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Αχαρνές, 29/10/2021
Αρ. Πρωτ. 45024

Απόσπασμα από το 12ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης 87η
Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 7ο
Συνεδρίαση της 27/10/2021
Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η
πρόσκληση: 43816/22-10-2021
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (από τα τακτικά μέλη)
1) ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
2) ΠΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της
επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ»
Στις Αχαρνές σήμερα στις 27 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 43816/2210-2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα
των
υπ’ αριθμ.
65η/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/1987/οικ.20236/25-10-2021
(ΑΔΑ:
907746ΜΤΛ6-ΘΟ8), 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 426/13-11-2020 (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 18318/13-03-2020
(Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίων
του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α/2021), η
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνεδριάζει δια περιφοράς, στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού
διάδοσης του Covid-19.
Σε συνέχεια και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία των επτά (7)
συμμετεχόντων μελών ( ≥(2/3) της 9μελής επιτροπής), κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη
της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 7Ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής : « Έχοντας υπόψη:
 Σύμφωνα με την αρ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση
έγκρισης εισόδου –εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που
έχει πρόσωπο σε οδικό δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό
τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ
117/2008,σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική
αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου.
Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του
Δήμου είναι επιφορτισμένη με την διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις
του β.δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλόμενων
σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 39
παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970, όπως ισχύει, δυο κριτήρια ,της ορατότητας και της
απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία ευρίσκεται η είσοδοςέξοδος και της άλλης οδού, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί από το δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου.
 Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
 Την με αρ. 209/2019 Απόφαση του Δ.Σ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημοτικού
Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.


Τις διατάξεις του Β.∆. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα
Π.∆. 509/84, Π.∆. 143/89, Π.∆. 401/93 και ειδικά το Π.∆. 118/06



Τη με αρ. πρωτ. Δήμου: 42120/13-10-2021 αίτηση του ενδιαφερομένου

και αφού ελέγξαμε το τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα εισόδου – εξόδου της μελέτης , την τεχνική έκθεση και την Υπ. Δήλωση του μηχανικού του κ. Διονύσιου Παπαδόπουλου , εγκρίνουμε τη διαμόρφωση εισόδου – εξόδου για την εξυπηρέτηση των
επαγγελματικών αναγκών του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής «ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ», επί της οδού Λουτρού 4 στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου
Αχαρνών στη θέση «ΛΟΥΤΡΟ», όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.


Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών
ή διαπλάτυνσης της υφιστάμενης οδού, αναντίρρητα με μέριμνα και αποκλειστική δαπάνη του ενδιαφερόμενου, δίχως καμία απαίτηση για αποζημίωση, θα
λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή της εισόδου –εξόδου στη
νέα μορφή της οδού με τα νέα δεδομένα και τις υποδείξεις της αρμόδιας για την
οδό υπηρεσίας, εγκρίνοντας νέα βεβαίωση εισόδου –εξόδου.



Θα πρέπει να τοποθετηθούν με ευθύνη της επιχείρησης , ρυθμιστικές πινακίδες
τύπου P-2, Ρ-7, P-27 και Ρ-50δ επί της εισόδου- εξόδου του οικοπέδου για την
ασφαλή κίνηση των οχημάτων, σύμφωνα με τη συνημμένη γενική διάταξη ροής
οχημάτων.
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Κατά την διαμόρφωση του αύλειου χώρου θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε
τα όμβρια του οικοπέδου να οδηγούνται προς το εσωτερικό αυτού, τα δε όμβρια
της οδού να κινούνται ανεμπόδιστα.

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.
Σημειώνεται επίσης ότι η τήρηση όλων των προϋποθέσεων και η ορθή κατασκευή βάσει
της κείμενης
νομοθεσίας περί κυκλοφοριακών συνδέσεων καθώς και η απαιτούμενη σήμανση βάσει
του ΚΟΚ , γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του μηχανικού που συνεργάζεται με την
επιχείρηση και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται μόνο για την έγκριση της εισόδου- εξόδου και με τον
όρο ότι πληρούνται όλες οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, για χρήση σε αδειοδοτήσεις
κλπ σε αρμόδιους κρατικούς φορείς και Υπηρεσίες.
Η παρούσα εισήγηση αφορά σε ατομική και όχι κανονιστική Απόφαση, συνεπώς δεν
υπόκειται στους όρους του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 και δεν απαιτεί έγκριση από το
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Σας διαβιβάζουμε τα συνημμένα , τη Γενική διάταξη εισόδου – εξόδου (θεωρημένη από
την Υπηρεσία μας) και την Τεχνική έκθεση του μηχανικού, ως αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί από το
άρθρο 5 του Ν. 4263/2019, καθώς και την υπ’ αριθμ. 209/2019 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών (με ΑΔΑ: ΩΖ9ΘΩΨ8-ΟΑΜ), την αρμοδιότητα για το θέμα
έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπ’ όψιν της, την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του, την
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των
εισηγητών και ομιλητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Για την έγκριση χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής
«ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ», επί της οδού Λουτρού 4 στην εκτός σχεδίου περιοχή
του Δήμου Αχαρνών στη θέση «ΛΟΥΤΡΟ», όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.
2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.
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Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές, Αυθημερόν
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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