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Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ
Έχοντας υπόψη:
1.Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ησλ άξζξσλ 225 θαη 238 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔK 87/η.Α/7.6.2010)
«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
2.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Π.Γ/ηνο 139/2010 (ΦΔΚ 232/η.Α/27.12.2010) «Οξγαληζκφο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ».
3. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 & 28Α ηνπ Ν. 4325/2015 κε ηελ νπνία θαηαξγήζεθε ε δηάηαμε ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ζε θάζε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ζπζηάζεθε Θέζε Πξντζηακέλνπ πνπ
θέξεη ηνλ ηίηιν «Σπληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο».
4. Τελ αξ. 15870/15-5-2017 (ΦΔΚ 250/η. ΥΟΓΓ/26-5-2017) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί
“ Γηνξηζκνχ ηνπ Νηθνιάνπ Παπαζενδψξνπ ηνπ Αγγειάθε σο Σπληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ.”
5. Τελ αξηζκ. 140634/22-6-2017 (ΦΔΚ 2208 /η΄β/29-6-2017) απφθαζε ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γ/ζεο Πει/ζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί «Μεηαβίβαζεο δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο «Με εληνιή
Σπληνληζηή» ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ζηνπο πξντζηακέλνπο
ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ».
6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2690/1999 « Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» πεξί αηηηνινγίαο ησλ
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.
7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 465/1970 (ΦΔΚ 150 Α/9-7-1970) (Γηνξζ. Σθάικαηνο ΦΔΚ Α 164/6-8-1970):
Πεξί φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηψλ θαπζίκσλ πξν πξαηεξίσλ
θεηκέλσλ εθηφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη θσκψλ ή εθηφο θαηνηθεκέλσλ ελ γέλεη
πεξηνρψλ θαη πεξί θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεσο εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ νδψλ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε
ην Π.Γ. 118/06 (ΦΔΚ 119 Α/16-6-2006)».
8. Τελ αξ. 118903/12-6-2018 θαη εκπξνζέζκσο πξσηνθνιιεζείζα ζηελ Α.Γ.Π.ΓΔ&Ι, Δηδηθή Γηνηθεηηθή
Πξνζθπγή θαη’ άξ. 227 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ θ. Παπαπεηξφπνπινπ Αλδξέα θαηά ηεο αξ. 151/2018
απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηε Γηαχγεηα ηελ 1-62018.
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9. Τν κε αξ. πξση. 133743/28-6-2018 ππνβιεζέλ ζηελ Υπεξεζία καο, Υπφκλεκα ησλ θ. Κνζκά Αλαζηαζίνπ,
Κνζκά Αδακαληίαο & Κνζκά Αγγειηθήο, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηφ εγγξάθσλ.
10. Τελ αξ. 151/2018 (ΑΓΑ: 6ΛΒΥΩΛ7-ΓΩΜ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ
πεξί «Μή ρνξήγεζεο άδεηαο δηακφξθσζεο εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ κνλάδαο απνζήθεπζεο θαη
δηαθίλεζεο πγξαεξίνπ ζηελ εηδηθή ζέζε ΄΄Μπαζαξίζηξα –Παπαιενλάξδνπ΄΄ ηεο Γ.Δ Κνξίλζνπ».
11. Τν αξ. 126510/22-6-2018 έγγξαθφ καο πξνο ην Γήκν Κνξηλζίσλ θαη ην αξ. 21122/6-7-2018
απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηφ έγγξαθα.
12. Τν γεγνλφο φηη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο δηακφξθσζεο εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ, ην Β.Γ
465/1970 φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, πξνβιέπεη ηα θάηωζη: α) Σην άξζξνπ 24 απηνχ φηη
«Ωο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λννχληαη φια ηα θηίζκαηα πνπ δελ έρνπλ
ρξήζε ακηγνχο θαηνηθίαο, ρσξίδνληαη δε, ζε δύν θαηεγνξίεο (Α & Β). Γηα εγθαηαζηάζεηο ηεο Α
θαηεγνξίαο απαηηείηαη έγθξηζε θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο, ελψ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Β θαηεγνξίαο
απαηηείηαη έγθξηζε εηζφδνπ–εμφδνπ νρεκάησλ, β) ζην άξζξν 39 («Έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ
νρεκάησλ») ηνπ ίδηνπ σο άλσ δηαηάγκαηνο, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 21 παξ. 5 ηνπ
πδ/ηνο 118/2006, νξίδνληαη ηα εμήο: «1. Έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ είλαη ε δπλαηφηεηα
δηακνξθσκέλεο εηζφδνπ – εμφδνπ γηα αληηπξνζσπεπηηθφ φρεκα ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ
πξνζψπνπ ηνπ γεπέδνπ. 2. Η ζέζε εηζφδνπ – εμφδνπ πξέπεη λα πιεξνί δχν θξηηήξηα, ηεο
νξαηφηεηαο θαη ηεο απφζηαζεο απφ ηε ζπκβνιή ή δηαζηαχξσζε ηεο νδνχ, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε
είζνδνο – έμνδνο ηεο άιιεο νδνχ. 3. … . 6. Η δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο έγθξηζεο εηζφδνπ – εμφδνπ
νρεκάησλ είλαη ίδηα κε απηή ηεο έγθξηζεο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο κε ηελ πξνζζήθε φηη
ρνξήγεζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ρσξίο πξνεγνχκελν έιεγρν γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηεο εηζφδνπ –
εμφδνπ νρεκάησλ απαγνξεχεηαη. 7. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
έγθξηζε εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ ζηα ζρέδηα ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο πεξηιακβάλεηαη
δηακφξθσζε κφληκεο πεξίθξαμεο ε νπνία δελ επηηξέπεη είζνδν – έμνδν νρήκαηνο. 10. Γηα φιεο
ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηδξχνληαη ζε Γεκνηηθφ – Κνηλνηηθφ νδηθφ δίθηπν επηβάιιεηαη ν έιεγρνο γηα ηελ
έγθξηζε ή κε εηζφδνπ– εμφδνπ νρεκάησλ.
Δπίζεο ζύκθωλα κε ηελ Ννκνινγία ηνπ Αλωηάηνπ Αθπξωηηθνύ Γηθαζηεξίνπ (.Σ.Δ 3638/2015),
αξκφδηα αξρή γηα ηελ ρνξήγεζε εγθξίζεσο εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ απφ εγθαηάζηαζε θαηεγνξίαο
Β (δειαδή εγθαηαζηάζεσο πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θπθινθνξία επί ησλ νδψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δελ
πξνθαιεί αχμεζε ηνπ θφξηνπ θπθινθνξίαο) πνπ έρεη πξφζσπν επί δεκνηηθήο νδνχ είλαη ν νηθείνο
Γήκνο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ νδψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ
ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο. Αξκόδην δε όξγαλν γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο ελ ιόγω εγθξίζεωο
είλαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ην νπνίν θέξεη ην γεληθφ ηεθκήξην
αξκνδηφηεηαο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ Γήκν ( ΣηΔ 117/2008, ζθ. 5), δεδνκέλνπ
φηη απφ ην λφκν δελ έρεη αλαηεζεί ε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα, σο πξνο ην αλσηέξσ δήηεκα, ζε
θαλέλα άιιν φξγαλν ηνπ Γήκνπ.
13.Τν γεγνλφο φηη ζην δηαηαθηηθφ ηεο αξ. 151/2018 απφθαζεο αλαγξάθεηαη φηη ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην
νκόθωλα απνξξίπηεη ην αίηεκα ηεο Δηαηξείαο «ΓΩΓΔΚΑΝΗΣΙΑΚΗ Δ.Π.Δ.» γηα ρνξήγεζε άδεηαο
δηακφξθσζεο εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ κνλάδαο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο πγξαεξίνπ ζηελ εηδηθή
ζέζε ΄΄Μπαζαξίζηξα –Παπαιενλάξδνπ΄΄ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ηζηνξηθφ
ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Σην ηζηνξηθφ εκπεξηέρεηαη ε επηρεηξεκαηνινγία ησλ Γεκνηηθψλ Σπκβνχισλ,
φπσο π.ρ ηνπ θ. Φαηδή πνπ αλαθέξεη φηη «Δδψ κηιάκε ινηπφλ γηα κία πεξίπησζε φπνπ ζα πξέπεη λα
ζπληαρζεί θαη λα εγθξηζεί θπθινθνξηαθή ζχλδεζε, έηζη; Δδψ ζηελ πεξίπησζή καο ην αίηεκα φπσο
έξρεηαη, ην ζέκα φπσο έξρεηαη κηιάεη γηα άδεηα δηακφξθσζεο εηζφδνπ-εμφδνπ θαη φρη θπθινθνξηαθή
ζχλδεζε. Γηα λα πάκε ινηπφλ ζε θπθινθνξηαθή ζχλδεζε σο εγθαηάζηαζε Α θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη λα
πξνβιεθζεί θπθινθνξηαθφο θφκβνο, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Υπάξρεη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
Σπκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο ηελ νπνία έρσ, είλαη ε 3638/2015, πνπ πξνβιέπεη αθξηβψο θαη ιέεη, αλαθέξεηαη
αθξηβψο ζηηο πεξηπηψζεηο θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη, φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο
άδεηαο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο. Γε ρξεηάδεηαη λνκίδω λα αλαθέξω, ην ιέεη μεθάζαξα όηη ζηηο
πεξηπηώζεηο απηέο ρξεηάδεηαη θπθινθνξηαθή ζύλδεζε, όπωο ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο.» Σπγρξφλσο
ν θ. Γήκαξρνο Κνξηλζίσλ αλαθέξεη φηη «ε δηθή καο ε εηζήγεζε είλαη ε εηζήγεζε φπσο θαηαηέζεθε απφ
ηνλ θ. Φαηδή», θαζψο επίζεο ν θ. Ναλφπνπινο επηρεηξεκαηνινγεί φηη «Αθνχζακε ηα λνκηθά
επηρεηξήκαηα θαη ησλ δχν πιεπξψλ, γηαηί έρεη θαη λνκηθή δηάζηαζε ην ζέκα θαη καο έπεηζε ν θ. Κνζκάο
κε ηα επηρεηξήκαηά ηνπ. Γη' απηφ θη εκείο είκαζηε αληίζεηνη θαη ζα ςεθίζνπκε φρη θαη ζήκεξα ζηελ
έγθξηζε άδεηαο εηζφδνπ-εμφδνπ».
Απφ ηελ πξναλαθεξφκελε επηρεηξεκαηνινγία ζπλάγεηαη φηη ε ζρεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε είλαη επαξθψο
αηηηνινγεκέλε. Σχκθσλα κε ην άξζξν 17§2 ηνπ Ν. 2690/1999 (Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο) ε
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αηηηνινγία πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ξεηψο ζην
λφκν φηη πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζην ζψκα ηεο πξάμεο. Δμάιινπ βάζεη ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Σ.Τ.Δ
(208/2012,4027/2004) ε αηηηνινγία απαηηείηαη λα πεξηέρεηαη ζην ζώµα ηεο πξάμεο µόλν όηαλ
ηνύην πξνβιέπεηαη ξεηά ζηνλ λόµν. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, πνπ είλαη θαη ε ζπλεζέζηεξε, ε
αηηηνινγία αξθεί λα πεξηέρεηαη ζηνλ θάθειν πνπ ζπλνδεχεη ηελ πξάμε. Πάλησο, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
πξάμεσλ αηηηνινγεηέσλ ζην ζψµα ηνπο, γίλεηαη δεθηφ φηη ε αηηηνινγία µπνξεί λα ζπµπιεξψλεηαη απφ ηα
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (ΣηΔ 1286/2009, 3875/2008, 2705/2006, 2126/2000), φρη φµσο λα αλαπιεξψλεηαη
εμ νινθιήξνπ απφ απηά (ΣηΔ 1776/1956, 107/1945).
14.Τν γεγνλφο φηη ε αξ. 151/2018 απφθαζε δελ παξαβηάδεη ηελ γεληθή αξρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ ηεο
ρξεζηήο Γηνίθεζεο, θαζφζνλ ε εμεηδίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο
δηνίθεζεο απφ ηε λνκνινγία γίλεηαη κε ηξφπν αξλεηηθφ κάιινλ παξά ζεηηθφ, δειαδή νξίδεηαη ηη
δελ πξέπεη λα θάλεη ε δηνίθεζε, ε νπνία νθείιεη λα κελ αηθληδηάδεη θαη λα κελ δηαηαξάζζεη θαη
ηαιαηπσξεί ρσξίο ιφγν θαη κάιηζηα λα εμαπαηά ηνλ θαιφπηζην δηνηθνχκελν. (Ι. Παπαγξεγνξίνπ
Δηζεγήζεηο Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ έθδ. 2006 ζει. 201). Σχκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη
λα ελεξγεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην θξαηνχλ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα θαη ζηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο αληηιήςεηο πεξί εζηθήο ηεο νιφηεηαο. Θα πξέπεη δειαδή λα πξνλνεί γηα ηα έλλνκα
ζπκθέξνληα θαη δηθαηώκαηα ηωλ δηνηθνπκέλωλ θαη λα κε δίλεη ηελ εληύπωζε όηη δξα απζαίξεηα ή
αλεπηεηθώο ή όηη ιακβάλεη ή αλαθαιεί ηηο απνθάζεηο ηεο ρωξίο δηθαηνινγεκέλε αηηία.
Απνθαζίδνπκε
Απνξξίπηνπκε ηελ αξ. 118903/12-6-2018 Δηδηθή Γηνηθεηηθή Πξνζθπγή θαη’ άξζξν 227 Ν. 3852/2010
ηνπ θ. Παπαπεηξφπνπινπ Αλδξέα, θαηά ηεο αξ. 151/2018 Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Κνξηλζίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα λνκηκνπνηνχκε ηελ ζρεηηθή απφθαζε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην
αλσηέξσ ζθεπηηθφ καο.
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζθχγεη θαηά ηεο απφθαζεο απηήο ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 3463/2006 ζηε Γ/λζε ( Τέξκα Δξπζξνχ Σηαπξνχ ) ζηελ Τξίπνιε εληφο πξνζεζκίαο ελφο
(1) κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ή ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ή αθφηνπ έιαβε γλψζε απηήο (άξζξν 238 Ν.
3852/2010).

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΟΤ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ

