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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  26/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 13/26-7-2019   Αριθ. Απόφασης:  691/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 26η Ιουλίου  2019  ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 13.00΄ 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. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/39118/22.7.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η 
οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  
65 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως  
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.4257/2014, 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  

 

 22.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- 

Αντιπρόεδρος  

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος  

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος,  
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος  

23.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 24.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

25.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

 26.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 27. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
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10. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

12.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   

13. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος  
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-  

Αντιδήμαρχος  

  

15. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος  

 

17. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

18.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ  

10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

2.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-
Αντιδήμαρχος 

11.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 
 

12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης 
«ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
5. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ 
ΦΛΩΡΑ-Αντιδήμαρχος 

14.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
 

6. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

15.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος  

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης 
«ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
 

16.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη 
Δημοτική Σύμβουλος 

8.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

17. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

9.  ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 
Επίσης παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα  
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(30), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εντός και εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός γνωστοποίησε 
στο Σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 
65 του Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως συμπληρώθηκε από την 
παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (Α΄93), «Ένα μήνα πριν 
από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των 
νέων Δημοτικών αρχών το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει 
μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για 
θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως όλα τα θέματα 
της Συνεδρίασης εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ:  Συμμόρφωση του Δημοτικού 

Συμβουλίου όσον αφορά την υπ’αριθ.550/2019 Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγκριση της αρ. 181/2018 

Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

(Το θέμα προτάχθηκε στη συζήτηση των θεμάτων της Η/Δ). 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Ε.Μανδρακός 

θέτει υπόψη του Σώματος  την αρ. 181/2018 Απόφαση της Ε.Π.Ζ 

η οποία έχει ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών που αφορά 
στο θέμα που έχει ως ακολούθως: 

Θεμα : Μελέτη – Όροι «Απότμησης – υποβιβασμού της 
στάθμης του πεζοδρομίου» επί της οδού Ηλία Βενέζη  εντός 
του Ο.Τ.522 της  Κ.Μ.900-522/7 για την Ίδρυση «Μικτού 
πρατηρίου καυσίμων με αίθουσα πωλήσεων, κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλυντήριο» εκμετάλλευσης 
της εταιρείες ¨CORAL A.E. 

 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του 
1.  Β.Δ. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων 

εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 
150Α/1970) όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει μέχρι σήμερα.  

2.  Π.Δ.1224/1981 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως 
και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή 
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εν γένει κατοικημένων περιοχών» όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει 
μέχρι σήμερα. 

3.  Π.Δ.118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/16-06-2006) «περί 
τροποποιήσεων του Β.Δ. 465/1970 και του Π.Δ.1224/1981» όπως 
έχει τροποποιηθεί  και ισχύει μέχρι σήμερα. 

4.  Τη διευκρινιστική εγκύκλιο 11 της ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-
2007 σύμφωνα με την οποία,  μεταξύ άλλων, 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. 

5.  Ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α’/23-10-2008) «Ρυθμίσεις για 
θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις»,  άρθρου 10 παρ 2β όπου 
για την ίδρυση και λειτουργία νέων μικτών ή αμιγών πρατηρίων 
υγραερίου (LPG) εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα σχεδιαγράμματα 
κυκλοφοριακής σύνδεσής τους όπως αυτά καθορίζονται από το 
Π.Δ.1224/1981 ή το  Β.Δ. 465/1970 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. 

6.  Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α’/2013) περί Δημόσιες 
υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – ρυθμιστική αρχή 
επιβατικών μεταφορών και άλλες διατάξεις, άρθρο 115 παράγραφος 
6 σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 
10 του Ν.3710 /2008 ως εξής : i) επιτρέπεται η ίδρυση και 
λειτουργία πρατηρίων υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου (CNG), μεικτών ή αμιγών, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η 
ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων εφόσον, για μεν 
τα πρατηρια υγραερίου (LPG), αμιγή ή μεικτά η συνολική 
χωρητικότητα της δεξαμενής ή των δεξαμενών υγραερίου (LPG) είναι 
μέχρι και 18 κυβικά και τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και οι 
λοιποί όροι του Π.Δ.595/1984 για δε τα πρατήρια πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG) μικτά ή αμιγή τηρούνται οι αποστάσεις 
ασφαλείας του άρθρου 19 καθώς και οι λοιποί όροι της Υ.Α.  Οικ 
5063/184/2000. 

7.  Y.A. Οικ4905/463/17-02-2016 περί καθορισμού των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών και αέριων καυσίμων άρθρο 4 
σύμφωνα με το οποίο για τη χορήγηση άδειων μεικτού πρατηρίου 
παραμένουν σε ισχύ τα δικαιολογητικά του άρθρου 25  του Π.Δ. 
595/1984. 

8.  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. 

9.  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. 

10.  Την υποβαλλόμενη αίτηση με το υπ΄αριθμό πρωτ. 
16/42552/10-07-2018 της εταιρείας “CORAL Α.Ε.” με την οποία ζητά 
τη χορήγηση έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου με απότμηση 
πεζοδρομίου για την εγκατάσταση «μεικτό πρατήριο καυσίμων με 
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αίθουσα πωλήσεων, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
πληντήριο » στη  Κ.Μ.900-522/7 εντός του Ο.Τ.522 γαιών Ρόδου. 

11.  Το με αριθ.πρωτ.16/49244/07-08-2018 έγγραφό μας περί 
συμπλήρωσης δικαιολογητικών  

12.  Το με αριθ.πρωτ.16/54998/11-09-2018 εισερχόμενο 
έγγραφο της εταιρείας coral Α.Ε. περί υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων. 

 
Προέβη στον έλεγχο των κάτωθι υποβαλλόμενων 

δικαιολογητικών  
i.  Το φωτοαντίγραφο του κτηματολογικού σχεδιαγράμματος του 

έτους 2005 της Κ.Μ.900-522/7 εντός του Ο.Τ.522, και την από 11-
09-2018 υπεύθυνη Δήλωση του πολιτικού μηχανικού Περπιρόγλου 
Μιχαήλ σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι «έχει αιτηθεί την 
χορήγηση νέου κτηματολογικού σχεδιαγράμματος την οποία και θα 
προσκομίσει μόλις εκδοθεί καθώς επίσης ότι δεν έχει επέλθει ουδεμία 
μεταβολή στο ακίνητο μέχρι σήμερα». 

ii.  To πιστοποιητικό ιδιοκτησίας με αριθμ. πρωτ. 5881/2018.  
iii.  Το υπ’αριθμό 19836/31-05-2018 προσύμφωνο αγοραπωλησίας 

αστικού ακινήτου (οικοπέδου).  
iv.  Την υπέυθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της  εταιρείας 

coral Α.Ε. κ. Γεώργιο Χατζόπουλο με την οποία δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση για την προτεινόμενη από το μηχανικό μελέτη «εισοδου - 
εξόδου» και συμφωνεί με αυτή.  

v.  Την τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Περπιρόγλου 
Μιχαήλ στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν παρουσιάζονται 
σημεία λιμναζόντων υδάτων και γενικά ή ροή σε ελεύθερη επιφάνεια 
των όμβριων υδάτων δεν δημιουργεί σε κανένα σημείο του 
προσώπου συσσώρευση, καθώς σε όλα τα σημεία οι κλίσεις επαρκούν 
για την άμεση εκτόνωση αυτών. 

vi.  Το  υπ΄αριθμό πρωτ. 43/23-01-2017 έγγραφο της Δ/σνης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, στο οποίο αναφέρεται 
ότι οι οδοί Ηλία Βενέζη και Μ.Παπαθανάση αποτελούν δημοτικοί 
οδοί. 

vii.  Το σχέδιο Τ2  με την υφιστάμενη αποτύπωση, της Κ.Μ.900-
522/7 εντός του Ο.Τ.522 , του Διπλωματούχου Αγρονόμου  
Τοπογράφου Κου Χρήστου Γκόγκου, που συνοδεύει την παρούσα 
μελέτη.  
viii.  Το σχέδιο «Οριζοντιογραφία - Σήμανση» με την προτεινόμενη 
μελέτη «Απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου επί 
της οδού Ηλία Βενέζη»  σε κλίμακα 1:100, της Κ.Μ.900-522/7 εντός 
του Ο.Τ.522, του Διπλωματούχου ΕΜΠ Πολιτικού Μηχανικού Κου 
Μιχαήλ Περπιρόγλου, που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 

ix.  Την επιτόπια αυτοψία που διενήργησε κλιμάκιο της υπηρεσίας 
μας. 

 

και Συναινεί 

με την υποβληθείσα πρόταση (συνημμένο σχέδιο 
«Οριζοντιογραφία - σήμανση») περί «Απότμησης – υποβιβασμού της 
στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ηλία Βενέζη»  σε κλίμακα 
1:100, της Κ.Μ.900-522/7 εντός του Ο.Τ.522, του Διπλωματούχου 
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ΕΜΠ Πολιτικού Μηχανικού Κου Μιχαήλ Περπιρόγλου το οποίο 
διόρθωσε και Θεώρησε η υπηρεσία μας με τους εξής όρους: 

 
�  Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής 

«Απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης πεζοδρομίου επί της οδού 
Ηλία Βενέζη»  υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά το εγκεκριμένο 
σχέδιο, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια της κατασκευής την 
Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις 
και τις οδηγίες μας. 

�  Την ενίσχυση της σήμανσης επί της οδού Ηλία Βενέζη με 
επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, και συγκεκριμένα τοποθέτηση 
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-52 και Π-79 καθώς και Ρ-27 στο απέναντι 
ρεύμα κυκλοφορίας από την κυκλοφοριακή σύνδεση σας (όπως 
φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο που συνοδεύει το παρών 
έγγραφο) και ανανέωση της οριζόντιας σήμανσης (διπλής συνεχής 
γραμμή) έμπροσθεν της Κτηματολογικής μερίδας σας, με έξοδα της 
εταιρείας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. Σε 
περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με 
επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα 
να σας ζητήσει την τοποθέτησή τους. 

�  Την κατασκευή του πεζοδρομίου έμπροσθεν της 
κτηματολογικής σας μερίδας σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο (το 
ύψος της νησίδας από το κατάστρωμα της οδού ορίζεται σε 15 
εκατοστά και το πλάτος της σύμφωνα με την υπ’αριθμό 178/27-06-
98 απόφαση Γ.Γ.Π., (ΦΕΚ 564/Δ/30-07-1998) που αφορά την 
πολεοδομική μελέτη «Ροδοπούλα». 

�  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 προς την 
εγκατάσταση από άλλη θέση εκτός της αιτούμενης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης με «Απότμηση – υποβιβασμού της 
στάθμης πεζοδρομίου»  επί της οδού Ηλία Βενέζη.  

�  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. 

�  Η παρούσα μελέτη περί «Απότμησης – υποβιβασμού της 
στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ηλία Βενέζη», της Κ.Μ.900-
522/7 εντός του Ο.Τ.522 πληροί τις ελάχιστες αποστάσεις του 
υποδείγματος (8) παρ. γ) του άρθρου 28 του Π.Δ.118 /2006 
(ΦΕΚ119/Α/16-06-2006), σε περίπτωση μελλοντικής διάνοιξης της 
οδού Μ.Παπαθανάση.   

�  Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη 
επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση 
της ισχύος της εγκεκριμένης «Απότμησης – υποβιβασμού 
πεζοδρομίου» 
 

Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της 
μελέτης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της 
διαμόρφωσης ή προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, 
λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση. 
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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. 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους 

της «Απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου» επί 
της οδού Ηλία Βενέζη  εντός του Ο.Τ.522 της  Κ.Μ.900-522/7 για 
την Ίδρυση «Μικτού πρατηρίου καυσίμων με αίθουσα πωλήσεων, 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλυντήριο» 
εκμετάλλευσης της εταιρείες ¨CORAL A.E.¨ και δεν υποκαθιστά 
αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει 
νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από 
όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ: (Μηχανικός Δνσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών): Μετά από αίτημα της εταιρείας CORAL που 
κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας με όλα τα δικαιολογητικά για έγκριση 
Απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου» επί της 
οδού Ηλία Βενέζη  εντός του Ο.Τ.522 της  Κ.Μ.900-522/7 για την 
Ίδρυση «Μικτού πρατηρίου καυσίμων με αίθουσα πωλήσεων, 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλυντήριο», συνέταξε η 
υπηρεσία μελέτη σύμφωνα με την νομοθεσία, όπως προβλέπεται για 
τα εντός σχεδίου πόλης πρατήρια (Ν. 1224/81). Εκεί υπάρχουν 
τυποποιημένες είσοδοι και έξοδοι που προβλέπεται να γίνονται στα 
πρατήρια, μετά από διορθώσεις σχεδίων κλπ., συνέταξε η υπηρεσία 
μας την συγκεκριμένη μελέτη που είναι σύμφωνη με τα 
προβλεπόμενα από την νομοθεσία. Για το ίδιο ακίνητο το έτος 2017 
με την παλιά διαδικασία έχει εκδοθεί για τους παλιούς ιδιοκτήτες 
άδεια ίδρυσης, άλλαξε χέρια το ακίνητο και εκ νέου τώρα με τη νέα 
διαδικασία ζητάμε την γνωμοδότηση της ΕΠΖ. Και να σημειώσουμε 
επίσης με την αίτηση που κάνει η εταιρεία για έγκριση της μελέτης 
στη Δνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών έχει πάρει ήδη πάρει και 
την άδεια ίδρυσης μεικτού πρατηρίου από την Περιφέρεια. 

 
 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ: (Μηχανικός Δνσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών): Για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια για την 
κατασκευή αυτού του πρατηρίου απαιτείται, είναι προαπαιτούμενο το 
έγγραφο το δικό μας που είναι η έγκριση Απότμησης – υποβιβασμού 
της στάθμης του πεζοδρομίου» και η χορήγηση της άδειας ίδρυσης, 
που είναι με απόφαση του Περιφερειάρχη.. Εμείς δεν μπαίνουμε στην 
διαδικασία ούτε της άδειας λειτουργίας, ούτε στη διαδικασία έκδοσης 
οικοδομικής αδείας. Είναι ένα προαπαιτούμενο για να εκδοθεί η 
οικοδομική άδεια. Τηρούνται οι αποστάσεις κατά πόσο απέχει από 
σχολικές μονάδες κλπ, τηρούνται όλα αυτά, και να πούμε ότι το 
συγκεκριμένο αίτημα υποβλήθηκε στις  10-7-2018 κάναμε μια 
αλληλογραφία με την εταιρεία γιατί δεν είχαμε κάποια έγγραφα, σε 
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συνέχεια μας κατατέθηκαν στις 11-9-2018, στείλαμε εμείς την 
εισήγηση μας στις 30-10-2018 παρ’ όλο που η απόφαση έγκριση 
εισόδου- εξόδου είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 
προαπαιτούμενο να έχουμε και απόφαση από την ΕΠΖ. Παλαιότερα 
όταν φέραμε κάποιο θέμα παρόμοιο στην ΕΠΖ μας είπατε να έχουμε 
και την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Δεν είναι προαπαιτούμενο 
αυτό. Επαναλαμβάνω η δική μας μελέτη έχει να κάνει μόνο με την 
απότμηση του πεζοδρομίου τη σύνδεση δηλαδή του πρατηρίου με το 
δρόμο. Δεν έχει να κάνει με την άδεια της ιδρύσεως, Να γίνει σαφές 
αυτό.  

 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ (Δικηγόρος Ρόδου): Εκπροσωπώ 

τον συνάδελφο κ. Εμμ. Βλάχο ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση και 
παρίστανται συγχρόνως και οι ιδιοκτήτες της όμορης ιδιοκτησίας του 
ακινήτου που πρόκειται να λειτουργήσει πρατήριο, έχουμε σοβαρές 
ενστάσεις ως προς τις νομικές διατάξεις που έχουν επιλεγεί για να 
δοθεί αυτή η άδεια ίδρυσης του πρατηρίου, αμέσως μετά την 
ανάρτηση της άδειας ουσιαστικά έχει κινηθεί ο κ. Βλάχος και έχει 
καταθέσει ένσταση- αίτηση ακύρωσης κατά της συγκεκριμένης 
απόφασης και ετοιμάζονται ασφαλιστικά μέτρα για αναστολή 
εκτελέσεως αυτής της απόφασης, θεωρούμε λοιπόν ότι δεν θα πρέπει 
χωρίς να λάβετε γνώση του συνόλου των ενστάσεων και των 
νομικών ισχυρισμών οι οποίοι είναι αντίθετοι ως προς τις  
συγκεκριμένες άδειες και γνωμοδοτήσεις, να προβεί και η Επιτροπή 
σας σε μια αντίστοιχη γνωμοδότηση λαμβάνοντας υπόψη ότι είστε 
και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Και θα πρέπει να ακούσετε και τις 
ίδιες τις απόψεις των όμορων. Ζητώ μια σύντομη αναβολή για να 
μπορεί να παρασταθεί ο ίδιος ο δικηγόρος και να αναπτύξει όλους 
τους νομικούς ισχυρισμούς. 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΠΙΡΟΓΛΟΥ (Μηχανικός εταιρείας): Η εταιρεία 

προτίθεται να αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει γίνει 
προσύμφωνο από τις αρχές του χρόνου το οποίο έχει ρήτρα μέσα να 
έχουν εκδοθεί οι άδειες μέχρι το τέλος του χρόνου. Εμείς έχουμε 
προβεί σε όλες τις ενέργειες για να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες, 
έχουμε καταθέσει στην Υπηρεσία από τον Ιούλιο, η υπηρεσία το 
έψαξε σε βάθος, όπως έχει γίνει και στην Περιφέρεια με την άδεια 
ίδρυσης η οποία κατά νόμο πληροί όλες τις προϋποθέσεις.      

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Επειδή η 

απόφαση μας είναι γνωμοδοτική και αυτός που θα αποφασίσει είναι 
το Δημοτικό Συμβούλιο, προτείνω να πάει το θέμα στο Δημ. 
Συμβούλιο και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Μέλος): Να πάει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο με την εισήγηση της Υπηρεσίας.   
 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ (Δικηγόρος Ρόδου): Ζητούμε μια 

σύντομη αναβολή και θεωρώ οτιδήποτε δοθεί σε αναβολή για να 
έχετε μια πληρέστερη εικόνα θα είναι πιο ουσιαστικό και σημαντικό 
για σας.  

 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ: (Μηχανικός Δνσης Τεχνικών 
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Έργων και Υποδομών): Επαναλαμβάνω η δική μας μελέτη έχει να 
κάνει μόνο με την απότμηση του πεζοδρομίου τη σύνδεση δηλαδή 
του πρατηρίου με το δρόμο. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς δείχνουμε εάν 
εκδοθεί οικοδομική άδεια, πως θα πρέπει ν συνδεθεί αυτό το 
πρατήριο με τον δρόμο, διότι πληρούνται οι αποστάσεις από τα 
σχολεία τους κάθετους δρόμους κλπ. Δεν έχει να κάνει ούτε με 
έκδοση αδείας λειτουργίας, ούτε με άδεια ίδρυσης απλά είναι ένα 
στοιχείο που πρέπει να υπάρχει στο φάκελο για να κατατεθεί προς 
την υπηρεσία που θα εκδώσει και την άδεια λειτουργίας και την 
άδεια οικοδομής.   

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Δεν 

αποφασίζει η ΕΠΖ. Οι αντιρρήσεις που θέλουν οι ενδιαφερόμενοι να 
καταθέσουν, να τις καταθέσουν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου 
το οποίο και αποφασίζει. Δεν αποφασίζει η Επιτροπή ποιότητας 
Ζωής, Η απόφαση της ΕΠΖ είναι εισηγητική. 

 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ (Δικηγόρος Ρόδου): Η 

οποιαδήποτε απόφαση φύγει από τη στιγμή που ήδη ξεκαθαρίσατε 
και έχει γίνει κατανοητό  ότι είναι προαπαιτούμενο, ουσιαστικά 
δημιουργεί μια θετική εικόνα. Είναι ένα επιπλέον έγγραφο που 
μπαίνει μέσα στο φάκελο. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι 
παρουσιάζουμε συγκεκριμένες ενστάσεις, δεν μπορώ να τις 
παρουσιάσω εγώ διότι δεν χειρίζομαι εγώ την υπόθεση και δεν έχω 
τον φάκελο και ζητάω μια ολιγοήμερη αναβολή. 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Και η άλλη 

πλευρά προβάλλει ενστάσεις και λέει ότι η καθυστέρηση θα μου 
δημιουργήσει πρόβλημα.  

 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ (Δικηγόρος Ρόδου): Θεωρώ ότι ο 

ένας μήνας δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Και ο δύο πλευρές 
έχουν τις δικές τους απόψεις.  

  
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. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 
Α) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του 

θέματος (ΑΔΑ: 7ΧΕΙΩ1Ρ-Μ23) 
         Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 
μελέτης με θέμα – Όροι «Απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης 
του πεζοδρομίου» επί της οδού Ηλία Βενέζη  εντός του Ο.Τ.522 της  
Κ.Μ.900-522/7 για την Ίδρυση «Μικτού πρατηρίου καυσίμων με 
αίθουσα πωλήσεων, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
πλυντήριο» εκμετάλλευσης της εταιρείες ¨CORAL A.E., με τους εξής 
όρους: 

�  Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής 
«Απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης πεζοδρομίου επί της οδού 
Ηλία Βενέζη»  υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά το εγκεκριμένο 



10 

 

σχέδιο, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια της κατασκευής την 
Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις 
και τις οδηγίες μας. 

�  Την ενίσχυση της σήμανσης επί της οδού Ηλία Βενέζη με 
επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, και συγκεκριμένα τοποθέτηση 
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-52 και Π-79 καθώς και Ρ-27 στο απέναντι 
ρεύμα κυκλοφορίας από την κυκλοφοριακή σύνδεση σας (όπως 
φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο που συνοδεύει το παρών 
έγγραφο) και ανανέωση της οριζόντιας σήμανσης (διπλής συνεχής 
γραμμή) έμπροσθεν της Κτηματολογικής μερίδας σας, με έξοδα της 
εταιρείας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. Σε 
περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με 
επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα 
να σας ζητήσει την τοποθέτησή τους. 

�  Την κατασκευή του πεζοδρομίου έμπροσθεν της 
κτηματολογικής σας μερίδας σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο (το 
ύψος της νησίδας από το κατάστρωμα της οδού ορίζεται σε 15 
εκατοστά και το πλάτος της σύμφωνα με την υπ’αριθμό 178/27-06-
98 απόφαση Γ.Γ.Π., (ΦΕΚ 564/Δ/30-07-1998) που αφορά την 
πολεοδομική μελέτη «Ροδοπούλα». 

�  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 προς την 
εγκατάσταση από άλλη θέση εκτός της αιτούμενης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης με «Απότμηση – υποβιβασμού της 
στάθμης πεζοδρομίου»  επί της οδού Ηλία Βενέζη.  

�  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. 

�  Η παρούσα μελέτη περί «Απότμησης – υποβιβασμού της 
στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ηλία Βενέζη», της Κ.Μ.900-
522/7 εντός του Ο.Τ.522 πληροί τις ελάχιστες αποστάσεις του 
υποδείγματος (8) παρ. γ) του άρθρου 28 του Π.Δ.118 /2006 
(ΦΕΚ119/Α/16-06-2006), σε περίπτωση μελλοντικής διάνοιξης της 
οδού Μ.Παπαθανάση.   

�  Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη 
επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση 
της ισχύος της εγκεκριμένης «Απότμησης – υποβιβασμού 
πεζοδρομίου» 
 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της μελέτης, 
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή 
προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – 
εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση. 
 

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 
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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. 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους της 

«Απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου» επί της 
οδού Ηλία Βενέζη  εντός του Ο.Τ.522 της  Κ.Μ.900-522/7 για την 
Ίδρυση «Μικτού πρατηρίου καυσίμων με αίθουσα πωλήσεων, 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλυντήριο» 
εκμετάλλευσης της εταιρείες ¨CORAL A.E.¨ και δεν υποκαθιστά 
αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει 
νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από 
όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα λέει τα 

εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε κατά παρέκκλιση της σειράς, σε ένα 

εκτός ημερησίας διάταξης θέμα το οποίο σήμερα μας 

κοινοποιήθηκε από πλευράς Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

(2/40333/2019 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επί 

ειδικής διοικητικής προσφυγής), για την αδειοδότηση του 

πρατηρίου καυσίμων για το οποίο είχαμε ψηφίσει «κατά» ως 

Δημοτικό Συμβούλιο. Ακυρώθηκε αυτή η απόφαση και συνεπώς 

επειδή δεν θα υπάρξει άλλη συνεδρίαση επανέρχεται το θέμα 

εκτός ημερησίας , με πρόταση συμμόρφωσης προς την υπόδειξη 

της Αποκεντρωμένης.  

Κύριε Δήμαρχε μια και σαν νομικός πλέον και βεβαίως και σαν 

Δήμαρχος να εισηγηθείτε και να ενημερώσετε το Σώμα. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε έστω και την τελευταία στιγμή, 

γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και εμένα με ενημέρωσε ο 

Πρόεδρος λίγο πριν κατέβω για την συνεδρίαση ,για την έκδοση 

αυτής της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, άσχετα 

βέβαια αν στον Τύπο έχει τουλάχιστον τυπωθεί από χθες το 

βράδυ που γίνεται η διανομή των εφημερίδων.  

Γι’ αυτό ζήτησα λίγη πίστωση χρόνου να συμβουλευτώ τον 
φάκελο και να σας θυμίσω ότι για αυτό το θέμα έχουμε κάνει 2 
συνεδριάσεις,  είναι για το θέμα του γνωστού βενζινάδικου με 
μια εισήγηση της Υπηρεσίας για την απότμηση του πεζοδρομίου.  
Έρχεται μια εισήγηση για απότμηση, ούτε είσοδο, ούτε έξοδο, 
ούτε κόμβο, βέβαια οι μηχανικοί λέτε ότι προϋπόθεση της 
εισόδου - εξόδου άμα γίνει η απότμηση, θα προχωρήσει αυτό.  
Είχαμε πει τότε και το θυμάμαι από αυτό εδώ το βήμα, μη 
εξαρτώμενοι είτε από πρόσωπα είτε από άλλες συγκυρίες και 
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άλλους λόγους να προχωρούσαμε πέρασε η εισήγηση της 
Υπηρεσίας έγινε δεκτή από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και δει 
και  ομόφωνα αν δεν κάνω λάθος και ανατράπηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Γιατί εγώ να πω το καλύτερο κάνουμε πολιτική δεν 
θέλουμε βενζινάδικο απέναντι από το σχολείο, μα αφού το 
επιτρέπει ο νόμος; Αφού δεν υπάρχουν τα 150 ή τα 250 μέτρα ; 
Εντάξει να βγούμε και να πούμε δεν θέλουμε βενζινάδικο απέξω 
από το σχολείο ο νόμος όμως είναι σαφής, σαφέστατος.  

Εν πάση περιπτώσει την άδεια του βενζινάδικου την δίνει η 
Περιφέρεια, τη δίνει άλλη Υπηρεσία, το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσιζε για την απότμηση ή όχι του πεζοδρομίου άσχετα αν 
είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα. Ήδη 
είχαν πάρει την άδεια την έγκριση ίδρυσης από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Περιφέρειας.  

Δεν ακολουθήσαμε την εισήγηση της Υπηρεσίας, δεν 
ακολουθήσαμε την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής 
βγήκε μια απόφαση, προσβλήθηκε. 

Επανήλθε και πάλι,  είπα σε εκείνη την περίπτωση θα 
μπορούσαμε να συμμορφωθούμε, κρίναμε ότι έπρεπε να 
συμπληρώσουμε την απόφαση που ακυρώθηκε, η απόφαση που 
ακυρώθηκε όμως κατά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι θα 
διαβάσετε και όσοι προλάβατε και εσείς τώρα, ήταν ανυπόστατη 
αφού η πράξη είχε ακυρωθεί και επανέρχεται.  

Τώρα το διερεύνησα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άλλη 
πλευρά θεώρησε ότι σκοπίμως αποφασίσαμε όχι νόμιμα αλλά με 
πολιτικούς λόγους ή για άλλους λόγους και  έτσι μου είπαν, δεν 
το διερεύνησα, η Νομική μας Υπηρεσία ότι είχε υποβληθεί ήδη 
μήνυση για παράβαση καθήκοντος στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί 
δεν συμμορφωθήκαμε για την απόφαση. 

Και εδώ το μόνο που είδα το πρωί και το μόνο που διάβασα, 
έφερα τώρα τον φάκελο, αν χρειαστεί κάποια ερώτηση εδώ για 
να δούμε ποια είναι η απόφαση της ΕΠΖ και εδώ λοιπόν μας 
κρούει τον κώδωνα , έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς 
καθυστέρηση στις αποφάσεις του επόπτη ΟΤΑ διαφορετικά ή μη 
τήρηση υποχρέωσης συνιστά παράβαση καθήκοντος.  

Προτείνω λοιπόν τώρα για να τελειώσει και αυτή η ιστορία 
τη συμμόρφωση και την εναρμόνιση την έστω και εκ των 
υστέρων την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και της Υπηρεσίας μας για την απότμηση. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο αφού έχουμε εισήγηση 
υπηρεσιακή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υπάρχει αντίθετο 
συμφέρον θα πάνε και εκείνοι στην Αποκεντρωμένη και θα πουν 
κύριε  προσβάλω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 
συμμορφώθηκε στην εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών και της 
ΕΠΖ. Ναι μπορούν να προσφύγουν. 

 
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Μια ερώτηση. Κύριε Δήμαρχε 

αν επειδή το έχετε δει ίσως καλύτερα από εμένα και εγώ το έριξα 
μια ματιά αν κάνω λάθος διορθώστε με, στο τέλος του εγγράφου 
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που ήλθε από την Αποκεντρωμένη μιλάει για προσφυγή στην 
Επιτροπή του Άρθρου 152 και λέω λοιπόν εγώ γιατί να μην 
προσφύγουμε στην Επιτροπή του Άρθρου 152. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ακούστε. Γιατί όταν ήλθε και αυτό είπα και 

την αιχμή στους νομικούς συμβούλους και είπα κύριε συνάδελφε 
γιατί μας το ξαναφέρνετε για συμπλήρωση προσφύγετε, δεν 
έχουμε καμία τύχη. Άμα δεν έχετε καμία τύχη να προσφύγουμε 
εμείς και να υποστηρίξουμε τι; Ότι επικυρώσαμε ανυπόστατη 
απόφαση; Εγώ δεν σας το συνιστώ.  

Δεν ψηφίζω αλλά δεν το εισηγούμαι. Εγώ δεν το 
εισηγούμαι. Να προσφύγουμε στην Επιτροπή του Άρθρου 152 και 
να πούμε ότι κακώς ο κ. Πολυχρονάκης ακύρωσε την απόφαση 
την προηγούμενη του Δημοτικού Συμβουλίου που επικύρωσε, 
συμπλήρωσε, αιτιολόγησε ανυπόστατη απόφαση.  

Εγώ εισηγούμαι να γίνει δεκτή η απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Η διαφωνία μου τότε στην 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας είπα, ότι δεν ήταν σωστή η 
διατύπωση του θέματος ότι δεν ξέρω αν αφορούσε απότμηση, 
υποβιβασμό, του πεζοδρομίου ή άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης, 
γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εκεί επέμενε για αυτό 
γιατί η κυκλοφοριακή σύνδεση έχει κανόνες οδικής ασφάλειας 
κλπ για αυτό επέμενα για να μην οδηγηθούμε σε μια εσφαλμένη 
θέση.  

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν αρνητική 
έφυγε στην Αποκεντρωμένη και γύρισε όχι μετά από προσφυγή, 
γύρισε και δεν έγινε αποδεκτή η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου επειδή ήταν αντίθετη στην Επιτροπή Ποιότητας και 
στην Δημοτική Κοινότητα επειδή δεν ήταν επαρκώς 
αιτιολογημένη. Άρα στην πρώτη φάση δεν είχαμε καμιά 
προσφυγή.  

Στη δεύτερη την πήραμε σωστά την απόφαση πήγε πάνω 
προσέφυγε η εταιρία τέλος πάντων και αυτοί που είχαν 
συμφέροντα και κέρδισαν την προσφυγή από ότι φαίνεται, η 
οποία μας δίνει το δικαίωμα να προσφύγουμε εμείς εντός ενός 
μηνός που αν δεν προσφύγουμε θεωρείται νομίζω όταν 
προσφεύγουν στα δικαστήρια. Δήμαρχε βοήθησε εσύ, όταν βγει 
μια απόφαση και δικαιωθούν δεν χρειάζεται να ξαναπάρουμε 
απόφαση.  

Προς τι να ξαναπάρουμε απόφαση εμείς; Σε τι να 
συμμορφωθούμε; Αφού την χάσαμε. Αφού ψηφίσαμε εναντίον 
και τη χάσαμε.  

Εν πάση περιπτώσει αν τεθεί πάλι αν ο Δήμαρχος σαν 
νομικός κρίνει ότι είναι η ενδεδειγμένη λύση εγώ θα επιμείνω 
στην αρχική μου θέση και δεν θα το ψηφίσω. Ή θα πω παρών 
τουλάχιστον.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συμπληρωματικά για να τοποθετηθούν οι 
συνάδελφοι διαδικαστικά. Σε συμπλήρωση αυτό που είπε ο κ. 
Κακούλης έχω μπροστά μου το απόσπασμα από το πρακτικό 
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η τελευταία 
παράγραφος αναφέρεται σαν τίτλος έγκριση απότμησης 
υποβιβασμού της στάθμης πεζοδρομίου επί της οδού Ηλία Βενέζη 
…….. για την ίδρυση μικτού πρατηρίου κλπ κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και στο τέλος η παρούσα μελέτη 
αφορά αποκλειστικά και μόνο τους όρους της απότμησης 
υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού τάδε για 
την ίδρυση μικτού πρατηρίου και δεν υποκαθιστά αναγκαίες 
άδειες εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση 
τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους 
αρμοδιότητας άλλης αρχής, εννοείται αποστάσεις κλπ.  

Όταν λοιπόν μου λέει η παρούσα μελέτη αφορά 
αποκλειστικά και μόνο τους όρους της απότμησης υποβιβασμού 
κλπ σας λέω και πάλι για να αποφύγουμε τις συνέπειες. 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Σε αυτό συμφωνούσα απόλυτα, 

αν θυμάστε είχα τοποθετηθεί και συμφωνούσα αλλά η εταιρία 
δεν ζητούσε αυτό ζητούσε την ίδρυση κυκλοφοριακής σύνδεσης 
δέστε στα γενικά στοιχεία.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συγνώμη να μην κάνουμε διάλογο. Δεν μας 

ενδιαφέρει η εταιρία τι ζητάει εμείς έχουμε μια απόφαση 
απότμησης και τελειώσαμε με αυτό.  

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Τέλος πάντων αν είναι για αυτό 

κακώς λοιπόν προσφύγανε γιατί το είχα θέσει εν πάση 
περιπτώσει άρα εγώ νομίζω ότι δεν αποδεσμεύεται και δεν πρέπει 
να πάρουμε απόφαση, δεν προσφεύγουμε και τελειώνει η 
ιστορία.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι μόνο. Για να αποφύγουμε τις συνέπειες 

εγώ το εισηγούμαι ότι γίνεται δεκτή η απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 

Η συμμόρφωση ποια είναι; Αυτή είναι. Είναι το υπ’ 
αριθμόν 15/30-11-2018. 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Να διατυπωθεί όμως σωστά ότι 

αφορά μόνο τον υποβιβασμό και την απότμηση. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το διαβάζω ξανά. Είναι η τελευταία 

παράγραφος η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο 
τους όρους της απότμησης υποβιβασμού της στάθμης του 
πεζοδρομίου επί της οδού τάδε - τάδε και δεν υποκαθιστά και 
αυτό είναι ακόμα ενισχυτικό αναγκαίες άδειες εγκατάστασης.  

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Δήμαρχε ένα τελευταίο για να 



15 

 

κλείσουμε. Όμως η εταιρία εδώ η οποία είχε κάνει παράσταση δια 
μέσω του δικηγόρου της εκείνο που ήθελε ήταν η κυκλοφοριακή 
σύνδεση ουσιαστικά, γιατί χωρίς την κυκλοφοριακή σύνδεση δεν 
μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση οικοδομικής αδείας. 

Για αυτό συζητούσαμε τόσο καιρό.  
Αν είναι έτσι κακώς συζητούσαμε τόσο καιρό. Άρα δεν 

είχε νόημα έτσι δεν είναι ; Περιοριζόμαστε λοιπόν εκεί και η 
απόφασή μας είναι εκεί.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Υψηλάντη για το συγκεκριμένο θέμα. 
 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :Θα τοποθετηθώ. Δηλαδή 

υπήρξε μια απόφαση πολιτική λέει χαρακτηρίστηκε, τι σημαίνει, 
όλες πολιτικές είναι οι αποφάσεις που παίρνει ένα όργανο 
συλλογικό αιρετών και πήραμε μια απόφαση και έρχεται ένας 
κρατικός υπάλληλος μετά από προσφυγή και λέει ότι κακώς την 
πήρατε και αλλάξτε την. Εντάξει άποψή του, άποψή του.  

Δηλαδή εγώ θεωρώ υποτιμητικό  για συλλογικά όργανα 
και αιρετούς να έρχεται ένας κρατικός υπάλληλος ήθελα να ξέρω 
με ποια δικαιοδοσία, , με ποια συνταγματική κατοχύρωση ο 
κρατικός υπάλληλος να υποδεικνύει στους αιρετούς ότι η 
απόφαση είναι λάθος.  

Δηλαδή να δούμε και αυτή τη νομική πλευρά του 
ζητήματος και εν πάση περιπτώσει εγώ λέω να μην το 
προχωρήσουμε,  διαφωνώ επί της ουσίας δηλαδή, αλλά λέει 
ακόμα και αυτός ότι αποφασίζουμε τέλος πάντων ότι αποδέχονται 
τη διοικητική προσφυγή των ιδιοκτητών ή των ενδιαφερομένων 
εκεί πέρα.  

Κατά της απόφασης της δική του  μπορούμε να 
προσφύγουμε εμείς εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση του 
παρόντος, ωραία να προσφύγουμε, Δηλαδή δεν το κατάλαβα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : κ. Υψηλάντη όπως είπε ο Δήμαρχος τώρα 

εμείς οφείλουμε να εγκρίνουμε την απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής όπου αναθέτει αποκλειστικά. 

 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Αυτή είναι η άποψη του 

Δημάρχου αγαπητέ Πρόεδρε, εγώ λέω ότι εδώ μας έρχεται ένα 
χαρτί και λέει κύριοι πήρατε μια απόφαση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο με βάση την προσφυγή αυτών, εγώ θεωρώ ότι η 
απόφασή σας δεν είναι σωστή ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι 
νόμιμη ή αλλάξτε την, αλλά μπορείτε να προσφύγετε και 
εναντίον αυτού που λέω εγώ και εγώ λέω να προσφύγουμε, αυτή 
είναι η πρότασή μου. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι αλλά ακούσαμε πριν από λίγο τον κ. 

Δήμαρχο ο οποίος και σαν νομικός, κ. Υψηλάντη, και με την 
νομική σας ιδιότητα        κ. Δήμαρχε δεν το συστήσατε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο κάτι τέτοιο διότι δεν θα έχει νομική βάση αν 
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κατάλαβα καλά. 
 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Το σέβομαι απόλυτα αλλά 

είναι άλλη άποψη η δική μου από αυτήν, εγώ είμαι υπέρ της 
άποψης, του να προσφύγουμε. 

 
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : Επειδή είμαι από αυτούς 

που και τις δύο φορές που ήλθε το θέμα ψήφισε υπέρ της 
εισήγησης των υπηρεσιακών θα ψηφίσω και τώρα πάλι στην 
συμμόρφωση της απόφασής μας βάση της εισήγησης και της 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από την άλλη εάν οι 
υπόλοιποι επιμένουν αυτό που οφείλει να κάνει το Δημοτικό 
Συμβούλιο είναι να ψηφίσει υπέρ της προσφυγής στην Επιτροπή 
εάν θέλει να στηρίξει την απόφασή της.  

Εγώ δεν θα το κάνω θα ψηφίσω όπως ψήφισα και τις δύο 
προηγούμενες φορές. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε  παρακαλώ να κλείσουμε  τη 

συζήτηση και  να ψηφίσουμε. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρόεδρε δεν επανέρχομαι, όταν είπα 

προηγούμενα ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες 
επειδή ειπώθηκε λοιπόν για την πολιτική, ναι πολιτικές είναι οι 
αποφάσεις αλλά είναι στα πλαίσια των νόμων, ο νόμος με την 
εισήγηση της Υπηρεσίας ήταν σαφής, σαφέστατος, η Υπηρεσία 
είχε επικαλεστεί στην εισήγηση της 10 νόμους και διατάξεις με 
βάση την οποία λέει ότι είναι σύννομη η πρόταση η τεχνική και η 
εισήγηση της Υπηρεσίας στο αίτημα κάποιου πολίτη που ζητά 
απότμηση πεζοδρομίου για να προχωρήσει στις άλλες 
αδειοδοτήσεις.  

Και επισήμανα βέβαια και το άλλο κ. Πρόεδρε και το 
επισήμανε και ο υπεύθυνος της Πολεοδομίας και σωστά και οι 
άλλοι,  αυτά τα θέματα κακώς έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
έπρεπε να διευθετούνται υπηρεσιακά. 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Η διαφωνία μου ήταν σαφής, 

ήταν όσον αφορά τη διατύπωση. Και κλείνω εδώ. Εγώ ψηφίσω 
παρών.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεπώς περατώνεται η συζήτηση, και 

τίθεται το θέμα σε ψηφοφορία. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα 
να αποφασίσει σχετικά. 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μαρία Καραγιάννη, Δήμος 

Μουτάφης, Ε.Παναή , Α.Παπουράς , ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
κ.Σ.Στάγκας και ο Γραμματέας του Δ.Σ κ.Α.Γιαννικουρής, ήταν 
απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την 

ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, την 
τοποθέτηση του Προέδρου κ.Ε.Μανδρακού για την αιτιολογία 
σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2019 και του άρθρου 1 παρ. 2 
του Ν.4257/2014  και με απόλυτη πλειοψηφία των  μελών του 
Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία  

 
Μειοψηφούντων  των Δημοτικών Συμβούλων 
κ.κ.Γ.Κακούλη, Β.Ψυλλάκη , Ι.Κορωναίου ,Σ.Πετράκη, οι 
οποίοι ψήφισαν «παρών» , του επικεφαλής της παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»  κ.Γ.Υψηλάντη  και της 
Δημοτικής Συμβούλου Κας Σ.Σαρρή-Υψηλάντη , οι οποίοι 
ψήφισαν «κατά». 

 

1.  Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης για το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την αρ. 

689/2019 ( ΑΔΑ: ΩΩ8ΕΩ1Ρ-ΜΝΜ) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

2.  Εγκρίνει την αρ. 181/2018  Απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής που αφορά την έγκριση της μελέτης «’Οροι 

απότμησης-υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου επί 

της οδού Ηλία Βενέζη εντός του Ο.Τ 522 της Κ.Μ. 900-

522/7» για την ίδρυση «Μικτού πρατηρίου καυσίμων με 

αίθουσα πωλήσεων, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

και πλυντήριο» εκμετάλλευσης της εταιρείες ¨CORAL A.E., 

με τους εξής όρους: 
�  Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών 

κατασκευής «Απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης 
πεζοδρομίου επί της οδού Ηλία Βενέζη»  υποχρεούται να 
εφαρμόζει πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο, να ενημερώνει σε όλα 
τα στάδια της κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις 
εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας. 

�  Την ενίσχυση της σήμανσης επί της οδού Ηλία Βενέζη 
με επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, και συγκεκριμένα 
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τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-52 και Π-79 καθώς και Ρ-
27 στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας από την κυκλοφοριακή 
σύνδεση σας (όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο που 
συνοδεύει το παρών έγγραφο) και ανανέωση της οριζόντιας 
σήμανσης (διπλής συνεχής γραμμή) έμπροσθεν της 
Κτηματολογικής μερίδας σας, με έξοδα της εταιρείας και 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση 
που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον 
σήματα κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να 
σας ζητήσει την τοποθέτησή τους. 

�  Την κατασκευή του πεζοδρομίου έμπροσθεν της 
κτηματολογικής σας μερίδας σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
σχέδιο (το ύψος της νησίδας από το κατάστρωμα της οδού 
ορίζεται σε 15 εκατοστά και το πλάτος της σύμφωνα με την 
υπ’αριθμό 178/27-06-98 απόφαση Γ.Γ.Π., (ΦΕΚ 564/Δ/30-07-
1998) που αφορά την πολεοδομική μελέτη «Ροδοπούλα». 

�  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 προς την 
εγκατάσταση από άλλη θέση εκτός της αιτούμενης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης με «Απότμηση – υποβιβασμού της 
στάθμης πεζοδρομίου»  επί της οδού Ηλία Βενέζη.  

�  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. 

�  Η παρούσα μελέτη περί «Απότμησης – υποβιβασμού 
της στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ηλία Βενέζη», της 
Κ.Μ.900-522/7 εντός του Ο.Τ.522 πληροί τις ελάχιστες 
αποστάσεις του υποδείγματος (8) παρ. γ) του άρθρου 28 του 
Π.Δ.118 /2006 (ΦΕΚ119/Α/16-06-2006), σε περίπτωση 
μελλοντικής διάνοιξης της οδού Μ.Παπαθανάση.   

�  Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή 
προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, απαιτείται νέα 
αίτηση για έγκριση της ισχύος της εγκεκριμένης «Απότμησης – 
υποβιβασμού πεζοδρομίου» 
 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής 
της μελέτης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 
αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν 
τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται 
προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου 
οχημάτων στην εγκατάσταση. 
 

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 
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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. 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 

όρους της «Απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης του 
πεζοδρομίου» επί της οδού Ηλία Βενέζη  εντός του 
Ο.Τ.522 της  Κ.Μ.900-522/7 για την Ίδρυση «Μικτού 
πρατηρίου καυσίμων με αίθουσα πωλήσεων, κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλυντήριο» 
εκμετάλλευσης της εταιρείες ¨CORAL A.E.¨ 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 


