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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..2η/2019..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..22/1/2019.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 24/2019.. 
                      

ΘΕΜΑ  5ο: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της οδού Ασκληπιού της Δ.Κ. 
Κρυονερίου από εγκατάσταση της εταιρείας “DEMO A.B.E.E.» 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 2ης/22-1-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..22η Ιανουαρίου 2019.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. ..4467/18-1-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..30.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος. 
2.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
9.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
10.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
11.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.                 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
15.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
16.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
17.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
2. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
3. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
4. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
5. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
6. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
7. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
8. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
9. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
10. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
11. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης 
κ.Κόκκαλης Εμμανουήλ. 
 
 
Προσελεύσεις: 

 Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
 Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Το θέμα με α/α 9 αποσύρθηκε από την Η.Δ. 
 Η συνεδρίαση διεκόπη στις 24:00, λόγω πέρας του ωραρίου, άρθρο 3 παρ. 6  του 

κανονισμού του Δ.Σ.( αρ. απόφασης 134/2011). 
 

 
..Αριθ. Απόφασης:24/2019.. 
 
 ΘΕΜΑ  5ο: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της οδού Ασκληπιού της Δ.Κ. 

Κρυονερίου από εγκατάσταση της εταιρείας “DEMO A.B.E.E.» 
 

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..5ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας και Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. 
να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της    
      Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
2.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
 

18.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
19. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
20.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
23.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
24.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
25.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
26.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
27.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
28.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
29.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
30.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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3.-Την  υπ’άρ.39399/22-11-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με συνημμένο σχέδιο.  
 
4.- Τη με αρ. πρωτ. 37692/30-10-2018 αίτηση της εταιρείας «DEMO ΑΒΕΕ». 
 
5.- Την από 30/10/2018 Τεχνική Περιγραφή του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ευάγγελου  
      Καρύδη. 
 
6. Το από Οκτώβριο 2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ.   
    Νικόλαου Βασιλάκη. 
 
7. Την οριζοντιογραφία διάταξης εισόδου – εξόδου του Αγρ. Τοπογράφου  
    Μηχανικού κ. Ευάγγελου Καρύδη. 
 
Προτείνεται: 
H  έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων από την εγκατάσταση της εταιρείας DEMO 
ABEE επί της οδού Ασκληπιού της Δ.Κ. Κρυονερίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με 
τις προϋποθέσεις της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας και όπως φαίνεται στο 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ. Νικόλαου 
Βασιλάκη και στην οριζοντιογραφία διάταξης εισόδου – εξόδου του Αγρ. Τοπογράφου 
Μηχανικού κ. Ευάγγελου Καρύδη, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

 1.Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία: 
 Α). Την 30/10/2018 υποβλήθηκε αίτηση από την εταιρεία «DEMO ΑΒΕΕ» για τη χορήγηση 
άδειας εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης επί της οδού Ασκληπιού στη Δ.Κ. Κρυονερίου του 
Δ. Διονύσου, όπως απεικονίζεται στο από Οκτώβριο 2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αγρ. 
Τοπογράφου Μηχανικού κ. Νικόλαου Βασιλάκη. 
Β). Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού, σε περιοχή εκτός σχεδίου του Κρυονερίου, 
εντός Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 275 ΑΑΠ/2008) σε περιοχή “μη οχλούσας Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας προς 
εξυγίανση”. Η οδός Ασκληπιού είναι αναγνωρισμένη ως κύρια κοινοτική οδός της Κοινότητας 
Κρυονερίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7627/561/24.5.2002 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 
476/Δ’/10-06-2002). 
Γ). Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2006 όπου αντικατέστησε το άρθρο 39 του 
Β.Δ. 465/1970, ισχύουν τα ακόλουθα: 
 “2. Η θέση εισόδου – εξόδου πρέπει να πληρεί δύο κριτήρια, της ορατότητας και της 
απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος – 
έξοδος και άλλης οδού.” 
 “3. Ορατότητα: Δεν χορηγείται έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων, όταν δεν 
εξασφαλίζονται, πριν από τη θέση εισόδου - εξόδου της εγκατάστασης, λόγω της 
οριζοντιογραφίας ή και της μηκοτομής της οδού ή λόγω πλευρικών εμποδίων ή αδυναμίας 
αποκατάστασης της ορατότητας με κατασκευαστικές επεμβάσεις, τα παρακάτω μήκη 
ορατότητας ανάλογα με τη κατηγορία της οδού. 
Δημοτικό – Κοινοτικό: 70μ.” 
 “4. Απόσταση από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η 
είσοδος - έξοδος και άλλης οδού: Δεν χορηγείται έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων, όταν δεν 
εξασφαλίζεται απόσταση 50μ. μεταξύ της θέσης εισόδου - εξόδου και της πλησιέστερης 
συμβολής (ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με την εγκατάσταση) ή διασταύρωσης 
οδών. Η απόσταση αυτή μετριέται από το προς τη πλευρά των συμβαλλομένων οδών άκρο 
της εισόδου - εξόδου έως το σημείο τομής των αξόνων των οδών.” 
 “5. Το πλάτος της εισόδου - εξόδου είναι ανάλογο με το εύρος κατάληψης του 
αντιπροσωπευτικού οχήματος.” 
 “6. Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων είναι ίδια με αυτή 
της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με τη προσθήκη ότι, χορήγηση οικοδομικής άδειας 
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χωρίς προηγούμενο έλεγχο για την έγκριση ή μη, της εισόδου - εξόδου οχημάτων 
απαγορεύεται.” 
 “10. Για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό - Κοινοτικό οδικό δίκτυο, 
επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων.” 
 Δ). Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις για την περίπτωση του αιτήματος της 
εταιρείας “DEMO ΑΒΕΕ” ισχύουν τα ακόλουθα: 
 α). Η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού της Δ.Κ. 
Κρυονερίου, η οποία ως κύρια κοινοτική οδός ανήκει στο Δημοτικό οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου 
θα πρέπει να ελεγχθεί για την έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων από το Δήμο 
Διονύσου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η συντήρηση της οδού. 
 β). Από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων της υπ’ αριθμ. 37692/30-10-2018 
αίτησης, δηλαδή της από 30/10/2018 Τεχνικής Περιγραφής, του από Οκτώβριο 2018 
Τοπογραφικού Διαγράμματος και της από Οκτώβριο 2018 οριζοντιογραφίας διάταξης εισόδου 
– εξόδου της εγκατάστασης, προκύπτει ότι πληρούνται τα δύο κριτήρια της ορατότητας και της 
απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού Ασκληπιού και άλλης οδού. 
 Πιο συγκεκριμένα εξασφαλίζεται πριν τη θέση εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης 
μήκος ορατότητας τουλάχιστον 70μ. Επίσης η απόσταση μεταξύ της θέσης εισόδου – εξόδου 
επί της οδού Ασκληπιού και της πλησιέστερης συμβολής ή διασταύρωσης οδών είναι 
μεγαλύτερη από 50μ. 
 γ). Επίσης από το σχέδιο διάταξης της εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης, προκύπτει 
ότι η είσοδος και έξοδος των οχημάτων εξασφαλίζεται με διαφορετικές λωρίδες που χωρίζονται 
με  τραπεζοειδή διαγράμμιση μεταξύ τους. Το πλάτος της κάθε λωρίδας είναι 4,50μ. και 
ανταποκρίνεται στο εύρος κατάληψης του αντιπροσωπευτικού οχήματος. 
 Ε). Η χορηγούμενη έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων θα ισχύει για τρία (3) χρόνια 
και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν 
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της, δίδεται μετά από αίτηση εφ’ άπαξ παράταση 
για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές 
συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει. Η αίτηση 
για παράταση πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης εισόδου –εξόδου 
οχημάτων. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων 
εγκαταστάσεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής 
σύνδεσης ή της εισόδου – εξόδου οχημάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι 
κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06  
 Στ). Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, ο 
ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με μέριμνα και αποκλειστική του δαπάνη, δίχως καμία 
απαίτηση για αποζημίωση, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή της 
διαμόρφωσης της εισόδου-εξόδου στη νέα κατάσταση και με τις υποδείξεις της αρμόδιας για 
την οδό Υπηρεσίας. 
 Ζ). Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούται 
αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη τους να μεταφέρουν και να προσαρμόσουν την είσοδο- 
έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και μετά από νέα έγκριση. 
 Η). Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου - εξόδου θα πρέπει να 
ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση 
που συμβούν αποκλειστική ευθύνη θα έχουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της εγκατάστασης και ο 
επιβλέπων μηχανικός του έργου. 
 Θ). Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την είσοδο των οχημάτων στην εγκατάσταση και 
την έξοδο από αυτή, ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την όποια ευθύνη του αναλογεί σύμφωνα με τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).  
 Ι). Σε περίπτωση μη σωστής εφαρμογής της διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου σύμφωνα 
με τα εγκεκριμένα σχέδια και την τεχνική έκθεση η έγκριση αυτής μπορεί να ανακληθεί.  
 Κ). Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης της εισόδου - εξόδου θα πρέπει να 
ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση 
που συμβούν, αποκλειστική ευθύνη έχουν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων 
μηχανικός του. 
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 Λ). Ο Δήμος Διονύσου διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της έγκρισης εισόδου - εξόδου, 
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν 
τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, 
λόγω της εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση. 
 Μ). Η χορήγηση της παρούσας δεν αποτελεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της 
εγκατάστασης και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση έκδοσης άλλων 
προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών, ενώ η τήρηση των όρων και περιορισμών για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, καθορίζονται κατά περίπτωση από την 
ισχύουσα νομοθεσία».  
 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της    
      Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
3.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
 
4.-Την  υπ’άρ.39399/22-11-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με συνημμένο σχέδιο.  
 
5.- Τη με αρ. πρωτ. 37692/30-10-2018 αίτηση της εταιρείας «DEMO ΑΒΕΕ». 
 
6.- Την από 30/10/2018 Τεχνική Περιγραφή του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ευάγγελου  
      Καρύδη. 
 
7.- Το από Οκτώβριο 2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ.   
    Νικόλαου Βασιλάκη. 
 
9.- Την οριζοντιογραφία διάταξης εισόδου – εξόδου του Αγρ. Τοπογράφου  
    Μηχανικού κ. Ευάγγελου Καρύδη. 
 
                                         
Με την αριθ. 39/19-12-18 απόφασή της η Ε.Π.Ζ. ενέκρινε την είσοδο – έξοδο οχημάτων από 
την εγκατάσταση της εταιρείας DEMO ABEE επί της οδού Ασκληπιού της Δ.Κ. Κρυονερίου, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί με τις προϋποθέσεις της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ. 
Νικόλαου Βασιλάκη και στην οριζοντιογραφία διάταξης εισόδου – εξόδου του Αγρ. 
Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ευάγγελου Καρύδη, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης και την διαβιβάζει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 73, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
 Την αριθ. 39/19-12-18 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 
 Την  υπ’άρ.39399/22-11-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με συνημμένο σχέδιο.  
 Τη με αρ. πρωτ. 37692/30-10-2018 αίτηση της εταιρείας «DEMO ΑΒΕΕ». 
 Το από Οκτώβριο 2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ.   
        Νικόλαου Βασιλάκη  
 Την οριζοντιογραφία διάταξης εισόδου – εξόδου του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ. 

Ευάγγελου Καρύδη.. 
 Την από 30/10/2018 Τεχνική Περιγραφή του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ευάγγελου  

Καρύδη. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
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Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 

 
 
Εγκρίνει την είσοδο – έξοδο οχημάτων από την εγκατάσταση της εταιρείας DEMO ABEE επί 
της οδού Ασκληπιού της Δ.Κ. Κρυονερίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τις προϋποθέσεις 
της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας και όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ. Νικόλαου Βασιλάκη και στην οριζοντιογραφία 
διάταξης εισόδου – εξόδου του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ευάγγελου Καρύδη, τα οποία 
θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί  στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ    

                                                                        ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.   
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
     ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                    ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                       ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.  
                                                                       ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
                                                                       ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
                                                                       ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                       ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 

                                                                 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.  
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                            
 

 
 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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