42/2009)» και δεν υποκαθιστά αναγκαίες 
άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν 
αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης 
αρχής. 

 

 

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


