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   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΔΡΡΩΛ 

         ΓΖΚΟ ΗΛΣΗΘΖ 

 

 

Α ρ η ζ.   σ λ ε δ ρ ί α ζ ε ς: 19/31-10-2022 

 

Αρηζ. Αποθ: 143/2022 

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 19ες ζσλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ 

 

ΘΔΚΑ 7ο Έγθρηζε απαιιαγής από απόηκεζε πεδοδροκίοσ ζηελ επητείρεζε 

«ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΠΗΘΟΣΩΛ» ζηο Βακβαθόθσηο 

                                  

 

ην ηδεξφθαζηξν, ζήκεξα ηελ 31ε ηνπ κελφο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18:30, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δψζεο χζηεξα απφ ηελ κε 

αξηζκφ πξση. 9463/27.10.2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε 

νπνία επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνλ θ. 

Γήκαξρν θαη δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαελλέα   (19) κειψλ θαη ηελ απνπζία νθηψ  (8) κειψλ, φπσο: 

 

 

 ΠΑΡΟΛΣΔ  ΑΠΟΛΣΔ 

1 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο  

2 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο  

3 Γήκνπ Ησάλλεο 3 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο  

4 Ειαηίληζεο Αληψληνο 4 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο  

5 Ηληδέο Ληθφιανο 5 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  

6 Ησαλλίδνπ Καξία 6 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο  

7 Θνξσλίδεο Παχινο 7 παλίδεο Δπζχκηνο  

8 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 8 Φραγκαλής Δημήτριος 

9 Ινχγγνο Εήζεο   

10 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

11 Νικηυόροσ Κωνσταντίνος   

12 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

13 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

14 Ραβαλίδεο Υξήζηνο   

15 Ρφδε νπιηάλα   

16 αββίδεο Παλαγηψηεο   

17 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

18 Σζίληζηνο Γεψξγηνο   

9 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   
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Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ)  2) 

2) Κπειειήο Ληθφιανο (Ρνδφπνιεο)  3) Παλαγησηίδεο Ησάλλεο (Θαπλνθχηνπ)  4) 

Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ). 

 
 

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ 

θιήζεθε λφκηκα. 

Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θεζφγινπ Καξία. 

 

Οη θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ 

ηνπ Γήκνπ πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, θαη απνρψξεζε κεηά ην ηέινο ηεο. 

Οη θ. Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο θαη Ινχγγνο Εήζεο απνρψξεζαλ κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Οη θ. Γήκνπ Ησάλλεο θαη Θνζκίδεο Παλαγηψηεο απνρψξεζαλ κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 

επαλήιζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο. 

Ζ θα Ησαλλίδνπ Καξία απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ 

ηνπ Γήκνπ θαη απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Ο θ. Ραβαλίδεο Υξήζηνο απνρψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο απνρψξεζε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. αββίδεο Παλαγηψηεο απνρψξεζε πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ 14νπ 

ζέκαηνο ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν 

θ. Πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ψκα λα ζπδεηεζνχλ εθηάθησο ηα αθφινπζα ηξία 

(3) ζέκαηα: 

1. Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 192/2021 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ πεξί εθκίζζσζεο θνηλφρξεζηεο δεκνηηθήο έθηαζεο. 

2. Αίηεκα δσξεάλ θηινμελίαο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή Γεσινγίαο ζηηο 

καζεηηθέο εζηίεο ηδεξνθάζηξνπ. 

3. Έγθξηζε 9εο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022. 

Σν ψκα νκφθσλα ζπλαίλεζε ζηε ζπδήηεζή ηνπο. 

 

Σν 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Καπξνθξχδεο 

Θπξηάθνο, Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη αλαθέξζεθε ζηελ απφ 

17.10.2022 εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ κε 

ζέκα «Έγθξηζε απαιιαγήο απφ απφηκεζε πεδνδξνκίνπ ζηελ επηρείξεζε 

«ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΠΗΘΟΣΩΛ» πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Βακβαθφθπην, γηα ηελ 
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άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο» θαη ε νπνία δηακνηξάζηεθε ζηα κέιε 

καδί κε ηελ πξφζθιεζε θαη απηνηειψο παξαηίζεηαη σο αθνινχζσο: 

 
Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Τν Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Τν Β.Γ. 465/1970 «Πεξί όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο 

αληιηώλ θαπζίκσλ πξν πξαηεξίσλ θείκελσλ εθηόο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ θαη 

θώκσλ ή εθηόο θαηνηθεκέλσλ ελ γέλεη πεξηνρώλ θαη πεξί θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεσο 

εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ νδώλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα κε ην Π.Γ. 

118/2006. 

3. Τελ κε αξηζ. πξση. ΓΜΔΟ/ν/287/18-4-2007 εξκελεπηηθή εγθύθιην 11 ηνπ Υπνπξγείνπ 

ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ. Καη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 1 πνπ αλαθέξεη όηη «.... Με ην άξζξν απηό νη 

δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 465/70, όπσο ηξνπνπνηνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2006 

εθαξκόδνληαη πιένλ κόλν ζηηο εκτός εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ θαη ζηηο εκτόο 

ησλ νξίσλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ νηθηζκώλ πεξηνρέο, ελώ δελ ηζρύεη πιένλ ην άξζξν 19 

παξ.1 ηνπ ΠΓ 143/89, ζύκθσλα κε ην νπνίν ην ΒΓ 465/70 εθαξκνδόηαλ θαη κέζα ζηα 

όξηα νηθηζκώλ ρσξίο εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό  ζρέδην ....». 

4. Τν άξζξν 5 «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία κεηαπνηεηηθώλ θαη ζπλαθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ» ηεο  ππ' αξηζκ. Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΔΚ 2278Β/2018) ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο πεξί «Καζνξηζκνύ ηύπνπ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαπνηεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ λ. 3982/2011 (ΦΔΚ Α’ 143), ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηώλ θαη ηελ 

πξνζεζκία γηα κεηαθνξά ή ηερληθή αλαζπγθξόηεζε». 

5. Τελ ππ' αξηζκ. 6574/18-8-2022 αίηεζε ηεο θ. Μηαράιεο Σνπιηάλαο πεξί απαιιαγήο 

από έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ (απόηκεζεο πεδνδξνκίνπ) ζην νηθόπεδν κε 

ζπληεηαγκέλεο ζεκείν 0: 449068.19,4558363.89, ζεκείν 1: 449081.55,4558371.04, 

ζεκείν 2: 449092.13,4558346.69 ζεκείν 3: 449077.85,4558341.40 (ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ζην Βακβαθόθπην, γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

«Δξγαζηήξην Μπηζθόησλ». 

6. Τν γεγνλόο δελ ππάξρεη ρώξνο ζηάζκεπζεο εληόο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Η Υπεξεζία καο πξνηείλεη ηελ απαιιαγή από άδεηα απόηκεζεο - ππνβηβαζκνύ ζηάζκεο 

πεδνδξνκίνπ κε δεδνκέλν όηη δελ ππάξρεη ραξαθηεξηζκέλνο ρώξνο ζηάζκεπζεο εληόο ηνπ 

νηθνπέδνπ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Σο Γεκοηηθό σκβούιηο 

Αθνχ έιαβε ππφςε 

1. ηελ απφ 17.10.2022 εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ 

2. ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Οκόθωλα Αποθαζίδεη  
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Απαιιάζζεη ηελ επηρείξεζε «ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΠΗΘΟΣΩΛ» πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

νηθηζκφ Βακβαθφθπην απφ άδεηα απφηκεζεο πεδνδξνκίνπ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 143/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 

Σ..Τ 

 

Ηληδές Ληθόιαος 

Τπογραθή 1 

ΣΑ ΚΔΙΖ 

Σ.Τ 

 

Τπογραθές 19 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

Σ.Τ 

 

ΓΟΚΟΤΥΣΗΓΖ ΦΩΣΗΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΗΛΣΕΔ ΛΗΘΟΙΑΟ 
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