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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 2/25-02-2020 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 25-02-2020 ημέρα Τρίτη  

και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 761/08-
09-2019 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου της Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Ταρασλιά  (Αποφ. Δημάρχου 4463/17-09-2019 «περί 
ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), αριθ. 2/8967/19-02-2020 που δημοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4555/19-7-

2018 (ΦΕΚ 133Α΄) 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνος Ταρασλιάς Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος 2) Ιωάννης Αφεντούλης 

Αντιπρόεδρος 3) Νικόλαος Καραμαρίτης- Αντιδήμαρχος- Μέλος 4) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος –Μέλος 5) 
Σπυρίδων Σπυρόπουλος- Μέλος 6) Σάββας Καραταπάνης- Μέλος 7) Βασίλειος Παπαοικονόμου- Μέλος 8) 

Αθανάσιος Στάμος 9) Νικόλαος Γιαννάς- Μέλος) 10) Δημήτριος Ιωσήφ- Μέλος 11) Σάββας Χριστοδούλου 
Αναπλ/κο Μέλος  

                  
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Μιχαήλ Σεϊτης - Μέλος  

 

 

Αρ. αποφ.   8    /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: 6Λ0ΑΩ1Ρ-ΖΟΘ 

 

Περίληψη 
 

Έγκριση συζήτησης εκτός Ημερήσιας Διάταξης των θεμάτων: 1) Εγκατάσταση και 

λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Γεωργίου Παπανικολάου – Κω – Ηρώων 
Πολυτεχνείου 2) Συμπληρωματικός Πίνακας για παραχώρηση και χωροθέτηση θέσεων 

στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού 
Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 

του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.  

  
Ο κ. Καραμαρίτης και ο κ. Ιωσήφ δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 

παρούσης διότι δεν προσήλθαν ακόμη στην συνεδρίαση της Επιτροπής. 
 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής την εκτός Ημερήσιας 

Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 
1) Εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Γεωργίου Παπανικολάου – Κω – 

Ηρώων Πολυτεχνείου. 
2) Συμπληρωματικός Πίνακας για παραχώρηση και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ 

εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - 
συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους 

Κοινοχρήστου Χώρου και την ένταξη του στο υπ’ αριθ. 8 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τον ίδιο τίτλο. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις  των 

άρθρων. 65 παρ. 5, και 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) και 77 παρ. 3 του Ν. 
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτησης των θεμάτων: 
1) Εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Γεωργίου Παπανικολάου – Κω – 

Ηρώων Πολυτεχνείου. 
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2) Συμπληρωματικός Πίνακας για παραχώρηση και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ 
εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - 

συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους. 

 
 

Αρ. αποφ.    09   /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: ΨΓ7ΔΩ1Ρ-ΔΚΕ   
Περίληψη 

 

Εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Γεωργίου Παπανικολάου 
– Κω – Ηρώων Πολυτεχνείου. 

 
Ο κ. Καραμαρίτης,  και ο κ. Ιωσήφ  δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 

παρούσης διότι δεν προσήλθαν ακόμη στην συνεδρίαση της Επιτροπής. 
 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής 

Α) Το υπ’ αριθ. 16/9734/24-02-2020 εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που αφορά 
στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 
Θέμα: Εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Γεωργίου Παπανικολάου – Κω – 

Ηρώων Πολυτεχνείου. 

Σχετικό: Το υπ αριθμό πρωτ. ΔΟΥ242/ΦΚ/17-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη 

1. Την υπ΄αριθμό 136/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
(ΑΔΑ:ΩΛΕΗΩ1Ρ-Σ5Η) όπου  μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η αμφιδρόμηση της οδού Παπανικολάου σε όλο το 

μήκος της , η μονοδρόμηση της οδού Λέρου με κατεύθυνση από Πλατεία Γ. Χαρίτου προς την οδό Γ. 
Παπανικολάου καθώς και η  απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού από τη συμβολή της 

με την Ακτή Καλύμνου έως την Ηρώων Πολυτεχνείου.  

2. Την υπ΄αριθμό πρωτ. Α.Π.25770/ΜΟΕ/03-05-2018 (ΑΔΑ:ΨΚΩ9ΟΡ1-ΙΝ6) απόφαση του 
συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ1643Β/2018) με την οποία  εγκρίνει την υπ΄αριθμό 

απόφαση 136/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου 
3. Το υπ΄αριθμό πρωτ. 1016/49/910-α/22-10-2018 έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας προς το 

Δήμο Ρόδου προς αποφυγή ατυχημάτων απαιτείται η τοποθέτηση Φωτεινών –σηματοδοτών στη συμβολή της 

με την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου. 
Προέβη στη σύνταξη μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο 

Γεωργίου Παπανικολάου  - Κω – Ηρώων Πολυτεχνείου η οποία μετά από διορθώσεις εγκρίθηκε με το   
υπ΄αριθμό πρωτ. ΔΟΥ242/ΦΚ/17-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών. 

Η υπηρεσία μας εν συνεχεία  συνέταξε το Παράρτημα Ι που αφορά τις ενδεικτικές συντεταγμένες 

κατά ΕΓΣΑ 87 των χιλιομετρικών θέσεων των σημείων τοποθέτησης των φωτεινών σηματοδοτών, των 
απαραίτητων ρυθμιστικών πινακίδων καθώς και των διαβάσεων που συνοδεύει τη σχετική μελέτη του 

Υπουργείου Υποδομών (σχετικό έγγραφο). 
Η εφαρμογή της παρούσας κυκλοφοριακής ρύθμισης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου με                  

ΚΑ 30-7135.0010 με τίτλο  «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στη συμβολή των οδών Γ. 
Παπανικολάου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Κω» 

Με την εφαρμογή της αμφιδρομήσης της οδού Γεωργίου Παπανικολάου (ΦΕΚ1643Β/2018) 

1. απαγορεύεται η στάση και στάθμευση στο τμήμα της οδού Παπανικολάου από τη συμβολή της 
με την Ακτή Μιαούλη έως τη συμβολή της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.  

2. Καταργείται η πιάτσα των ΤΑΞΙ (τεσσάρων θέσεων που χωροθετήθηκαν με την υπ΄αριθμό 
απόφαση 577/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Ρόδου με το υπ΄αριθμό πρωτ. 14/2020 έγγραφό του δηλώνει  ότι 

παραχωρεί την πιάτσα ταξί στην οδό Παπανικολάου και αιτείται να συμπληρωθούν θέσεις επί της οδού 
Χάλκης.  

 
Με βάση το Νόμο 4623/2019 άρθρο 5 παράγραφος 13α οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία 

λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (Α’57). 

 

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητα ζωής  να αποφασίσει 
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1. Την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας  των φωτεινών σηματοδοτών  στον κόμβο 
Γεωργίου Παπανικολάου – Κω – Ηρώων Πολυτεχνείου σύμφωνα με το υπ΄αριθμό πρωτ. πρωτ. 

ΔΟΥ242/ΦΚ/17-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συνοδευόμενο με το 

Παράρτημα Ι που αφορά τις ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 των χιλιομετρικών θέσεων των σημείων 
τοποθέτησης των φωτεινών σηματοδοτών, των απαραίτητων ρυθμιστικών πινακίδων καθώς και των 

διαβάσεων. 
2. Την κατάργηση της θέσεως πιάτσας ΤΑΞΙ επί της οδού Παπανικολάου  

 
Β) Το παράρτημα I που συνοδεύει το ανωτέρω έγγραφο το οποίο έχει ως κατωτέρω: 

 

Παράρτημα Ι 

Για την εφαρμογή μέρους της υπ΄ αριθμού απόφασης 136/2018 του Δημοτικού 

Συμβουλίου, θα πρέπει να τοποθετηθούν φωτεινοί σηματοδότες στη συμβολή των οδών 

Ηρώων Πολυτεχνείου – Κω και Γ. Παπανικολάου(αριθμό πρωτ. 1016/49/910-α/22-10-

2018 έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας). 

Στο παρόν Παράρτημα αναγράφονται οι ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 των 

θέσεων των ιστών των Φωτεινών σηματοδοτών που εγκρίθηκαν με το υπ αριθμό πρωτ.           

ΔΟΥ242/ΦΚ/17-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, οι θέσεις των ρυθμιστικών 

πινακίδων που απαιτούνται και οι διαβάσεις των πεζών . 

 

Πίνακας Ι 

Ιστοί Φωτεινών Σηματοδοτών 

ΕΔΝΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ κατά ΕΓΣΑ 87 

ΟΔΟΣ θέση  Χ Υ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 
  

1 878268 4042195 

1α 878257 4042196 

Παπανικολάου 
  

2 878246 4042205 

3 878286 4042207 

     
 
 
 
 

Πίνακας ΙΙ 

Κατακόρυφη σήμανση 

ΕΔΝΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ κατά ΕΓΣΑ 87 

ΟΔΟΣ Ρυθμιστική Πινακίδα  Χ Υ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 
  
  
  

Ρ2 878257 4042190 

Ρ2 878267 4042190 

Ρ7 878257 4042198 

Ρ7 878268 4042197 

Παπανικολάου 
  

Ρ28 878240 4042207 

Ρ27 878291 4042204 

    Πίνακας ΙΙΙ 

Διαβάσεις πεζών 

ΕΔΝΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ κατά 
ΕΓΣΑ 87 
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ΟΔΟΣ Διάβαση  Χ Υ 

Ηρώων Πολυτεχνείου   878262 4042195 

Παπανικολάου 
  

Φ.Σ θέση 2 878247 4042210 

Φ.Σ θέση 3 878283 4042201 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις  του 

άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, β)  το άρθρο 5 παρ. 13α του Ν. 4623/2019 και γ) το άρθρο 52 του Ν.2696/1999 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος (ΑΔΑ: 6Λ0ΑΩ1Ρ-

ΖΟΘ). 
2. Εγκρίνει την εγκατάσταση και λειτουργία  των φωτεινών σηματοδοτών  στον κόμβο Γεωργίου 

Παπανικολάου – Κω – Ηρώων Πολυτεχνείου σύμφωνα με το υπ΄αριθμό πρωτ. πρωτ. ΔΟΥ242/ΦΚ/17-02-2020 
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συνοδευόμενο με το Παράρτημα Ι που αφορά τις 

ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 των χιλιομετρικών θέσεων των σημείων τοποθέτησης των φωτεινών 

σηματοδοτών, των απαραίτητων ρυθμιστικών πινακίδων καθώς και των διαβάσεων. 
3. Την κατάργηση της θέσεως πιάτσας ΤΑΞΙ επί της οδού Παπανικολάου. 

 

Αρ. αποφ.   10    /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: ΩΒΡ5Ω1Ρ-ΕΧ2   
 

Περίληψη 

 
Χωροθέτηση-παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής 

Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με 
την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους 

Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγγραφα ΑΠ 16/8846/19-2-2020 και 16/9680/24-2-2020  Δνσης Τεχν. 
Έργων και Υποδομών). 

 
Το θέμα συζητήθηκε τρίτο στην συνεδρίαση της Επιτροπής αντί όγδοο που ήταν στην Ημερήσια 

Διάταξη και οι κ.κ.  Καραμαρίτης κα Ιωσήφ δεν προσήλθαν ακόμα στη συνεδρίαση και δεν 
συμμετείχαν στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 
 1) Το υπ’ αριθ. 16/8846/19-2-2020 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που αφορά 

στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 
 

Θέμα: Χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής 
Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. 

Σχετ:  1) Οι υπ΄αριθμό 309 και 504/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 
2) Οι αιτήσεις του επισυναπτόμενου Πίνακα. 

 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω σχετικά, τον Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, τις ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων, τα γεωμετρικά στοιχεία των οδών καθώς και τις ανάγκες ζήτησης χώρων στάθμευσης, προέβη σε 
αυτοψία για τη δυνατότητα χωροθέτησης θέσεων στάσης/στάθμευσης των αιτούντων.  

Επί της οδού Αποδήμων Αμερικής ζητήθηκαν δύο (2)  θέσεις στάσης/στάθμευσης για την εξυπηρέτηση 
του ξενοδοχειακού καταλύματος «ΑΓΛΑ» που ανήκει στην επιχείρηση «2ΠΓ ΠΑΛΛΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΞ ΑΕ» 
και δύο (2)  θέσεις για την εξυπηρέτηση «rent a car”  που ανήκει εξίσου στην ίδια επιχείρηση. Στην εν λόγω 
οδό (μετά  από σχετικό αίτημα του εκπροσώπου του ξενοδοχείου «ΑΓΛΑ» με συνυπογράφοντες), η υπηρεσία 
μας προέβη σε εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία διάβασης πεζών. Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμό απόφαση 971/2018 και ΦΕΚ 5458Β/6-12-32018. Επίσης κατά την 
αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση “rent a car”  θα στεγάζεται σε όροφο του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού δεν 
επιτρέπουν την στάθμευση εκατέρωθεν της καθώς και ότι η ζήτηση περί χώρων στάθμευσης στην περιοχή 
είναι μεγάλη γνωμοδοτεί την παραχώρηση μίας θέσης για το ξενοδοχειακό συγκρότημα «ΑΓΛΑ» και μίας 
θέσης για το rent a car «2ΠΓ ΠΑΛΛΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΞ ΑΕ» . 
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Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την χωροθέτηση της 
θέσεως στάσης/στάθμευσης κάθε επιχείρησης.  

Οι δικαιούχοι του Πίνακα μετά την έγκριση της παραχώρησης θέσεως από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό που τους αναλογεί στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου 
Ρόδου και εν συνεχεία να προμηθευτούν με δικά τους έξοδα την ανάλογη Πινακίδα. 

Η τοποθέτηση της πινακίδας και η οριζόντια διαγράμμιση θα πραγματοποιηθεί από το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Δήμου Ρόδου. 

Για την χωροθέτηση θα εφαρμοστεί η διαδικασία που αναφέρεται στην υπ΄αριθμό απόφαση 309/2018 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την παρούσα εισήγηση εγκρίνεται η παραχώρηση και χωροθέτηση της για το 
έτος 2020 (εφ όσον καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό του πίνακα). 

 

Α
/
Α 

Διεύθυνση 
Χωροθέτησης θέσεως 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡ

ΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σ 

Αριθμός 
πρωτ. 

Αίτησης 
ΘΕΣΕΙΣ 

Τέλος 
Κοινοχρή

στου 
χώρου €  

ΙΣΧΥΣ 
ΕΩΣ 

1 

ΓΡΙΒΑ 67: ΧΘ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 
87 ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ 
ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΘΕΣΗΣ Χ: 877982 ΚΑΙ Υ: 
4041936 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕ
ΙΟ**** 

RODOS 
NIOHORI 

ELITE SUITES 

16/70257/2
0-12-2019 

1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
31-12-
2020 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 2 
ΞΕΝΟΔΟΧΕ

ΙΟ ** 
EL GRECO 

2/2117/16-
01-2020 

1 ΘΕΣΗ 300,00 
 

31-12-
2020 

3 ΓΡΙΒΑ 61 
ΞΕΝΟΔΟΧΕ

ΙΟ**  
EMBONA 

2/2841/21-
01-2020 

& 
2/3144/22-

01-2020 

1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
31-12-
2020 

4 

ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: 
ΧΘ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Χ: 
877699 ΚΑΙ Υ: 4041675 
 

RENT A 
CAR 

2ΠΓ ΠΑΛΛΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΤΞ ΑΕ 
 

2/3445/23-
01-2020 

1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
31-12-
2020 

 

5 

ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: 
ΧΘ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Χ: 
877702 ΚΑΙ Υ: 4041680 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕ

ΙΟ**** 

2ΠΓ ΠΑΛΛΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΤΞ ΑΕ 
 

2/3442/23-

01-2020 
1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
31-12-
2020 

6 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 95 
ΦΑΡΜΑΚΕΙ

Ο 
ΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-

ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
2/3646/24-

01-2020 
1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
31-12-
2020 

7 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Χ.Θ. ΚΑΤΑ 
ΕΓΣΑ ΄87 ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Χ: 878392.08 
ΚΑΙ Υ: 4042074.98 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕ
ΙΟ**** 

 

NEW 
HORIZON 

 

2/3935/27-
01-2020 

 
2 ΘΕΣΕΙΣ 600,00 

 
31-12-
2020 

 
Οι  ανωτέρω παραχωρήσεις έχουν ισχύ εφ όσον καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό στο Τμήμα Προσόδων 

του Δήμου Ρόδου.  
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται μετά την έγκριση της παρούσας εισήγησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, να 

καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό στο Τμήμα Προσόδων Ρόδου και εν συνεχεία να προμηθευτούν την ειδική 
Πινακίδα ούτως ώστε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί στην τοποθέτηση της πινακίδας και στην 
οριζόντια διαγράμμιση επί του οδοστρώματος . 

 

2) Το υπ’ αριθ. 16/9680/24/2/2020 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με το 
οποίο  αποστέλλει στην Επιτροπή συμπληρωματικό πίνακα για χωροθέτηση -παραχώρηση θέσεων 

στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως 
αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με 

καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου, και ζητά την ένταξη του συγκεκριμένου πίνακα στο υπό συζήτηση 

θέμα με τον ίδιο τίτλο. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής: 
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Α/Α 
Διεύθυνση 

Χωροθέτησης θέσεως 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡ

ΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σ 

Αριθμός 
πρωτ. 

Αίτησης 
ΘΕΣΕΙΣ 

Τέλος 
Κοινοχρ
ήστου 

χώρου €  

ΙΣΧΥΣ 
ΕΩΣ 

1 
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 09 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΙ
Ο 

ΚΑΝΤΗ 
ΘΕΟΔΟΣΙΑ 

2/8916/19-
02-2020 

1 ΘΕΣΗ 300,00 
 

31-12-
2020 

2 

Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ: Χ.Θ. 

ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ΄87 ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Χ: 877990 ΚΑΙ  
Υ: 4042080 
  

ΞΕΝΟΔΟΧΕ
ΙΟ** 

SVEA 
HOTEL/ΜΑΓΚΑ
ΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2/9106/20-
02-2020 

1 ΘΕΣΗ 300,00 

 

 
31-12-
2020 

 
                              

 
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 

 

1) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτησης και λήψης απόφασης για Παραχώρηση και 
Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του 

Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 
του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου στους αναγραφόμενους στον πίνακα 

που συνοδεύει το υπ’ αριθ. 16/9680/24-2-2020 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και την 

ένταξη του στο 8ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τον ίδιο τίτλο. (ΑΔΑ: 6Λ0ΑΩ1Ρ-ΖΟΘ). 
   
 
2)Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης 

κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε 

- συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους 

Κοινοχρήστου Χώρου στον παρακάτω: 

 

Α
/
Α 

Διεύθυνση 
Χωροθέτησης θέσεως 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡ

ΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σ 

Αριθμός 
πρωτ. 

Αίτησης 
ΘΕΣΕΙΣ 

Τέλος 
Κοινοχρή

στου 
χώρου €  

ΙΣΧΥΣ 
ΕΩΣ 

1 

ΓΡΙΒΑ 67: ΧΘ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 
87 ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ 
ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΘΕΣΗΣ Χ: 877982 ΚΑΙ Υ: 
4041936 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕ
ΙΟ**** 

RODOS 
NIOHORI 

ELITE SUITES 

16/70257/2
0-12-2019 

1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
31-12-
2020 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 2 
ΞΕΝΟΔΟΧΕ

ΙΟ ** 
EL GRECO 

2/2117/16-
01-2020 

1 ΘΕΣΗ 300,00 
 

31-12-
2020 

3 ΓΡΙΒΑ 61 
ΞΕΝΟΔΟΧΕ

ΙΟ**  
EMBONA 

2/2841/21-
01-2020 

& 
2/3144/22-

01-2020 

1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
31-12-
2020 

4 

ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: 
ΧΘ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Χ: 
877699 ΚΑΙ Υ: 4041675 
 

RENT A 
CAR 

2ΠΓ ΠΑΛΛΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΤΞ ΑΕ 
 

2/3445/23-
01-2020 

1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
31-12-
2020 

 

5 

ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: 
ΧΘ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Χ: 
877702 ΚΑΙ Υ: 4041680 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕ
ΙΟ**** 

2ΠΓ ΠΑΛΛΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΤΞ ΑΕ 
 

2/3442/23-
01-2020 

1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
31-12-
2020 
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6 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 95 
ΦΑΡΜΑΚΕΙ

Ο 
ΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-

ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
2/3646/24-

01-2020 
1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
31-12-
2020 

7 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Χ.Θ. ΚΑΤΑ 
ΕΓΣΑ ΄87 ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Χ: 878392.08 
ΚΑΙ Υ: 4042074.98 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕ
ΙΟ**** 

 

NEW 
HORIZON 

 

2/3935/27-
01-2020 

 
2 ΘΕΣΕΙΣ 600,00 

 
31-12-
2020 

8 
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 09 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΙ
Ο 

ΚΑΝΤΗ 
ΘΕΟΔΟΣΙΑ 

2/8916/19-
02-2020 

1 ΘΕΣΗ 300,00 
 

31-12-
2020 

9 

Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ: Χ.Θ. 
ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ΄87 ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Χ: 
877990 ΚΑΙ  
Υ: 4042080 
  

ΞΕΝΟΔΟΧΕ
ΙΟ** 

SVEA 
HOTEL/ΜΑΓΚΑ
ΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2/9106/20-
02-2020 

1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
 

31-12-
2020 

 

 
Οι  ανωτέρω παραχωρήσεις έχουν ισχύ εφ όσον καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό στο Τμήμα Προσόδων 

του Δήμου Ρόδου.  
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται μετά την έγκριση της παρούσας εισήγησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, να 

καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό στο Τμήμα Προσόδων Ρόδου και εν συνεχεία να προμηθευτούν την ειδική 

Πινακίδα ούτως ώστε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί στην τοποθέτηση της πινακίδας και στην 
οριζόντια διαγράμμιση επί του οδοστρώματος . 

  

Αρ. αποφ.   11    /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: ΩΚ4ΘΩ1Ρ-Ζ9Η 

 

Περίληψη 

Έγκριση παραχώρησης αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δύο ετών) 
(Έγγραφο ΑΠ 16/7382/14-2-2020 Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών). 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 16/7382/14-02-2020 

εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 
Θέμα:  Έγκριση παραχώρησης αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δύο ετών) 

Σχετ:  1) Το υπ΄ αρ. πρωτ. 14/5789/04-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας  
               2) Τις προδιαγραφές του Υπουργείου για τους χώρους στάθμευσης των Ατόμων με Αναπηρία 

σε δρόμους και δημόσιους χώρους στάθμευσης.  
 

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έγγραφα, προέβη σε αυτοψία και σε έλεγχο των 
ηλεκτρονικών αρχείων που διαθέτει περί εγκεκριμένων παραχωρημένων θέσεων ΑμεΑ. 

Κατά την αυτοψία που διενεργήσαμε:  

1. ενημερωθήκαμε ότι επί της οδού Φώτη Φωταρά, εκλείπουν οι λόγοι παραχώρησης οπότε η 
Υπηρεσία μας δεν προχώρησε στην διαδικασία χωροθέτησης της συγκεκριμένης θέσης. 

2. επί της οδού Βερολίνου 18, διαπιστώθηκε ότι ο αιτών διαμένει σε διαμέρισμα που κατέχει θέση 
χώρου στάθμευσης.  Με βάση τη συμπληρωμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δεν δικαιούται την παραχώρηση 

θέσεως ΑμεΑ επί του οδοστρώματος. Για το λόγο αυτό δεν έχουμε προβει στη χωροθέτηση της θέσης  

Επίσης στον πίνακα του σχετικού εγγράφου (1) αναγράφεται η χωροθέτηση θέσεως ΑμεΑ επί της οδού 
Λαρισας 3. Η εν λόγω χωροθέτηση έχει ήδη αποφασιστεί με την υπ΄αριθμό απόφαση 839/25-10-2019 και 

αναμένουμε την έγκριση από το συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου (έκδοση ΦΕΚ) για την 
υλοποίηση της. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 01 _  Χωροθέτηση θέσεων ΑΜΕΑ _ (ατομικές)  

Διεύθυνση Κατοικίας 
(με βάση το πρακτικό 

2/2019 της αρμόδιας 
επιτροπής) 

(1) 

Διεύθυνση Χωροθέτησης θέσεως 
 

 
(2) 

Αριθμός 
Κυκλ/ρίας 

οχήματος 
(3) 
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ΚΟΣΚΙΝΟΥ 
ΚΟΣΚΙΝΟΥ:ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ   Χ: 877857   Υ: 4034604 ΚΧΖ 1684  

ΦΩΤΗ ΦΩΤΑΡΑ 9 ΦΩΤΗ ΦΩΤΑΡΑ 9 ΡΟΚ 8250 

ΑΝ. ΒΡΟΝΤΗ 16 ΑΝ. ΒΡΟΝΤΗ 16 ΡΟΚ 8595 

ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗ 28 ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗ 28 ΡΟΤ 6445 

ΑΘΗΝΩΝ 78 ΑΘΗΝΩΝ 78 ΡΟΤ 2306 

ΦΙΛΙΠΠΩΝ 114   
ΦΙΛΙΠΠΩΝ 144: ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ   Χ:878491   Υ:4039066 ΡΟΝ 9893 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 ΡΟΖ 8794 

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 13 
ΠΛΑΤΑΝΩΝ: ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ   Χ:875856   Υ:4037768 ΡΟΝ 9998 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4 
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ: ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ   Χ:877973   Υ:4041031 ΑΖΕ 3230 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 61Ε 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ:ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ   Χ: 879003   Υ: 4040053 ΡΟΚ 1999 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 77 
ΑΠ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ:ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ   Χ:879553   Υ:4040111  ΡΟΡ 6785 

ΣΑΒΒΑ ΔΙΑΚΟΥ 3 ΣΑΒΒΑ ΔΙΑΚΟΥ 3 ΡΟΚ 5994 

 

 

Στον πίνακα που προηγείται αναγράφεται στη στήλη (1) η Διεύθυνση κατοικίας του/της 

αιτούντα, στη στήλη (2) η θέση  χωροθέτησης με βάση τον ΚΟΚ - τις ισχύουσες 

κανονιστικές αποφάσεις - τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού και στη στήλη (3) ο αριθμός 

κυκλοφορίας του οχήματος που θα αναγράφεται στην πληροφοριακή πινακίδα. 
 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω του πίνακα δεν προκαλείται δαπάνη στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου. Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση θα γίνει από το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και με υλικά που υπάρχουν στις αποθήκες μας. 
 

 

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 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση και ανανέωση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης 

ΑΜΕΑ χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών  στις παρακάτω διευθύνσεις: 
 

Διεύθυνση Κατοικίας 
(με βάση το πρακτικό 
2/2019 της αρμόδιας 

επιτροπής) 
(1) 

Διεύθυνση Χωροθέτησης θέσεως 
 
 

(2) 

Αριθμός 
Κυκλ/ρίας 
οχήματος 

(3) 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ 
ΚΟΣΚΙΝΟΥ:ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ   Χ: 877857   Υ: 4034604 ΚΧΖ 1684  

ΦΩΤΗ ΦΩΤΑΡΑ 9 ΦΩΤΗ ΦΩΤΑΡΑ 9 ΡΟΚ 8250 

ΑΝ. ΒΡΟΝΤΗ 16 ΑΝ. ΒΡΟΝΤΗ 16 ΡΟΚ 8595 

ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗ 28 ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗ 28 ΡΟΤ 6445 

ΑΘΗΝΩΝ 78 ΑΘΗΝΩΝ 78 ΡΟΤ 2306 

ΦΙΛΙΠΠΩΝ 114   
ΦΙΛΙΠΠΩΝ 144: ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ   Χ:878491   Υ:4039066 ΡΟΝ 9893 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 ΡΟΖ 8794 

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 13 
ΠΛΑΤΑΝΩΝ: ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ   Χ:875856   Υ:4037768 ΡΟΝ 9998 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4 
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ: ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ   Χ:877973   Υ:4041031 ΑΖΕ 3230 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 61Ε 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ:ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ   Χ: 879003   Υ: 4040053 ΡΟΚ 1999 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 77 ΑΠ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ:ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΡΟΡ 6785 
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ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ   Χ:879553   Υ:4040111  

ΣΑΒΒΑ ΔΙΑΚΟΥ 3 ΣΑΒΒΑ ΔΙΑΚΟΥ 3 ΡΟΚ 5994 

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω του πίνακα δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Ρόδου. Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
Δήμου και με υλικά που υπάρχουν στις αποθήκες μας. 

 

Αρ. αποφ.   12    /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: 67ΣΙΩ1Ρ-Χ3Γ   
 

Περίληψη 

Αναβολή λήψης απόφασης για αλλαγή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν 
χωροθετηθεί κατ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου. 

 

Ο κ. Καραμαρίτης και ο κ. Ιωσήφ δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 
παρούσης διότι δεν προσήλθαν ακόμη στην συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 16/7840/14-02-2020 

εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 
 

ΘΕΜΑ :  Αλλαγή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί 
κατ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου 

ΣΧΕΤ.: 1.  Οι υπ΄αριθμό αποφάσεις 310/04-04-2018 και 970/30-08-2018 του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου με αντίστοιχα ΦΕΚ 2843Β/17-07-2018 και 938Β/20-03-2019 
2. Το υπ΄αριθμό πρωτ. 16/32752/24-06-2019 κατατεθειμένο αίτημα του συνδέσμου ιδιοκτητών 

φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Ρόδου «Κολοσσός» 
 

Με τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκαν οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης όπως 
αναλυτικά φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

Διεύθυνση Χωροθέτησης θέσεως ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΦΕΚ  

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 17 ΑΔΣ_310/02-04-2018 (ΦΕΚ2843Β/17-07-2018) 

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 51 ΑΔΣ_310/02-04-2018  (ΦΕΚ 2843Β/17-7-2018)  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 09 ΑΔΣ_310/02-04-2018  (ΦΕΚ2843Β/17-07-2018) 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 16 ΑΔΣ_310/02-04-2018  (ΦΕΚ2843Β/17-07-2018) 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 50 ΑΔΣ_310/02-04-2018  (ΦΕΚ2843Β/17-07-2018) 

ΒΥΡΩΝΟΣ 09 ΑΔΣ_970/30-08-2018 (ΦΕΚ 938Β/20-03-2019) 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 09 ΑΔΣ_310/02-04-2018 (ΦΕΚ2843Β/17-07-2018) 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 28 ΑΔΣ_310/02-04-2018 (ΦΕΚ2843Β/17-07-2018) 

ΓΡΙΒΑ 25 ΑΔΣ_970/30-08-2018 (ΦΕΚ 938Β/20-03-2019) 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΩΔ/ΣΙΩΝ 1 ΑΔΣ_310/02-04-2018 (ΦΕΚ2843Β/17-07-2018) 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ : 
Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
 Χ:8779833 ΚΑΙ Υ:4042092 

ΑΔΣ_970/30-08-2018 (ΦΕΚ 938Β/20-03-2019) 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ : 
Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
 Χ:878046 ΚΑΙ Υ:4042047 

ΑΔΣ_970/30-08-2018 (ΦΕΚ 938Β/20-03-2019) 

ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 ΑΔΣ_310/02-04-2018 (ΦΕΚ2843Β/17-07-2018) 

 

Στις αντίστοιχες μελέτες αναφέρεται  το ωράριο της απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων Ι.Χ. από 07:00 
έως 10:00 και από 15:00 έως 17:00. 
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Την 28η Ιανουαρίου του 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Ιδιοκτητών φορτηγών Δημόσιας Χρήσης Ρόδου «Κολοσσός»  όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε το ωράριο 

φορτοεκφόρτωσης. Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορτοεκφορτώσεις 

πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω της άφιξης των εμπορικών πλοίων  επιθυμούν το 
ωράριο φορτοεκφόρτωσης να τροποποιηθεί και να γίνει από 08:00 έως 20:00. 

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορτοεκφορτώσεις πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας ειδικότερα τη θερινή περίοδο συναινεί στην τροποποίηση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης από 

08:00 έως 20:00 για την ασφαλέστερη κυκλοφοριακή ρύθμιση στο κέντρο της πόλης και τη δυνατότητα 

αστυνόμευσης των θέσεων αυτών. 
 

Μετά τα ανωτέρων   ζητείται από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής να αποφασίσει 
Την έγκριση ή μη της αλλαγής του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης των χωροθετημένων θέσεων που 

αναφέρονται στα ΦΕΚ 2843Β/2018 και ΦΕΚ 938Β/2019 από 08:00 έως 20:00. 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΣ (Μέλος): Με αυτό τον τρόπο θεωρώ ότι επιβαρύνεται  το κέντρο της πόλης 

και αυτό έχει αντίκτυπο στους πολίτες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο και 
δεν μπορεί να αστυνομευθεί με το υπάρχον ωράριο και θα αστυνομευθεί καλύτερα με το ωράριο που 

προτείνει η υπηρεσία.  
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Επειδή οι χωροθετήσεις αυτές αφορούν το κέντρο της πόλης, 

επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό. Και επειδή έρχεται καλοκαίρι, το να κυκλοφορούνε φορτηγά μέσα στο κέντρο 
της πόλης από τι; 8 το πρωί μέχρι τι 8 το βράδυ, δεν συνάδει με αυτό που πρέπει να γίνει δηλαδή η 

αποφόρτιση του κέντρου. Και οι φορτοεκφορτώσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες που δεν υπάρχει 
κυκλοφοριακή αιχμή. Να γίνονται πριν απο τις 8 το πρωί ανεξάρτητα από το τι ώρα έρχεται το πλοίο.   Οι 

μεταφορικές εταιρείες έχουνε αποθηκευτικούς χώρους να φορτώσουν να πάνε στο χώρο τους και την 
επόμενη μέρα να βγάλουν δρομολόγιο. 

 

Ο κ. Σπυρόπουλος συντάχθηκε με την  άποψη των κ.κ, Δράκου και Γιαννά. 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Όλα τα καταστήματα χρειάζονται τροφοδοσίες. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει κάποιος χώρος που να μπορούνε να σταθμεύουνε βάσει νόμου, θα παρατηρήσουμε το 

φαινόμενο να σταματάνε τη κυκλοφορία με το να είναι μπροστά στα καταστήματα για να κατεβάσουν 

εμπορεύματα. Άρα θέλω να σκεφτείτε το ενδεχόμενο κατά πόσον είναι προτιμότερο να γνωρίζουν ότι υπάρχει 
συγκεκριμένο σημείο στο το οποίο μπορούν να σταματήσουν στους βασικούς δρόμους για να κατεβάσουν 

εμπορεύματα με ένα σχετικά μεγάλο ωράριο, οπότε να ελέγχεται ότι δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να πάνε 
κάποιοι άλλοι να σταματήσουν εκεί, και όχι μόνο εκείνες τις ώρες διότι θα πρέπει να δούμε το ενδεχόμενο με 

τις τροφοδοσίες. 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΣ (Μέλος): Ας δούμε και το ανταποδοτικό όπως γίνεται με τα ξενοδοχεία και τα 

φαρμακεία. Αφού γίνεται δέσμευση χώρου γιατί να μη  υπάρχει ανταποδοτικότητα. 
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ (Αντιπρόεδρος):  Προτείνω κ. Πρόεδρε να υιοθετηθεί η πρόταση του κ. 

Δράκου δηλαδή να πηγαίνουν τα φορτηγά στις αποθήκες και την άλλη μέρα να παραδοθούνε. Το ωράριο να 

είναι 7:00-11:00 και 15:00-18:00      
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Να έρθει εκ νέου το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση με νέα 
εισήγηση της υπηρεσίας η οποία να λάβει υπόψη την πρόταση του κ. Αφεντούλη για τον ορισμό νέου 

ωραρίου από 7:00-11:00 και 15:00-18:00      

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 κατά πλειοψηφία 
 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για αλλαγή του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης των χωροθετημένων θέσεων 

που αναφέρονται στα ΦΕΚ 2843Β/2018 και ΦΕΚ 938Β/2019, για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου η 
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Υπηρεσία να λάβει υπόψη την πρόταση του κ. Αφεντούλη για ορισμού νέου ωραρίου από 7:00-11:00 και 15:00-
18:00    σε συνεννόηση και με το σωματείο των φορτοεκφορτωτών. (Μειοψηφούν οι κ.κ. 1)Ταρασλιάς 2) 

Καραταπάνης και 3) Χριστοδούλου που συντάχθηκαν με την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 

Αρ. αποφ.    13   /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: ΩΝΟΔΩ1Ρ-ΛΕΒ   
 

Περίληψη 
Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων στην ΚΜ 100Β γαιών Ρόδου για την 

εξυπηρέτηση της  επιχείρησης ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε για χρήση «Χονδρικό εμπόριο 

ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής» 
 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 16/8052/14-02-2020 

εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και υποδομών που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 

Θέμα: Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων στην ΚΜ 100Β γαιών Ρόδου για την 

εξυπηρέτηση της  επιχείρησης ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε για χρήση «Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, 
οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής» 

 
Σχετικά: Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/2463/17-01-2020 υποβαλλόμενη αίτηση 

 

 Η υπηρεσία μας με βάση το ΒΔ 465/70 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 
προέβη στο έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου που συνοδεύει το σχετικό αίτημα. 

 Σε συνεχεία συνέταξε Τεχνική μελέτη για την πρόταση «εισόδου – εξόδου» της εγκατάστασης 
του θέματος.   

 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) 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. 

 Με το παρόν έγγραφο σας αποστέλλουμε τη μελέτη καθώς και το θεωρημένο σχέδιο πρότασης 

«εισόδου εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την τεχνική μελέτη η οποία έχει ως εξής: 

 
Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την με αριθμ. πρωτ. 16/2463/17-01-2020 υποβαλλόμενη αίτηση του Κου Παπακαλοδούκα 
Αγαπητού του Γεωργίου για έγκριση μελέτης εισόδου-εξόδου στην Κ.Μ.100Β Γαιών Ρόδου  για την εξυπηρέτηση 

της επιχείρησης «Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής» 

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 150Α/1970) όπως έχει τροποποιηθεί με  το Π.Δ.118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/16-06-

2006) και ισχύει μέχρι σήμερα. 
3. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο 11 της ΔΜΕΟ/ο/2879  σύμφωνα με την οποία  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 
καθώς και ότι 

  «για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων ανεξαρτήτως κατηγορίας Α ή Β που ιδρύονται 

στο δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού) επιβάλλεται έλεγχος 
μόνο για έγκριση εισόδου – εξόδου και όχι έγκριση – κυκλοφοριακής σύνδεσης». 

4. Την παράγραφο 10 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 σύμφωνα με την οποία για όλες τις 
εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή 

μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία στην οποία 

συμβάλλει το δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούται να ελέγξει τη συμβολή ως προς την κυκλοφοριακή 
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ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των 
συνθηκών συμβολής.  

5. 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. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4512/2018 σύμφωνα με το οποίο η έγκριση κυκλοφοριακής 

σύνδεση ή έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων του άρθρου 24 ισχύει για 4 έτη. 

7. Το φωτοαντίγραφο του κτηματολογικού σχεδιαγράμματος με αρ. πρωτ. 2570/2011 της ΚΜ 
100Βγαιών Ρόδου. Με υπεύθυνη δήλωση του Παπακαλοδούκα Αγαπητού προς τη Διεύθυνση μας, μας δηλώνει 

ότι έχει καταθέσει αίτηση έκδοσης κτηματολογικού σχεδιαγράμματος στο κτηματολόγιο Ρόδου και έλαβε τον 
αριθμό πρωτ. 1029/05-02-2020 και θα προσκομίσει αντίγραφο μόλις το παραλάβει.  

8. Το υπ' αριθμ. 15670 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Μητσού Χρυσάνθης  
μεταξύ του κου Χριστοφάκη Στέργου του Ιωάννου και του Παπακαλοδούκα Αγαπητού του Γεωργίου. 

9. Το με αριθμό 132972320000 ΓΕΜΗ της επιχείρησης «ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με 

διακριτό τίτλο «ΞΥΛΕΙΑ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ» όπου αναφέρεται ότι διαχειριστής είναι ο κος Παπακαλοδούκας 
Αγαπητός του Γεωργίου. 

10. Την υπεύθυνη δήλωση του Παπακαλοδούκα Αγαπητού του Γεωργίου σύμφωνα με την οποία δηλώνει 
ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με την προτεινόμενη  «είσοδο – έξοδο»  του Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού 

Τσιμέττα Κωνσταντίνου. 

11. Την υπεύθυνη δήλωση του Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού Τσιμέττα Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την 
οποία δηλώνεται ότι, δεν θα παρουσιάζονται σημεία λιμναζόντων υδάτων και γενικά η 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. 

12. Το με αριθμό πρωτ. 65/10-01-2020 έγγραφο της Δ/νση Πολ/κου Σχ/σμού του Δήμου Ρόδου περί 
θεώρησης όρων δόμησης και χρήσεων γης σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η χρήση κέντρου αποθήκευσης και 

διανομής σε βιοτεχνικό κτίριο εντός της πιο πάνω κτηματολογικής μερίδας. 

13. Το με αριθμό πρωτ. 84/2020 έγγραφο της Δ/νση Πολ/κου Σχ/σμού του Δήμου Ρόδου περί 
χαρακτηρισμού οδού.  

14. Την υπ΄αριθμό 424/96 άδεια οικοδομής καθώς και την υπ΄αριθμό 91/2016 Έγκριση Δόμησης. 
15. Την αυτοψία που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της υπηρεσίας μας την 12η Φεβρουαρίου του 2019. 
 
Προέβη στον έλεγχο των ανωτέρω  υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και   

 

Σ υ ν α ι ν ε ί  με την υποβληθείσα μελέτη πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων  όπως αυτή 
φαίνεται στο Σχέδιο Α1  του Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού Τσιμέττα Κωνσταντίνου (το οποίο δεν 

θεωρείται από την υπηρεσία μας ως προς την ορθότητα του) αλλά η θεώρηση αφορά αποκλειστικά και 

μόνο τη μελέτη «εισόδου – εξόδου» οχημάτων στην ΚΜ 100Β γαιών Ρόδου για την εξυπηρέτηση 
της  επιχείρησης ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε για χρήση «Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών 

και ειδών υγιεινής» 
 

με τους εξής όρους: 
1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου  μήκους 10,00 μέτρων  

2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27. 

3.Να  γίνει  η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεων STOP  
4.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου και εξόδου εντός της  Κ.Μ. 100Β 

Γαιών Ρόδου  
 

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο Α1 του Πτυχιούχου Πολιτικού 

Μηχανικού Τσιμέττα Κωνσταντίνου το οποίο η Υπηρεσία «ΘΕΩΡΗΣΕ». Η θεώρηση αφορά μόνον την  
ορθότητα της προτεινόμενης πρότασης εισόδου εξόδου. 

 
I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – 

Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο  σχέδιο Α1  
II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 

κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 
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III. 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.  

IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς την εγκατάσταση από οποιαδήποτε 
άλλη θέση.  Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων για την ΚΜ.100Α Γαιών Ροδου  με την Δημοτική οδό θα 

πρέπει να γίνετε με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο που συνοδεύει το παρόν 
έγγραφο μας.  

V. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την είσοδο - 

έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 
VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 

απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 
VII. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται 

προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε το 
δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 

αποζημίωσης. 

 
Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για την εγκατάσταση η 

οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της προτεινόμενης εισόδου-
εξοδου 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. 

Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 159 του 
Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου 

μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (στην 
αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας). 

 

 Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο την έγκριση Μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων της 
Κ.Μ.100Β πλάτους 10,00 μέτρων, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο Α-1 της τεχνικής μελέτης, 

επί Δημοτικής οδού για την επιχείρηση «Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών & ειδών 
υγιεινής» εντός της ΚΜ 100Β Γαιών Ρόδου ιδιοκτησίας του κου Παπακαλοδούκα Αγαπητού και δεν 

υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων 

της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 
 

 
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 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης- πρότασης «εισόδου – 
εξόδου» οχημάτων, όπως αυτή φαίνεται στο Σχέδιο Α1  του Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού Τσιμέττα 

Κωνσταντίνου (το οποίο δεν θεωρείται από την υπηρεσία ως προς την ορθότητα του) αλλά η θεώρηση 

αφορά αποκλειστικά και μόνο τη μελέτη «εισόδου – εξόδου» οχημάτων στην ΚΜ 100Β γαιών 
Ρόδου για την εξυπηρέτηση της  επιχείρησης ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε για χρήση «Χονδρικό εμπόριο 

ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής» με τους εξής όρους: 
1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου  μήκους 10,00 μέτρων  

2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27. 

3.Να  γίνει  η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεων STOP  
4.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου και εξόδου εντός της  Κ.Μ. 100Β 

Γαιών Ρόδου  
 

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο Α1 του Πτυχιούχου Πολιτικού 
Μηχανικού Τσιμέττα Κωνσταντίνου το οποίο η Υπηρεσία «ΘΕΩΡΗΣΕ». Η θεώρηση αφορά μόνον την  

ορθότητα της προτεινόμενης πρότασης εισόδου εξόδου. 
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I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – 
Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο  σχέδιο Α1  

II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, 

η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 
III. 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.  

IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς την εγκατάσταση από οποιαδήποτε 

άλλη θέση.  Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων για την ΚΜ.100Α Γαιών Ροδου  με την Δημοτική 
οδό θα πρέπει να γίνετε με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο που συνοδεύει το 

παρόν έγγραφο μας.  
V. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την είσοδο - 

έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 
VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 

απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 

VII. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται 
προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε 

το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή 
οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

 
Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για την εγκατάσταση η 

οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της προτεινόμενης εισόδου-

εξοδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι 
κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορεί να αιτηθείτε εγγράφως η 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. 

Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 159 του 

Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου 
μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (στην 

αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας). 
 

 Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο την έγκριση Μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων της 

Κ.Μ.100Β πλάτους 10,00 μέτρων, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο Α-1 της τεχνικής μελέτης, 
επί Δημοτικής οδού για την επιχείρηση «Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών & ειδών 

υγιεινής» εντός της ΚΜ 100Β Γαιών Ρόδου ιδιοκτησίας του κου Παπακαλοδούκα Αγαπητού και δεν 
υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων 

της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 

 

Αρ. αποφ.  14     /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: ΩΒΦΣΩ1Ρ-12Γ 

 

Περίληψη 
 

Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων  της εγκατάστασης «κατοικιών»  στο 

τμήμα Α της Κ.Μ.3348 γαιών Αφάντου  Ρόδου και επί χαρακτηρισμένης ασφαλτοστρωμένης 
κυρίας και μοναδικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) Αφάντου –Κολύμπια. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 16/8383/17-02-2020 

εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 
Θέμα: Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «κατοικιών»  στο τμήμα Α της 

Κ.Μ.3348 γαιών Αφάντου  Ρόδου και επί χαρακτηρισμένης ασφαλτο-στρωμένης κυρίας και μοναδικής οδού 

(ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008 )Αφάντου -Κολύμπια 

 
Σχετικά: Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/5464/03-02-2020 αίτηση  

 Η υπηρεσία μας με βάση το ΒΔ 465/70 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 
προέβη στο έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου που συνοδεύει το σχετικό αίτημα. 
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 Σε συνεχεία συνέταξε Τεχνική μελέτη για την πρόταση «εισόδου – εξόδου» της εγκατάστασης 
του θέματος. 

 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) 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. 

 Με το παρόν έγγραφο σας αποστέλλουμε τη μελέτη καθώς και το θεωρημένο σχέδιο πρότασης 

«εισόδου εξόδου της εγκατάστασης του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την τεχνική μελέτη η οποία έχει ως εξής: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την υποβαλλόμενη αίτηση με αριθμ.πρωτ.16/5464/03-02-2020 του Κου Μουστάκα Αναστασίου του 

Παράσχου, για την έγκριση μελέτης εισόδου–εξόδου που αφορά την Μ.Γ.3348 Αφάντου για χρήση κατοικίας .  

2) Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 150Α/1970) όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ.118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/16-06-

2006) και ισχύει μέχρι σήμερα. 

3) Τη διευκρινιστική εγκύκλιο 11 της ΔΜΕΟ/ο/2879 σύμφωνα με την οποία 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 καθώς και ότι 

  «για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων ανεξαρτήτως κατηγορίας Α ή Β που ιδρύονται 

στο δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού) επιβάλλεται έλεγχος 

μόνο για έγκριση εισόδου – εξόδου και όχι έγκριση – κυκλοφοριακής σύνδεσης». 

4) Την παράγραφο 10 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 σύμφωνα με την οποία για όλες τις 

εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή 
μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία στην οποία 

συμβάλλει το δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούνται να ελέγξει τη συμβολή ως προς την κυκλοφοριακή 

ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των 
συνθηκών συμβολής.  

5) 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. 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4512/2018 σύμφωνα με το οποίο η έγκριση εισόδου – εξόδου 

οχημάτων των εγκαταστάσεων του άρθρου 24 ισχύει για 4 έτη. 

7) Το με αριθμ.πρωτ.3858/05 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου και την υπεύθυνη 

δήλωση του Αναστασίου Μουστάκα του Παράσχου ως ιδιοκτήτης κατά το 1/3 και ως πληρεξούσιος των 
Μουστάκα Ιωάννη του Παράσχου (1/3) και Μουστάκα Μαρίνας του Παράσχου (1/3) κατέθεσε αίτηση στο 

κτηματολόγιο Ρόδου για να παραλάβει πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας της μερίδας 3348 Γαιών Αφάντου 

(αρ.πρωτ.7355/18).    

8) Την υπ'αριθμ.6949/3-9-1981 πράξη ενοποίησης των ΜΓ3348 Αφάντου και της ΜΓ3349 Αφάντου, σε 

ΜΓ3348Αφάντου, της συμβολαιογράφου Παπαδάκη Μαρίας –Γιαννοπούλου βάση της οποίας έχουν προκύψει 
ιδιοκτησίες των τμημάτων Α', ο Κος Μουστάκας Παράσχος και ,Β ο Κος Ντουμπανάκης Νικόλαος με ποσοστό 

έκαστος 50% επί όλου του οικοπέδου. 

9) Το με αριθμ. 36269/6-7-2018 συμβόλαιο Γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Αριστέας Ηρακλείδου-
Περίδου βάσει στο οποίο ο Μουστάκας Παράσχος του Αναστασίου παραχωρεί -μεταβιβάζει ως γονική παροχή το 

ποσοστό του στην ενοποιημένη μερίδα 3348 Γαιών Αφάντου και στο τμήμα Α" στα τέκνα του,1)Μουστάκα 
Αναστάσιο,2)Μουστάκα Ιωάννη και 3)Μουστάκα Μαρίνα ο καθένας από αυτούς εξ'αδιαιρέτου. 
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10) Το με αρ. πρωτ.7356/18 κτηματολογικό σχεδιάγραμμα της ενοποιημένης Μ.Γ.3348 Αφάντου  

11) Την υπεύθυνη δήλωση του κου Μουστάκα Αναστάσιου του Παράσχου και ως πληρεξούσιος των 

Μουστάκα Ιωάννη και Μουστάκα Μαρίνας σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση του σχεδίου με 

ημερομηνία ΙΑΝ. 2020 και συμφωνεί με την προτεινόμενη «είσοδο – έξοδο» του Πολιτικού Μηχανικού Κου 
Μαρουλάκη Σταμάτη για χρήση κατοικίας στην μερίδα 3348 γαιών Αφάντου ,τμήμα Α της καθέτου ιδιοκτησίας.  

12) Την υπεύθυνη δήλωση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Κου Σταμάτη Μαρουλάκη, σύμφωνα 
με την οποία δηλώνει ότι δεν παρουσιάζονται σημεία λιμναζόντων υδάτων και γενικά η ροή σε ελεύθερη 

επιφάνεια των ομβρίων υδάτων δεν δημιουργεί σε κανένα σημείο του προσώπου συσσώρευση επί της κυρίας 

κοινοτικής οδού Αφάντου -Κολυμίων ,καθώς σε όλα τα σημεία οι κλίσεις επαρκούν για την άμεση εκτόνωση 
αυτών από την νέα ισόγεια οικοδομή με υπόγειο ,σοφίτα και πισίνες εντός της Μ.Γ.3348 Αφάντου και στο τμήμα 

Α. 

13) Η με αριθμ. 306/81(ΧΟΠ 1391/81) οικοδομικής αδείας που αφορά το τμήμα Β της καθέτου ιδιοκτησίας 

του Κου Ντουμπανάκη Νικολάου στην ενοποιημένη Μ.Γ.3348 Αφάντου . 

14)  Το αριθμό πρωτ. 2658-2659/17-12-18 έγγραφο της Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου 

περί θεώρησης ορών δόμησης στην ενοποιημένη Μ.Γ.3348 Αφάντου σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνεται ότι το 

ακίνητο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Αφάντου και εκτός Ζώνης οικισμού και εφάπτεται επί της 
ασφαλτοστρωμένης οδού η οποία χαρακτηρίσθηκε ως κύρια και μοναδική με την υπ'αριθμ. Απόφαση 

11537/2008(ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008)αναγνώρισης οδού Αφάντου-Κολύμπια ως κυρίας κοινοτικής, και είναι 
επιτρεπτή η χρήση κατοικίας.  

15) Την αυτοψία που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της υπηρεσίας μας την 14η Φεβρουαρίου του 2020. 

Προέβη στον έλεγχο των ανωτέρω  υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και   

Σ υ ν α ι ν ε ί  

με την υποβληθείσα μελέτη πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης 
«Κατοικιών» στο τμήμα Α της καθέτου ιδιοκτησίας στην Κ.Μ.3348 γαιών Αφάντου και, επί 

χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού με (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) 
ιδιοκτησίας των Μουστάκα Αναστασίου, Μουστάκα Ιωάννη  και Μουστάκα Μαρίνας, όπως αυτή φαίνεται 

στο Σχέδιο Ε1 του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Σταμάτη Μαρουλάκη (το οποίο δεν θεωρείται από 

την υπηρεσία μας ως προς την ορθότητα του) αλλά η θεώρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη 
μελέτη «εισόδου – εξόδου» με τους εξής όρους: 

1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου μήκους 5,00 μέτρων  
2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27, Ρ-7. 

3.Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεως STOP  

4.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου - εξόδου εντός της ενοποιημένης 
ΚΜ 3348 γαιών Αφάντου και στο τμήμα Α της καθέτου ιδιοκτησίας. 

 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο Ε1 του Διπλωματούχου Πολιτικού 

Μηχανικού Σταμάτη Μαρουλάκη το οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και «ΘΕΩΡΗΣΕ». 

 Η θεώρηση αφορά μόνον την ορθότητα της προτεινόμενης πρότασης εισόδου εξόδου. 
 

I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – 
Εξόδου» υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο  σχέδιο Ε1  

II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, 
η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 

III. 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.  

IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς το τμήμα Α της καθέτου ιδιοκτησίας 
από οποιαδήποτε άλλη θέση. Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων για το τμήμα Α της ενοποιημένης 

μερίδας ΚΜ 3348 γαιών Αφάντου Ρόδου με την Κοινοτική οδό θα πρέπει να γίνετε με αυτήν που φαίνεται 

στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο Ε1 που συνοδεύει το παρόν έγγραφο μας.  
V. ε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την είσοδο - 

έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 
VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 

απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 
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VII. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται 
προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε 

το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή 

οποιασδήποτε αποζημίωσης. 
 
Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για την εγκατάσταση η 

οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της προτεινόμενης εισόδου-

εξοδου 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. 
Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 159 του 

Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου 
μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (στην 

αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας). 

 Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο την Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» 
οχημάτων της εγκατάστασης «Κατοικιών» στο τμήμα Α της καθέτου ιδιοκτησίας στην Κ.Μ.3348 γαιών 

Αφάντου και, επί  χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού με (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-
06-2008) ιδιοκτησίας των Μουστάκα Αναστασίου, Μουστάκα Ιωάννη  και Μουστάκα Μαρίνας και δεν 

υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων 

της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 
 

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 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης- πρότασης «εισόδου – 

εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «Κατοικιών» στο τμήμα Α της καθέτου ιδιοκτησίας στην 
Κ.Μ.3348 γαιών Αφάντου και, επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού με 

(ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας των Μουστάκα Αναστασίου, Μουστάκα Ιωάννη  και 

Μουστάκα Μαρίνας, όπως αυτή φαίνεται στο Σχέδιο Ε1 του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Σταμάτη 
Μαρουλάκη (το οποίο δεν θεωρείται από την Υπηρεσία ως προς την ορθότητα του) αλλά η θεώρηση αφορά 

αποκλειστικά και μόνο τη μελέτη «εισόδου – εξόδου», με τους εξής όρους: 

 

1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου μήκους 5,00 μέτρων  

2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27, Ρ-7. 
3.Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεως STOP  

4.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου - εξόδου εντός της ενοποιημένης 
ΚΜ 3348 γαιών Αφάντου και στο τμήμα Α της καθέτου ιδιοκτησίας. 

 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο Ε1 του Διπλωματούχου Πολιτικού 

Μηχανικού Σταμάτη Μαρουλάκη το οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και «ΘΕΩΡΗΣΕ». 

 Η θεώρηση αφορά μόνον την ορθότητα της προτεινόμενης πρότασης εισόδου εξόδου. 
 

I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – 
Εξόδου» υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο  σχέδιο Ε1  

II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, 

η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 
III. 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.  

IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς το τμήμα Α της καθέτου ιδιοκτησίας 
από οποιαδήποτε άλλη θέση. Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων για το τμήμα Α της ενοποιημένης 
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μερίδας ΚΜ 3348 γαιών Αφάντου Ρόδου με την Κοινοτική οδό θα πρέπει να γίνετε με αυτήν που φαίνεται 
στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο Ε1 που συνοδεύει το παρόν έγγραφο μας.  

V. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την είσοδο - 

έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 
VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 

απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 
VII. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται 

προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε το 

δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 
αποζημίωσης. 

 
Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για την εγκατάσταση η 

οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της προτεινόμενης εισόδου-
εξοδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι 

κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορεί να αιτηθεί εγγράφως η 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. 

Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 159 του 
Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου 

μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (στην 

αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας). 

 Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο την Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» 

οχημάτων της εγκατάστασης «Κατοικιών» στο τμήμα Α της καθέτου ιδιοκτησίας στην Κ.Μ.3348 γαιών 
Αφάντου και, επί  χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού με (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-

06-2008) ιδιοκτησίας των Μουστάκα Αναστασίου, Μουστάκα Ιωάννη  και Μουστάκα Μαρίνας και δεν 
υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων 

της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 

 
 

Αρ. αποφ.   15    /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: ΩΙΘΑΩ1Ρ-ΖΞ4 

 
Περίληψη 

 

Έγκριση μελέτης "Εισόδου – Εξόδου" οχημάτων σε τμήμα της Κ.Μ. 1725 Γαιών Καλυθιών 
επί Κτηματολογικής οδού για χρήση «εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος 

κλειστού τύπου» της επιχείρησης « Ε. ΚΟΚΚΟΝΟΣ - Ν.ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Ο.Ε. 
 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 16/8382/17-02-2020 

εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 
Θέμα: Έγκριση μελέτης "Εισόδου – Εξόδου" οχημάτων σε τμήμα της Κ.Μ. 1725 Γαιών Καλυθιών επί 

Κτηματολογικής οδού για χρήση «εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος κλειστού τύπου» 

της επιχείρησης « Ε. ΚΟΚΚΟΝΟΣ - Ν.ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Ο.Ε. 
 

Σχετικά: Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/7807/13-02-2020 της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ε.ΚΟΚΚΟΝΟΣ – 

Ν.ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Ο.Ε. 
 Η υπηρεσία μας με βάση το ΒΔ 465/70 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 

προέβη στο έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου που συνοδεύει το σχετικό αίτημα. 
 Σε συνεχεία συνέταξε Τεχνική μελέτη για την πρόταση «εισόδου – εξόδου» της εγκατάστασης 

του θέματος.  
 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) 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. 

 Με το παρόν έγγραφο σας αποστέλλουμε τη μελέτη καθώς και το θεωρημένο σχέδιο πρότασης 
«εισόδου εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την τεχνική μελέτη η οποία έχει ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

1) Την υποβαλλόμενη αίτηση με αριθμ. πρωτ. 16/7807/13-02-2020 της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ε.ΚΟΚΚΟΝΟΣ 

– Ν.ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Ο.Ε. για έγκριση μελέτης εισόδου-εξόδου σε τμήμα της Κ.Μ.1725  Γαιών Καλυθιών  για 
χρήση «μονάδας παραγωγής και φύλαξης ασφαλτομίγματος».  

2) Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας 

αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 150Α/1970) όπως έχει τροποποιηθεί με  το Π.Δ.118/2006 (ΦΕΚ 
119/Α/16-06-2006) και ισχύει μέχρι σήμερα. 

3) Τη διευκρινιστική εγκύκλιο 11 της ΔΜΕΟ/ο/2879  σύμφωνα με την οποία  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 
καθώς και ότι 

  «για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων ανεξαρτήτως κατηγορίας Α ή Β που ιδρύονται 

στο δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού) επιβάλλεται έλεγχος 

μόνο για έγκριση εισόδου – εξόδου και όχι έγκριση – κυκλοφοριακής σύνδεσης». 

4) Την παράγραφο 10 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 σύμφωνα με την οποία για όλες τις 

εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή 
μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία στην οποία 

συμβάλλει το δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούται να ελέγξει τη συμβολή ως προς την κυκλοφοριακή 

ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των 
συνθηκών συμβολής.  

5) 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 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4512/2018 σύμφωνα με το οποίο η έγκριση κυκλοφοριακής 

σύνδεση ή έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων του άρθρου 24 ισχύει για 4 έτη. 

7) Το φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ιδιοκτησίας με αρ. πρωτ. 6622/1989 του Κτηματολογίου Ρόδου. 

8) α)Το φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου με αρ. 288/89 μεταξύ της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου 
και της «Ε. Κοκκονός – Ν. Καλοπήτας Ο.Ε.», β)Το φωτοαντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού παράτασης 

μίσθωσης  μεταξύ της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και της «Ε. Κοκκονός – Ν. Καλοπήτας Ο.Ε.», γ)Το αρ. 

πρωτ. 6501/30-09-2016 έγγραφο της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου περί μίσθωσης τμήματος της ΚΜ 1725γαιων 
Καλυθιων στην εταιρία «Ε. ΚΟΚΚΟΝΟΣ – Ν. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΟΕ» για εγκατάσταση μονάδας παραγωγής 

ασφαλτοσκυροδέματος κλειστού τύπου. 

9) Η με αρ.πρωτ. 1418396/22-10-2018 ανακοίνωση του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου με αρ. 71636720000 

ΓΕΜΗ της εταιρίας με διακριτό τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ». 

10) Την υπεύθυνη δήλωση των Καλοπήτα Νικολάου και Βαγγέλη Κοκκονού σύμφωνα με την οποία 

δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και συμφωνούν με την προτεινόμενη  «είσοδο – έξοδο»  του Πολιτικού Μηχανικού 

Καλοπήτα Ανδρέα. 

11) Την υπεύθυνη δήλωση του Πολιτικού Καλοπήτα Ανδρέα του Νικολάου, σύμφωνα με την οποία 

δηλώνεται ότι, δεν θα παρουσιάζονται σημεία λιμναζόντων υδάτων και γενικά η 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. 

12) Η υπ αριθμό πρωτ. 2333/06-11-2018 περί χορήγηση χρήσεων γης και θεώρηση όρων δόμησης της 
Δ/νση Πολ/κου Σχ/σμού του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η χρήση εγκαταστάσεων 

παραγωγής ασφαλτομίγματος με την προϋπόθεση ότι είναι βιομηχανική εγκατάσταση χαμηλής ή μέσης όχλησης. 
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13) Το υπ αριθμό πρωτ. 2333/20-12-2019 έγγραφο της Δ/νση Πολ/κου Σχ/σμού του Δήμου Ρόδου 
σύμφωνα με το οποίο η Κ.Μ. 1725 Γαιών Καλυθιών εφάπτεται σε ασφαλτοστρωμένο κτηματολογικό δρόμο. 

14) Την αυτοψία που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της υπηρεσίας μας στις 13/02/2020. 

Προέβη στον έλεγχο των ανωτέρω  υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και   

 

Σ υ ν α ι ν ε ί  

 με την υποβληθείσα μελέτη πρότασης που αποτυπώνεται στο Σχέδιο Ο1 του Πολιτικού Μηχανικού 

Καλοπήτα Ανδρέα (το οποίο δεν θεωρείται από την υπηρεσία μας ως προς την ορθότητα του) αλλά η 

θεώρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη μελέτη «εισόδου – εξόδου» οχημάτων σε τμήμα της Κ.Μ. 
1725 Γαιών Καλυθιών για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «Ε. ΚΟΚΚΟΝΟΣ – Ν. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΟΕ»  για 

χρήση «εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος κλειστού τύπου». 

με τους εξής όρους: 

1. Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Π-77,  Ρ-52δ στη συμβολή με τον 
ασφαλτοστρωμένο κτηματολογικό δρόμο. 

2. Να διατηρηθεί η υφιστάμενη καγκελόπορτα  

 Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο του Πολιτικού Μηχανικού 
Καλοπήτα Ανδρέα το οποίο η Υπηρεσία ΘΕΩΡΗΣΕ. Η θεώρηση αφορά μόνον την  ορθότητα της 

προτεινόμενης πρότασης εισόδου εξόδου. 
I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – 

Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο, Ο1. 

VIII. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 
κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 

II. 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 τους.  
III. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς την εγκατάσταση από οποιαδήποτε 

άλλη θέση.  Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων για την ΚΜ.1725  Γαιών Καλυθιών  με την Δημοτική οδό 

θα πρέπει να γίνεται με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο  Ο1 που συνοδεύει το 
παρόν έγγραφο μας.  

IV. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την είσοδο - 
έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

V. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 

απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 
VI. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται 

προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε το 
δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 

αποζημίωσης. 

 
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 εισόδου-
εξοδου 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. 

Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 159 του 
Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου 

μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (στην 
αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας).  Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται από την Αρμόδια 

Υπηρεσία στην Υπηρεσία μας προκειμένου να λάβει γνώση για την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο την έγκριση Μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε 
τμήμα της Κ.Μ.1725 γαιών Καλυθιών, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο Ο-1 της τεχνικής 

μελέτης, επί Κτηματολογικής οδού για χρήση «εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος 
κλειστού τύπου» και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει 

νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 
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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 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης- πρότασης που 

αποτυπώνεται στο Σχέδιο Ο1 του Πολιτικού Μηχανικού Καλοπήτα Ανδρέα (το οποίο δεν θεωρείται από την 
υπηρεσία ως προς την ορθότητα του) αλλά η θεώρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη μελέτη 

«εισόδου – εξόδου» οχημάτων σε τμήμα της Κ.Μ. 1725 Γαιών Καλυθιών για την εξυπηρέτηση της 
επιχείρησης «Ε. ΚΟΚΚΟΝΟΣ – Ν. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΟΕ»  για χρήση «εγκατάσταση μονάδας παραγωγής 

ασφαλτοσκυροδέματος κλειστού τύπου». 

με τους εξής όρους: 
1. Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Π-77,  Ρ-52δ στη συμβολή με τον 

ασφαλτοστρωμένο κτηματολογικό δρόμο. 
2. Να διατηρηθεί η υφιστάμενη καγκελόπορτα  

 Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο του Πολιτικού Μηχανικού 
Καλοπήτα Ανδρέα το οποίο η Υπηρεσία ΘΕΩΡΗΣΕ. Η θεώρηση αφορά μόνον την  ορθότητα της 

προτεινόμενης πρότασης εισόδου εξόδου. 

I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης 
«Εισόδου – Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο, Ο1. 

II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 
κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 

III. 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 τους.  

IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς την εγκατάσταση από 
οποιαδήποτε άλλη θέση.  Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων για την ΚΜ.1725  Γαιών Καλυθιών  

με την Δημοτική οδό θα πρέπει να γίνεται με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο  

Ο1 που συνοδεύει το παρόν έγγραφο μας.  
V Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την 

είσοδο - έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 
VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 

απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 
VII. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή 

προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, 

διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή 
οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

 
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 εισόδου-

εξοδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι 
κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορεί να αιτηθεί εγγράφως τh 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. 

Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 159 του 
Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου 

μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (στην 

αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας).  Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται από την Αρμόδια 
Υπηρεσία στην Υπηρεσία μας προκειμένου να λάβει γνώση για την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο την έγκριση Μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε 
τμήμα της Κ.Μ.1725 γαιών Καλυθιών, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο Ο-1 της τεχνικής 

μελέτης, επί Κτηματολογικής οδού για χρήση «εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος 

κλειστού τύπου» και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει 
νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 
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Αρ. αποφ.   16    /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: 6ΓΣΗΩ1Ρ-ΕΚΖ 
 

Περίληψη 

 
 

Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων των Κ.Μ.114,105 γαιών Κοσκινού και ΚΜ 9 

Οικοδομών Κοσκινού, μέσω της  Κ.Μ.114 επί  κτηματολογικού δρόμου για χρήση «Τουριστικών 
εγκαταστάσεων» ιδιοκτησίας εταιρείας ¨Κλεόβουλος Τ.Ξ.Ν.Ε. Α.Ε.¨ 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 16/8886/19-02-2020 

εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 
Θέμα: Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων των Κ.Μ.114,105 γαιών Κοσκινού και ΚΜ 9 

Οικοδομών Κοσκινού, μέσω της  Κ.Μ.114 επί  κτηματολογικού δρόμου για χρήση «Τουριστικών 
εγκαταστάσεων» ιδιοκτησίας εταιρείας ¨Κλεόβουλος Τ.Ξ.Ν.Ε. Α.Ε.¨ 

 

Σχετικά: Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/4558/29-01-2020 αίτηση  
 

 Η υπηρεσία μας με βάση το ΒΔ 465/70 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 
προέβη στο έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου που συνοδεύει το σχετικό αίτημα. 

 Σε συνεχεία συνέταξε Τεχνική μελέτη για την πρόταση «εισόδου – εξόδου» της εγκατάστασης 
του θέματος.   

 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) 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. 
 Με το παρόν έγγραφο σας αποστέλλουμε τη μελέτη καθώς και το θεωρημένο σχέδιο πρότασης 

«εισόδου εξόδου» της εγκατάστασης του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την τεχνική μελέτη η οποία έχει ως εξής: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την υποβαλλόμενη αίτηση με αριθμ.πρωτ.16/4558/29-01-2020 του Κωνσταντίνου Μηνέττου ως 
εκπρόσωπο της εταιρείας ¨Τ.Ξ.Ν. Κλεόβουλος Α.Ε.¨, «για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (είσοδο–
έξοδο)» στις Κ.Μ.114 και 105 γαιών Κοσκινού για χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων».  

2) Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 150Α/1970) όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ.118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/16-06-

2006) και ισχύει μέχρι σήμερα. 
3) Τη διευκρινιστική εγκύκλιο 11 της ΔΜΕΟ/ο/2879 σύμφωνα με την οποία 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 καθώς και ότι 
  «για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων ανεξαρτήτως κατηγορίας Α ή Β που ιδρύονται 

στο δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού) επιβάλλεται έλεγχος 

μόνο για έγκριση εισόδου – εξόδου και όχι έγκριση – κυκλοφοριακής σύνδεσης». 
4) Την παράγραφο 10 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 σύμφωνα με την οποία για όλες τις 

εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή 
μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία στην οποία 

συμβάλλει το δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούνται να ελέγξει τη συμβολή ως προς την κυκλοφοριακή 

ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των 
συνθηκών συμβολής.  

5) 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. 
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6) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4512/2018 σύμφωνα με το οποίο η έγκριση εισόδου – εξόδου 
οχημάτων των εγκαταστάσεων του άρθρου 24 ισχύει για 4 έτη. 

16. Η με αρ.πρωτ. 1728524/03-12-2019 Ανακοίνωση του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου με αρ. 

71518020000 ΓΕΜΗ της εταιρείας «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». 

7) Το α) με αριθμ.πρωτ.1187/2013 του Κτηματολογίου Ρόδου της ΚΜ 114 Γαιών Κοσκινού πιστοποιητικό 
ιδιοκτησίας, β) με αριθμ.πρωτ.1186/2013 του Κτηματολογίου Ρόδου της ΚΜ 105 Γαιών Κοσκινού πιστοποιητικό 

ιδιοκτησίας και το γ) με αρ.πρωτ.952/2018 του Κτηματολογίου Ρόδου της Μερίδας 9 Οικοδομών Κοσκινού με 

συνημμένη την κτηματολογική έρευνα της δικηγόρου Καραολάνη Ι. Μαρίας όπου αναφέρει ότι το ανωτέρω 
ακίνητο φέρεται κατά κυριότητα στα βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου στην ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 

¨ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.¨  
8) Φωτοαντίγραφα κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων  των Κ.Μ. 114 και 105 Γαιών Κοσκινού 

9) Τις υπεύθυνες δηλώσεις του δικηγόρου κου Κωνσταντίνου Σαρρή του Ιακώβου με τις οποίες  δηλώνεται 
ότι «οι κτηματολογικές εγγραφές των μερίδων 105 και 114 Γαιών Κοσκινού και η ΚΜ9 οικοδομών Κοσκινού 

παραμένουν αμετάβλητες ως έχουν στα επισυναπτόμενα σε φωτοτυπίες πιστοποιητικά κυριότητας και τα 

αντίστοιχα σχεδιαγράμματα¨ 
10) Την από 29-01-2020 υπεύθυνη δήλωση του κου Κωνσταντίνου Μηνέττου του Ιωάννη, ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας «Κλεόβουλος Τ.Ξ.Ν.Ε. Α.Ε.¨ με την οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με 
την προτεινόμενη πρόταση του Μηχανικού Αλέξανδρου Ιατρίδη ειδικότητας Τοπογράφου για χρήση της  

εγκατάστασης ως Ξενοδοχείο.11) Την από 15-12-2019 υπεύθυνη δήλωση του Τοπογράφου Μηχανικού Κου 

Ιατρίδη Αλέξανδρου του Ελευθερίου σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι δεν παρουσιάζονται σημεία λιμναζόντων 
υδάτων και γενικά η ροή σε ελεύθερη επιφάνεια των ομβρίων υδάτων δεν δημιουργεί σε κανένα σημείο του 

προσώπου συσσώρευση καθώς σε όλα τα σημεία οι κλίσεις επαρκούν για την άμεση εκτόνωση αυτών. 
12) Το με αριθμό πρωτ. 1910/08-10-18 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου περί 

θεώρησης ορών δόμησης και χρήσεων γης για τις Κ.Μ.114, 105 Γαιών  και Κ.Μ.9 Οικοδομών Κοσκινού. 
13) Το με αριθμό πρωτ. 2405/2019/14-01-20 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου 

Ρόδου με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα περί χαρακτηρισμού της οδού. 

14) Το με αρ.πρωτ. 4318/17-10-2019 Α/Α ΡΕΜΑΤ.4/2019 της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του 
Δήμου Ρόδου, με θέμα ¨προσωρινή οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στα Κοσκινού Ρόδου (εκτός οικισμού) 

όμορο των Κ.Μ.114 και 115 Γαιών και 9 Οικοδομών Κοσκινού.¨ 
Την αυτοψία που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της υπηρεσίας μας την 10η Φεβρουαρίου του 2020. 
Προέβη στον έλεγχο των ανωτέρω  υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και   

Σ υ ν α ι ν ε ί  
με την υποβληθείσα μελέτη πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων των Κ.Μ.114,105 γαιών 

Κοσκινού και, ΚΜ 9 Οικοδομών Κοσκινού, μέσω της  Κ.Μ.114 επί  κτηματολογικού δρόμου για χρήση 
«Τουριστικών εγκαταστάσεων» ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨Κλεόβουλος Τ.Ξ.Ν.Ε. Α.Ε.¨, όπως αυτή 

φαίνεται στο Σχέδιο Α2 του πτυχιούχου τοπογράφου  Μηχανικού Ιατρίδη Ελ. Αλέξανδρου (το οποίο δεν 

θεωρείται από την υπηρεσία μας ως προς την ορθότητα του) αλλά η θεώρηση αφορά αποκλειστικά και 
μόνο την  «είσοδο – έξοδο» οχημάτων, με τους εξής όρους: 

 
1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου μήκους 8,00 μέτρων  

2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27 και Ρ-7. 
3.Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεως STOP  

4.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου - εξόδου εντός της Κ.Μ.114 Γαιών 

Κοσκινού. 
5. Να αποκλειστεί η πρόσβαση οχημάτων  στην εγκατάσταση από οποιαδήποτε άλλη θέση. 

 
 

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο Α2  του πτυχιούχου τοπογράφου  

Μηχανικού Ιατρίδη Ελ. Αλέξανδρου το οποίο η Υπηρεσία  «ΘΕΩΡΗΣΕ» ως προς  την ορθότητα της 
προτεινόμενης πρότασης εισόδου εξόδου. 

 
I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – 

Εξόδου» υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο  σχέδιο Α2.  
II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, 

η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 
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III. 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.  

IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων της ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε άλλη 
θέση. Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων της εγκατάστασης  με την οδό θα πρέπει να γίνετε με αυτήν που 

φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο Α2 που συνοδεύει το παρόν έγγραφο μας.  
V. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την είσοδο - 

έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 
απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 

VII. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται 
προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε το 

δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 
αποζημίωσης. 

 
Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για την εγκατάσταση η 

οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της προτεινόμενης εισόδου-

εξοδου 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. 
Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 159 του 

Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου 
μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (στην 

αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας). 
 Η παρούσα μελέτη θεωρείται εγκεκριμένη μετά τη λήψη σχετικών αποφάσεων από την  Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη 

αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας 
άλλης αρχής. 

 
 

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 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της μελέτης πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων 

των Κ.Μ.114,105 γαιών Κοσκινού και, ΚΜ 9 Οικοδομών Κοσκινού, μέσω της  Κ.Μ.114 επί  κτηματολογικού 
δρόμου για χρήση «Τουριστικών εγκαταστάσεων» ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨Κλεόβουλος Τ.Ξ.Ν.Ε. Α.Ε.¨, 

όπως αυτή φαίνεται στο Σχέδιο Α2 του πτυχιούχου τοπογράφου  Μηχανικού Ιατρίδη Ελ. Αλέξανδρου (το 
οποίο δεν θεωρείται από την υπηρεσία μας ως προς την ορθότητα του) αλλά η θεώρηση αφορά 

αποκλειστικά και μόνο την  «είσοδο – έξοδο» οχημάτων, με τους εξής όρους: 
 

1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου μήκους 8,00 μέτρων  

2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27 και Ρ-7. 
3.Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεως STOP  

4.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου - εξόδου εντός της Κ.Μ.114 Γαιών 
Κοσκινού. 

5. Να αποκλειστεί η πρόσβαση οχημάτων  στην εγκατάσταση από οποιαδήποτε άλλη θέση. 

 
 

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο Α2  του πτυχιούχου τοπογράφου  
Μηχανικού Ιατρίδη Ελ. Αλέξανδρου το οποίο η Υπηρεσία  «ΘΕΩΡΗΣΕ» ως προς  την ορθότητα της 

προτεινόμενης πρότασης εισόδου εξόδου. 
 

I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – 

Εξόδου» υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο  σχέδιο Α2.  
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II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, 
η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 

III. 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.  

IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων της ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε άλλη 
θέση. Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων της εγκατάστασης  με την οδό θα πρέπει να γίνετε με αυτήν που 

φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο Α2 που συνοδεύει το παρόν έγγραφο μας.  

V. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την είσοδο - 
έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 
απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 

VII. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται 
προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε το 

δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 

αποζημίωσης. 
 
Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για την εγκατάσταση η 

οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της προτεινόμενης εισόδου-

εξοδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι 

κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορεί να αιτηθεί εγγράφως η 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. 
Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 159 του 

Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου 
μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (στην 

αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας). 

 Η παρούσα μελέτη θεωρείται εγκεκριμένη μετά τη λήψη σχετικών αποφάσεων από την  Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη 

αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας 
άλλης αρχής. 

 

Αρ. αποφ.   17    /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: ΨΑ4ΞΩ1Ρ-ΒΙ7 

 
Περίληψη 

Έγκριση μελέτης Έγκριση μελέτης "Εισόδου – Εξόδου" οχημάτων από την  ΚΜ 14 Γαιών 
Ασγούρου  για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων «μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας 

(αναψυκτήριο) & Λιανικής πώλησης (πρατήριο άρτου και άλλων ειδών αρτοποιίας» και του 

«Συνεργείου αυτοκινήτων» 
 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 16/8896/19-02-2020 
εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 

Θέμα: Έγκριση μελέτης Έγκριση μελέτης "Εισόδου – Εξόδου" οχημάτων από την  ΚΜ 14 Γαιών 
Ασγούρου  για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων «μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτήριο) & 

Λιανικής πώλησης (πρατήριο άρτου και άλλων ειδών αρτοποιίας» και του «Συνεργείου αυτοκινήτων» 
 

Σχετικά: Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/4423/29-01-2020 αίτηση  
 

 Η υπηρεσία μας με βάση το ΒΔ 465/70 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 

προέβη στο έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου που συνοδεύει το σχετικό αίτημα. 
 Σε συνεχεία συνέταξε Τεχνική μελέτη για την πρόταση «εισόδου – εξόδου» της εγκατάστασης 

του θέματος.   
 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) 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. 
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 Με το παρόν έγγραφο σας αποστέλλουμε τη μελέτη καθώς και το θεωρημένο σχέδιο πρότασης 
«εισόδου εξόδου» της εγκατάστασης του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την τεχνική μελέτη η οποία έχει ως εξής: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την υποβαλλόμενη αίτηση με αριθμ. πρωτ. 16/4423/29-01-2020 του Ζαμαντάκη Αλή για “έγκριση 
μελέτης εισόδου-εξόδου οχημάτων για τα καταστήματα που εκμισθώνω στον κο Βογιατζή Χρήστο-
Νεκτάριο και στον κο Γκόμα Ελ Σαγιεντ στην εκτός σχεδίου περιοχή Ρόδου στην ΚΜ 14 Γαιών Ασγούρου”. 

2) Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 150Α/1970) όπως έχει τροποποιηθεί με  το Π.Δ.118/2006 (ΦΕΚ 

119/Α/16-06-2006) και ισχύει μέχρι σήμερα. 

3) Τη διευκρινιστική εγκύκλιο 11 της ΔΜΕΟ/ο/2879  σύμφωνα με την οποία  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 
καθώς και ότι 

  «για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων ανεξαρτήτως κατηγορίας Α ή Β που ιδρύονται 

στο δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού) επιβάλλεται έλεγχος 
μόνο για έγκριση εισόδου – εξόδου και όχι έγκριση – κυκλοφοριακής σύνδεσης». 

4) Την παράγραφο 10 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 σύμφωνα με την οποία για όλες τις 

εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την 
έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία 

στην οποία συμβάλλει το δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούται να ελέγξει τη συμβολή ως προς 
την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα 

βελτίωσης των συνθηκών συμβολής.  

5) 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 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4512/2018 σύμφωνα με το οποίο η έγκριση κυκλοφοριακής 
σύνδεση ή έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων του άρθρου 24 ισχύει για 4 έτη. 

7) Το με αρ. πρωτ. 3962/2019 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου της ΚΜ14 γαιών 

Ασγούρου  

8) Το φωτοαντίγραφο του κτηματολογικού σχεδιαγράμματος με αρ. πρωτ. 3963/2019 του 

Κτηματολογίου Ρόδου της ΚΜ 14 γαιών Ασγούρου . 

9) Την υπ αριθμ. 533/90 οικοδομική άδεια και την υπ αριθμ. Α/Α 10132483 δήλωση ένταξης στο 

Ν.4495/2017 

10) Τις υπεύθυνες δηλώσεις των Ζαμαντάκη Χαλίλ του Αλή και Ζαμαντάκη Αλή του Ιμπραήμ σύμφωνα 

με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και συμφωνούν με την προτεινόμενη  πρόταση «εισόδου – 

εξόδου» των οχημάτων  του μηχανικού Κωνστάκη Βασιλείου ειδικότητας πολιτικού μηχανικού για χρήση 
εγκατάστασης «Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτήριο) & Λιανικής πώλησης 

(πρατήριο άρτου και άλλων ειδών αρτοποιίας) του κυρίου Βογιατζή Χρήστου-Νεκτάριου» και του 
«Συνεργείου αυτοκινήτων του Γκόμα Ελ Σαγιέντ» . 

11) Την υπεύθυνη δήλωση του Πολιτικού μηχανικού Κωνστάκη Βασιλείου του Ανδρέα, σύμφωνα με την 

οποία δηλώνεται ότι, δεν παρουσιάζονται σημεία λιμναζόντων υδάτων και γενικά η 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, εντός και εκτός της 
Κτηματολογικής Μερίδας 14 γαιών Ασγούρου με φυσική ροή. 
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12) Το υπ αριθμό πρωτ. 1157/22-05-2018 έγγραφο  της Δ/νσης Πολ/κου Σχ/σμού του Δήμου Ρόδου 
περί χορήγηση χρήσεων γης σύμφωνα με την οποία είναι επιτρεπτή η χρήση επιχείρησης μαζικής 

εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτήριο – καφετέρια) με την επιφύλαξη των διατάξεων που 

ισχύουν για την εν λόγω χρήση. 

13) Το υπ αριθμό πρωτ. 2165/23-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου 

περί χορήγησης βεβαίωσης ίδρυσης (εγκατάστασης) καταστήματος  

14) Την αυτοψία που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της υπηρεσίας μας στις 13/02/2020. 

Προέβη στον έλεγχο των ανωτέρω  υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και   

Σ υ ν α ι ν ε ί  

με την υποβληθείσα μελέτη πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ14 που 

αποτυπώνεται στο Σχέδιο Α1 του Πολιτικού Μηχανικού Κωνστάκη Βασιλείου (το οποίο δεν θεωρείται από την 
υπηρεσία μας ως προς την ορθότητα του) αλλά η θεώρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη μελέτη 

«εισόδου – εξόδου» οχημάτων στην Κ.Μ. 14 Γαιών Ασγούρου για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων 
«μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτήριο) & Λιανικής πώλησης (πρατήριο άρτου και άλλων 

ειδών αρτοποιίας» και του «Συνεργείου αυτοκινήτων» με τους εξής όρους: 

1) Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-7, Ρ-27 στη είσοδο-έξοδο στον ασφαλτοστρωμένο 
δημοτικό δρόμο (οδός Συκελιανού). 

2) Να  γίνει  η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεων STOP 
3) Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου  μήκους 6.00 μέτρων 

4) Να αποκλειστεί η πρόσβαση οχημάτων  στην εγκατάσταση από οποιαδήποτε άλλη θέση. 

 Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο Α1 του Πολιτικού Μηχανικού 
Κωνστάκη Βασιλείου το οποίο η Υπηρεσία ΘΕΩΡΗΣΕ ως προς  την ορθότητα της προτεινόμενης 

πρότασης εισόδου εξόδου. 
I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – 

Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο, Α1. 
II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, 

η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 

III. 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 τους.  
IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς την εγκατάσταση από οποιαδήποτε 

άλλη θέση.  Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων για την ΚΜ.14  Γαιών Ασγούρου  με την Δημοτική 

οδό θα πρέπει να γίνεται με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο  Α1 που 
συνοδεύει το παρόν έγγραφο μας.  

V. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την είσοδο - 
έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 

απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 
VII Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται 

προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε 
το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή 

οποιασδήποτε αποζημίωσης. 
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 εισόδου-

εξοδου 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. 

Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας των εγκαταστάσεων εντός της ΚΜ14 γαιών Ασγούρου  τηρούνται 

οι διατάξεις του Άρθρου 159 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται 
Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια (στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας).   

 Η παρούσα μελέτη θεωρείται εγκεκριμένη μετά τη λήψη σχετικών αποφάσεων από την  Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη 
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αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας 
άλλης αρχής. 

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 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υποβληθείσας μελέτη πρότασης «εισόδου – 

εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ14 που αποτυπώνεται στο Σχέδιο Α1 του Πολιτικού Μηχανικού Κωνστάκη 
Βασιλείου (το οποίο δεν θεωρείται από την υπηρεσία ως προς την ορθότητα του) αλλά η θεώρηση αφορά 

αποκλειστικά και μόνο τη μελέτη «εισόδου – εξόδου» οχημάτων στην Κ.Μ. 14 Γαιών Ασγούρου για 
την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων «μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτήριο) & Λιανικής 

πώλησης (πρατήριο άρτου και άλλων ειδών αρτοποιίας» και του «Συνεργείου αυτοκινήτων» 

με τους εξής όρους: 

1. Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-7, Ρ-27 στη είσοδο-έξοδο στον ασφαλτοστρωμένο 

δημοτικό δρόμο (οδός Συκελιανού). 
2. Να  γίνει  η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεων STOP 

3. Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου  μήκους 6.00 μέτρων 
4. Να αποκλειστεί η πρόσβαση οχημάτων  στην εγκατάσταση από οποιαδήποτε άλλη θέση. 

 

 Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο Α1 του Πολιτικού Μηχανικού 
Κωνστάκη Βασιλείου το οποίο η Υπηρεσία ΘΕΩΡΗΣΕ ως προς  την ορθότητα της προτεινόμενης 

πρότασης εισόδου εξόδου. 
 

Ι. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – 
Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο, Α1. 

ΙΙ. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα κυκλοφορίας, 

η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 
ΙΙΙ. 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 τους.  

IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων προς την εγκατάσταση από οποιαδήποτε 

άλλη θέση.  Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων για την ΚΜ.14  Γαιών Ασγούρου  με την Δημοτική οδό θα 
πρέπει να γίνεται με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο  Α1 που συνοδεύει το παρόν 

έγγραφο μας.  
V. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την είσοδο - 

έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων χρήσεων, 
απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 

VII. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή προκαλούνται 
προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση, διατηρούμε το 

δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 
αποζημίωσης. 

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 εισόδου-
εξοδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι 

κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορεί να αιτηθεί εγγράφως η 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. 

Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας των εγκαταστάσεων εντός της ΚΜ14 γαιών Ασγούρου  τηρούνται 
οι διατάξεις του Άρθρου 159 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται 

Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια (στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας).   

 Η παρούσα μελέτη θεωρείται εγκεκριμένη μετά τη λήψη σχετικών αποφάσεων από την  Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της εγκατάστασης από άλλη 
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αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας 
άλλης αρχής. 

 

Αρ. αποφ.   18    /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: ΨΩ15Ω1Ρ-9Ρ8 

 
Περίληψη 

 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα 

«Γνωμοδότηση για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου»  
 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 3/2020 απόφαση 
του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  της συνεδρίασης 1/2020 :  

 Γνωμοδότηση για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου  

Σχετ. Το υπ πρωτ. 1764/19.9.2019 έγγραφο με θετική γνώμη της  Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
τμήμα τακτοποιήσεων & Απαλλοτριώσεων  μετα από την  αίτηση του  κ Ιωάννη Παπαντωνάκη                   

 

Αριθμός Απόφασης   3/2020 

  Η Πρόεδρος της  Κοινότητας Ιαλυσού κ.  Στεφανία Στάγκα , θέτει υπόψη των μελών του Σώματος το 

παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με την εισήγηση της ιδίας η οποία αναφέρει τα εξής: 
Υποβλήθηκε στην κοινότητα Ιαλυσού το με αριθμό πρωτ. 1764/19.9.2019 έγγραφο σύμφωνης γνώμης  

της Δ/νσης Πολεοδομικού σχεδιασμού τμήμα τακτοποιήσεων & Απαλλοτριώσεων  μετά από την  αίτηση του  
κ Ιωάννη Παπαντωνάκη  που αφορά  την αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 

του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου . 

Θα πρέπει λοιπόν για την δική μας γνωμοδότηση    σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 
87 Α/7-06-2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84του Ν. 4455/2018 (ΦΕΚ133Α/19-07-2018  και την με 

αριθμ.88/ΑΠ59846/21.08.2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την λειτουργία και 
αρμοδιότητες των Κοινοτήτων.   

Το παρόν έγγραφο διαβιβάζεται στην επιτροπή ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου στη Δ/νση Πολεοδομικού 

σχεδιασμού τμήμα τακτοποιήσεων & Απαλλοτριώσεων    του Δήμου Ρόδου καθώς και στη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις δικές τους εγκρίσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

Το Τοπικό   Συμβούλιο της  κοινότητας Ιαλυσού , μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τα 

παραπάνω  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Σύμφωνα   με το αθρο 83 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-06-2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
84του Ν. 4455/2018 (ΦΕΚ133Α/19-07-2018  και την με αριθμ.88/ΑΠ59846/21.08.2019 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την λειτουργία και αρμοδιότητες των Κοινοτήτων 
 Γνωμοδοτεί για την  αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου , σύμφωνα με το υπ πρωτ. 1764/19.9.2019 

έγγραφο και τη θετική γνώμη της Δ/νσης Πολεοδομικού σχεδιασμού τμήμα τακτοποιήσεων & 
Απαλλοτριώσεων  μετα από την  αίτηση του  κ Ιωάννη Παπαντωνάκη  για αναγνώριση οδού ως 

προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου 
Ρόδου . 

  Το παρόν έγγραφο διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου στη Δ/νση 

Πολεοδομικού σχεδιασμού τμήμα τακτοποιήσεων & Απαλλοτριώσεων    του Δήμου Ρόδου καθώς και στη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις δικές τους εγκρίσεις στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Κ. Ταρασλιάς έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 1764/27-112019 εισήγησης 
του Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία έχει ως εξής: 
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Θέμα:  Αναγνώριση οδού  ως προϋφιστάμενης του έτους 1948  στο Ο.Τ. 87  του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου. 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. πρωτ. 1764/19-9-2019 αίτηση του Ιωάννη Παπαντωνάκη. 
Έχοντας υπόψη :  
1. Α. Την πιο πάνω σχετική αίτηση  με την οποία ζητείται  η αναγνώριση  της οδού επί της οποίας έχει 
πρόσωπο  η  κ.μ. 138 γαιών Τριαντών, ως προυφιστάμενης του 1948. 
    Β. α. Το συνυποβληθέν  (με την σχετική αίτηση)  τοπογραφικό διάγραμμα  που συνέταξε ο 
ιδιώτης διπλ. αγρ. τοπογράφος μηχανικός  Ηλίας Παπανικολάου  στο οποίο φαίνεται η οδός που διέρχεται 
μπροστά από την κ.μ. 138 γαιών Τριαντών  της οποίας το τμήμα με στοιχεία Α-Β-Γ-Κ-Κ΄-Γ΄-Β΄-
Α΄-Α  βρίσκεται εΝτός του Ο.Τ. 87  του σχεδίου πόλης Ιαλυσού  ενώ  το υπόλοιπο τμήμα της 
βρίσκεται εΚτός του σχεδίου αυτού. 
        β. a. το απόσπασμα του γενικού κτηματολογικού χάρτη γαιών Τριαντών,   
            b. από τον ορθοφωτοχάρτη της ΕΚΧΑ ΑΕ (1945-1960), 

            c. από τον ορθοφωτοχάρτη της ΕΚΧΑ ΑΕ (2007-2009)   
        γ. Το ατομικό κτηματολογικό σχεδιάγραμμα της κ.μ. 138 γαιών Τριαντών   

    Γ. Το τοπογραφικό διάγραμμα, από το αρχείο της Υπηρεσίας μας, (προσεγγιστικού) συσχετισμού μεταξύ: 

        α. Του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού  και  
        β. Του μωσαϊκού των ορθών αεροφωτογραφιών στην ως άνω περιοχή (που συνέθεσε η 
Υπηρεσία μας αντλώντας μέσω του διαδικτύου τις επιμέρους  αεροφωτογραφίες που συνθέτουν το 
μωσαϊκό αυτό από την Υπηρεσία Θέασης  Ορθοφωτογραφιών της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (στο 
σύστημα ΕΓΣΑ 87)). 
 
2. Τις γενικές πολεοδομικές διατάξεις και συγκεκριμένα: 
    Α. Το Ν.Δ. 17-7-1923 (ΦΕΚ 28Α΄/16-8-1923) με θέμα 
         «Περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομών αυτών», όπως ισχύει σήμερα            

και ειδικότερα  την παρ. 4 του άρθρου 20 αυτού. 
    Β. Το Ν.Δ.690/1948  (ΦΕΚ 133Α’/8-5-1948) με θέμα: «περί συμπληρώσεως των  περί σχεδίων 

πόλεων διατάξεων.»  και ειδικότερα  την παρ. 4 του άρθρο 3 αυτού. 
    Γ. Τον Ν.1337/83 με θέμα «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και 

σχετικές ρυθμίσεις», όπως ισχύει σήμερα.  
    Δ. α. Τον Ν.Ο.Κ. δηλ. τον Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α’/09-04-2012), με θέμα «Νέος Οικοδομικός 

Κανονισμός»  

        β. Τον ΓΟΚ 1985 [δηλ. τον Ν. 1577/85 (ΦΕΚ-210Α'/18-12-85 με έναρξη ισχύος την 18-2-1986)]    
             για όσες διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν (υπό την έννοια ότι δεν έρχονται σε 

αντίθεση με τον Ν.Ο.Κ.)  

 
3. Τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που αφορούν στην  έγκριση,  επέκταση  και       

αναθεώρηση  του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού, στον καθορισμό των      (σημερινών) ορίων 
του και των όρων δόμησης των οικοπέδων αυτού  και συγκεκριμένα: 

    Α. Το Β.Δ. 22-01-1971 (ΦΕΚ 34Δ’/06-02-1971) με θέμα «Περί εγκρίσεως του         
ρυμοτομικού σχεδίου Τριάντα (Ρόδου) και καθορισμού των όρων και περιορισμών Δομήσεως των οικοπέδων 
αυτού». 

    Β. Το Β.Δ. 10-01-1972 (ΦΕΚ 7Δ’/15-01-1972) με θέμα «Περί επεκτάσεως του         
ρυμοτομικού σχεδίου Τριάντα (Ρόδου) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων 
αυτού».  

    Γ. Το Β.Δ. 19-05-1973 (ΦΕΚ 154Δ’/21-05-1973) με θέμα  «Περί τροποποιήσεως του      
ρυμοτομικού σχεδίου Τριάντα (Ρόδου)».  

    Δ. α. Το Π.Δ. 08-08-1995 (ΦΕΚ 655Δ’/04-09-1995) με θέμα «Αναθεώρηση του              
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιαλυσσού νήσου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου) και καθορισμός χρήσεων γης και 
όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού». 

        β. Τις τροποποιήσεις του που έγιναν με τα  
            ΦΕΚ 1352Δ΄/14-12-2005, ΦΕΚ 741Δ΄/12-9-2006 , ΦΕΚ 17ΑΑΠ’/28-9-2006,                       
            ΦΕΚ 252ΑΑΠ’/19-6-2007, ΦΕΚ 387ΑΑΠ’/31-8-2007, ΦΕΚ 305ΑΑΠ’/29-6-2009,                     
            ΦΕΚ 432ΑΑΠ’/7-9-2009, ΦΕΚ 433ΑΑΠ’/7-9-2009 και ΦΕΚ 258ΑΑΠ’/2-8-2012 
            ΦΕΚ 239ΑΑΠ’/8-11-2016 και ΦΕΚ 287ΑΑΠ’/19-12-2017. 
 
4. α. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) με θέμα: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και           

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.»  και 
    β. Το Ν.4455/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018)  με θέμα: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού         

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας….». 



 

31 
 

5. Το γεγονός ότι: 
Α . η κ.μ. 138 γαιών Τριαντών δεν έχει πρόσωπο σε αναγνωρισμένο δρόμο  του εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλης Ιαλυσού και ως εκ τούτου δεν έχει άλλο τρόπο πρόσβασης παρά μόνο μέσω της οδού αυτής  ούτε 

δύναται να οικοδομηθεί (λόγω απουσίας προσώπου). 
    Β. η εν λόγω οδός:  

        α. δεν αποτελεί  εγκεκριμένο δρόμο  του σχεδίου αυτού [δηλαδή στην θέση του δεν προβλέπεται 
δρόμος (Κ.Χ.)]. 

        β. κατά την κρίση μας,  

            a. η προσκύρωση της  σε όμορες ιδιοκτησίες θα καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση  σε 
υφιστάμενες οικοδομές  από εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο του σχεδίου πόλης Ιαλυσού, 

            b. δεν θα καταστήσει οικοδομήσιμες τις μερίδες στις οποίες θα έπρεπε να προσκυρωθεί.  
        γ. a. φαίνεται σχηματισμένη  στο γενικό κτηματολογικό χάρτη γαιών Τριαντών που συντάχθηκε 

στη δεκαετία του 1920. 
                b. στο ατομικό κτηματολογικό σχεδιάγραμμα της κ.μ. 138 γαιών Τριαντών (η οδός αυτή)   

χαρακτηρίζεται ως  «campestre per Triandα»  

              c. απεικονίζεται στο τοπογραφικό υπόβαθρο των πινακίδων  στο αρχικό σχέδιο πόλης 
Ιαλυσού του 1971  [Ν.Δ. 17-7-1923 (ΦΕΚ 28Α΄/16-8-1923)]. 

             d. απεικονίζεται  στον ορθοφωτοχάρτη της ΕΚΧΑ ΑΕ (1945-1960) και στον ορθοφωτοχάρτη 
της ΕΚΧΑ ΑΕ (2007-2009).   

        δ. κατόπιν αυτοψίας από την Υπηρεσία μας προκύπτει ότι στην θέση που περιγράφεται             

στο ως άνω τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπάρχει οδός με ταμπέλα που αναγράφει «οδός Λοχαγού 
Φανουράκη» (η ονομασία «οδός Φανουράκη» δόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 157/1989 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του (τότε) Δήμου Ιαλυσού) 
        ε. δεν υπάγεται στο δίκτυο των επαρχιακών ή εθνικών οδών της νήσου Ρόδου. 

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε   για τις ενέργειές σας   που θα αφορούν  στην  έ κ δ ο σ η διαπιστωτικής απόφασης 
Περιφερειάρχη κατά τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.Δ. 17-7-1923 με την οποία  θα διαπιστώνεται  και  θα  

α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι  ότι το παραπάνω τμήμα οδού  με στοιχεία Α-Β-Γ-Κ-Κ΄-Γ΄-Β΄-Α΄-Α , δηλαδή το τμήμα της  

που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 87 του σχεδίου πόλης Ιαλυσού  (και το οποίο φαίνεται στο ως άνω 
τοπογραφικό διάγραμμα) είναι σχηματισμένο πριν  από το έτος 1948  προκειμένου το εν λόγω τμήμα οδού να 

μπορεί  να  ε ξ ο μ ο ι ω θ ε ί  με τις εγκεκριμένες οδούς  του σχεδίου πόλης όσο αφορά  τον  κοινόχρηστο 
χαρακτήρα τους  και πιο συγκεκριμένα π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε   για τη γνωμοδότηση σας σύμφωνα με το άρθρο 

83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4455/2018 (ΦΕΚ 

133Α'/19-07-2018) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, τη 
διαβίβαση της γνωμοδότησης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και την κοινοποίηση της στη Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  
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 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 3/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού και εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο την αναγνώριση  του τμήματος οδού  με στοιχεία Α-Β-Γ-Κ-Κ΄-Γ΄-Β΄-Α΄-Α , δηλαδή το 

τμήμα της  που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 87 του σχεδίου πόλης Ιαλυσού  (και το οποίο φαίνεται στο 
τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Παπανικολάου Ηλία) ως προϋφιστάμενο του έτους 1948  προκειμένου 

το τμήμα αυτό της  οδού να μπορεί  να  ε ξ ο μ ο ι ω θ ε ί  με τις εγκεκριμένες οδούς  του σχεδίου πόλης όσο 

αφορά  τον  κοινόχρηστο χαρακτήρα τους. 
 

Αρ. αποφ.  19     /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: ΨΑ4ΜΩ1Ρ-7Α4   
 

Περίληψη 

 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου με 
θέμα: «Επικαιροποίηση της απόφασης 39/2015 Κοινοτικού Συμβουλίου Αρχαγγέλου σχετικά με 

τον αποχαρακτηρισμό έκτασης όμορων τμημάτων ακινήτου συνιδιοκτησίας Πλατή Μαρίας και 
Πλατή Βασιλείας που αφορά τις Κ.Μ. 864 και 865 Οικοδομών Αρχαγγέλου». 

 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 10/2019 απόφαση 
του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου που έχει ως ακολούθως: 



 

32 
 

ΘΕΜΑ 4Ο: «Επικαιροποίηση της απόφασης 39/2015 Κοινοτικού Συμβουλίου Αρχαγγέλου σχετικά με 
τον αποχαρακτηρισμό έκτασης όμορων τμημάτων ακινήτου συνιδιοκτησίας Πλατή Μαρίας και Πλατή 

Βασιλείας που αφορά τις Κ.Μ. 864 και 865 Οικοδομών Αρχαγγέλου». 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, ο οποίος είπε τα εξής: 

Το Κ.Σ. Αρχαγγέλου με την υπ αριθ. 39/2015 απόφασή του συναινεί στον αποχαρακτηρισμό της 

έκτασης των όμορων τμημάτων ακινήτου της συνιδιοκτησίας Πλατή Μαρίας και Πλατή Βασιλείας που αφορά 
τις Κ.Μ. 864 και 865 Οικοδομών Αρχαγγέλου, λόγω του ότι δεν παρεμποδίζει τους υφισταμένους δρόμους. 

Για το θέμα αυτό, λοιπόν, η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου με το υπ΄αριθ. 

1171/19/9-7-2019 έγγραφό της ζητά την επικαιροποίηση της παραπάνω απόφασης και την αποστολή της 
στην Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου.  

 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρχαγγέλου κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αρχαγγέλου έπειτα από διαλογική συζήτηση.    

Γνωμοδοτεί 
 

Υπέρ της επικαιροποίησης της με αριθμό 39/2015 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Αρχαγγέλου 

περί αποχαρακτηρισμού Τμημάτων Κτηματολογικής οδού όμορων των μερίδων 864 και 865 οικοδομών 
Αρχαγγέλου.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Κ. Ταρασλιάς έθεσε υπόψη των μελών την  ΑΠ 1171/9-7-2019 εισήγηση 
της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού οποία έχει ως εξής: 

 Θ Ε Μ Α : Αποχαρακτηρισμός Τμημάτων Κτηματολογικής Οδού όμορων των  

                 Μερίδων 864 και 865 οικοδομών Αρχαγγέλου. 

Σ Χ Ε Τ . : 1) Αρ. πρωτ.2431/01-12-2016/αίτηση της κ. Βασιλείας Θαρενού Πλατή. 
                   2) Η υπ΄αριθμ. πρωτ.39/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής                     

Ενότητας Αρχαγγέλου. 
 Αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται εντός του οικισμού Αρχαγγέλου της Δημοτικής Ενότητας 

Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα την κτηματολογική μερίδα 864 οικοδομών τόμος: 12, 
φύλλο: 36, φάκελος: 733 και  την κτηματολογική μερίδα 865 οικοδομών τόμος: 8, φύλλο: 41, φάκελος: 

734. Όπως διαπιστώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που συνέταξε ο ιδιώτης Διπλ. 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Παράσχος Εμμ. Σανσόγλου  συσχετίζοντας την υφιστάμενη κατάσταση με τα ατομικά 
κτηματολογικά διαγράμματα των μερίδων παρατηρούμε την ύπαρξη δύο τμημάτων (Τμήμα (1) εμβαδού 

16,77 τ.μ. και Τμήμα (2) εμβαδού 9,51 τ.μ.) τα οποία βρίσκονται εντός  χαρακτηρισμένου κοινόχρηστου 
χώρο. Τα τμήματα αυτά έχουν περιτοιχιστεί και χρησιμοποιούνται ως αυλή από τις συνιδιοκτήτριες των 

παραπάνω κτηματολογικών μερίδων. Όπως αναφέρει το ιστορικό του Μελετητή το έτος 1963 

κατασκευάστηκε το ισόγειο του συγκροτήματος καθώς και η ισόγεια αποθήκη πλησίον αυτού, την ίδια χρονιά 
κατασκευάστηκε και η περίφραξη του ακινήτου. Το 1965 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του πρώτου ορόφου 

καθώς και η μοναδική εξωτερική σκάλα ανόδου σε αυτόν ολοκληρώνοντας έτσι την μορφή του 
συγκροτήματος που υφίσταται σήμερα. Τα δύο επίμαχα τμήματα ήταν από τότε ενταγμένα στις δύο κατοικίες 

και έφεραν εξωτερικό φούρνο καθώς και δέντρα ιδιοκτησίας των ενοίκων.                            
Το γεγονός ότι Α) με την σύνταξη του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αρχαγγέλου (Β΄Φάση ολοκλήρωσης) 

εντάσσει τις ιδιοκτησίες σε οικοδομικό τετράγωνο του οποίου η οικοδομική γραμμή συσχετίζεται πλήρως με 

την διαμορφωμένη κατάσταση (παντός είδους υφιστάμενες κατασκευές) άρα εντάσσει και τα δύο επίμαχα 
τμήματα Ε1 και Ε2. Β) μέρος της   κτηματολογικής μερίδας 865 οικοδομών Αρχαγγέλου έχει παραχωρηθεί σε 

κοινή χρήση από τις συνιδιοκτήτριες των παραπάνω κτηματολογικών μερίδων και έτσι δεν επιβαρύνεται το 
ισοζύγιο των κοινοχρήστων χώρων, η διεύθυνση δεν έχει αντίρρηση αποχαρακτηρισμού των δύο επίμαχων 

τμημάτων με σκοπό στην συνέχεια την πλήρη ένταξη τους στην υπόλοιπη ιδιοκτησία. Για το λόγο αυτό 

παρακαλούμε όπως προβείτε στην επικαιροποίηση της με αύξοντα αριθμό 39/2015 απόφασης 
αποχαρακτηρισμού των δυο επίμαχων τμημάτων από το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου και 

στην συνέχεια την διαβίβαση αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
Υπό την προϋπόθεση της θετικής γνωμοδότησης των οργάνων του Δήμου, για να εκδοθεί η 

διαπιστωτική Πράξη Αποχαρακτηρισμού των τμημάτων  (Τμήμα (1) εμβαδού 16,77 τ.μ. και Τμήμα (2) 

εμβαδού 9,51 τ.μ.) της κτηματολογικής οδού, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο στην αίτηση 
Τοπογραφικό Διάγραμμα  του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Παράσχου Εμμ. Σανσόγλου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες 

της Μερίδας Οικοδομών 864 και 865 οικοδομών Αρχαγγέλου, με Υπεύθυνη δήλωση τους να 
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αναγνωρίσουν την κυριότητα του Δήμου στις νέες ιδιοκτησίες που θα δημιουργηθούν, μετά από έκδοση της      
Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για την διαχείριση τους. 

 

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 

 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 10/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αποχαρακτηρισμό των τμημάτων (Τμήμα 1 εμβαδού 

16,77 τ.μ. και Τμήμα (2) εμβαδού 9,51 τ.μ.) της κτηματολογικής οδού, όμορων των Μερίδων 864 και 
865 οικοδομών Αρχαγγέλου, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο στην αίτηση Τοπογραφικό Διάγραμμα  του 

Αρχιτέκτονα Μηχανικού Παράσχου Εμμ. Σανσόγλου, υπό τον όρο οι ιδιοκτήτες των εν λόγω μερίδων με 
Υπεύθυνη δήλωση τους να αναγνωρίσουν την κυριότητα του Δήμου στις νέες ιδιοκτησίες που θα 

δημιουργηθούν, μετά από έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να 

αποφασίσει για την διαχείριση τους. 
 

Αρ. αποφ.    20   /25-02-2020                                                 ΑΔΑ:  
 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 

«Περί επανακαθορισμού χωροθέτησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη συμβολή των οδών 
Βύρωνος και Κόδρικτων. (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου). 

 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφαση 

του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με την οποία εισηγείται ομόφωνα θετικά  για την  επαναχωροθέτηση 

του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Βύρωνος και Κόδριγκτων, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται 

στην 386/2017 απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου (πρότυπο περίπτερο για ιστορικούς τόπους – παραδοσιακούς 

οικισμούς), όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας μας, κατ’ 

εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Κ. Ταρασλιάς έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 2293/4-12-2019 εισήγηση 
της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία έχει ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ  : Περί επανακαθορισμού χωροθέτησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου  

στη συμβολή των οδών Βύρωνος και Κόδριγκτων (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων 

Δήμου Ρόδου). 

ΣΧΕΤ.  : α. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2293/17-01-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας.   
  β. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ/Σ.Α./9/8-2-2018 διαβιβαστικό Συμβουλίου 

Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ρόδου (309/12-2-2018 ΔΠΣ).    
  γ. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1016/49/818-α/01-03-2018 έγγραφο του τμήματος 

Τροχαίας Ρόδου.   

  

 Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου με το οποίο η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε την 

επαναχωροθέτηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη συμβολή των οδών Βύρωνος και Κόδριγκτων, για την 

οποία εκκρεμεί η λήψη απόφασης από το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου και έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό Περιπτέρων όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 248/2015 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου και τροποποιήθηκε με τις 81/2017 και 386/2017. 

2. α. Την υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ 

με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών 
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που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» και ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ 

ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ», αναφέρεται ότι :  

«Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία 

πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη 

κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. (του κρασπέδου μη 

συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 

2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται 

εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. 

Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50 μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει 

όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70 μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε 

αναπηρικό αμαξίδιο. 

Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης 

πεζών ίσο με 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, 

κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.). (...)». 

β. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ (αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011) με θέμα 

«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ 

''Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών'' (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009)», και ειδικότερα τη 2η παράγραφο αυτής, στην 

οποία αναφέρεται ότι : 

«Η εφαρμογή της απόφασης, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με 

τα άρθρα 1, 8 και 9 αυτής αλλά και των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 2831/2000, κατ’ 

εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε, είναι υποχρεωτική για νέες διαμορφώσεις-αναπλάσεις και ανακατασκευές 

κοινοχρήστων χώρων πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. (...). Το ίδιο ισχύει και 

σε περιπτώσεις τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, ψυγείων αναπηρικών περιπτέρων κλπ σε 

κοινοχρήστους χώρους, για τις οποίες οι ρυθμίσεις της απόφασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τη 

χορήγηση της άδειας παραχώρησης της χρήσης του χώρου, όσο και κατά τον έλεγχο της επιτόπιας εφαρμογής». 

3. Την επιτόπια αυτοψία και τοπογραφική αποτύπωση της υπηρεσίας μας στην ευρύτερη περιοχή 

του υφιστάμενου περιπτέρου στη συμβολή των οδών Βύρωνος και Κόδριγκτων, σύμφωνα με την οποία 

διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο τύπος του περιπτέρου που εγκρίθηκε με την 386/2017 

απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου (πρότυπο περίπτερο για ιστορικούς τόπους – παραδοσιακούς οικισμούς), 

το οποίο είναι μικρότερο σε διαστάσεις, καθώς η υφιστάμενη διαμόρφωση του Κοινόχρηστου Χώρου (τοιχία, 

δέντρα, φωτισμός, κουβούκλιο φορτοεκφορτώσεων κ.α.) δεν επιτρέπει την εφαρμογή του κουβουκλίου που 

εγκρίθηκε με την 81/2017 απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου. Εξάλλου η συγκεκριμένη θέση βρίσκεται στα όρια 

αρχαιολογικού χώρου της Μεσαιωνικής Πόλης.    

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1016/49/818-α/01-03-2018 έγκριση του τμήματος Τροχαίας Ρόδου 

σύμφωνα με την οποία «(…) δεν έχει αντίρρηση στην επαναχωροθέτηση του περιπτέρου στη συμβολή των 

οδών Βύρωνος και Κόδριγκτων εφόσον τηρείται η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών». 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Σ.Α. 9/6-2-2018 έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. 

Ρόδου με την οποία τα μέλη του συμβουλίου «εγκρίνουν τη χωροθέτηση του περιπτέρου σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 571 απόφαση της 15ης /2016 συνεδρίασης (15-12-2016) που αφορά στην μελέτη "ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ"».  

6. Τα αρχεία της υπηρεσίας μας. 

 

Προτείνεται η επαναχωροθέτηση του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Βύρωνος και 

Κόδριγκτων, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στην 386/2017 απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου 

(πρότυπο περίπτερο για ιστορικούς τόπους – παραδοσιακούς οικισμούς), όπως αυτή απεικονίζεται 

στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας μας, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων 

Δήμου Ρόδου.  
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Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας σύμφωνα με το άρθρο 83 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4455/2018 (ΦΕΚ 

133Α'/19-07-2018) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και του 

άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων και τη διαβίβαση της 

απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.   

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 

 α) τις διατάξεις  του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

 β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. Σ.Α. 9/6-2-2018 έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ρόδου με την 
οποία τα μέλη του συμβουλίου «εγκρίνουν τη χωροθέτηση του περιπτέρου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 571 

απόφαση της 15ης /2016 συνεδρίασης (15-12-2016) που αφορά στην μελέτη "ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ"»  

γ) Την υπ' αριθ. πρωτ. 1016/49/818-α/01-03-2018 έγκριση του τμήματος Τροχαίας Ρόδου σύμφωνα με 

την οποία «(…) δεν έχει αντίρρηση στην επαναχωροθέτηση του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Βύρωνος 
και Κόδριγκτων εφόσον τηρείται η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο την επαναχωροθέτηση του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Βύρωνος και 

Κόδριγκτων, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στην 386/2017 απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου (πρότυπο 

περίπτερο για ιστορικούς τόπους – παραδοσιακούς οικισμούς), όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο 

τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου.  

 

Αρ. αποφ.    21   /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: Ψ04ΛΩ1Ρ-3Ξ0 

 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρητηνίας με 

θέμα: «Γνωμοδότηση για τη δημιουργία διάβασης πεζών στην Κοινότητα Κρητηνίας»  

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 2/2020 

απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρητηνίας με την οποία το Συμβούλιο γνωμοδοτεί θετικά για τη 
λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με δημιουργία διάβασης πεζών πλησίον του Δημοτικού σχολείου του 

χωριού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ.5/2019 Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου μας και το συνημμένο σχέδιο, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Κ. Ταρασλιάς έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 5/2019 Μελέτη του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας  και Αδειών Μεταφορών που έχει ως κάτωθι: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

Η Υπηρεσία μας μετά το υπ΄αριθμό πρωτ. 9/36653/10-07-2019 αίτημα του Προέδρου του Τοπικού 
Συμβουλίου Κρητηνίας, διενήργησε αυτοψία όπου διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας διάβασης 

πεζών, λόγω της σχολικής μονάδας που υπάρχει στην θέση Ι όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο. 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στο δρομίσκο που φαίνεται με κόκκινη γραμμή στο 

συνημμένο σχέδιο, η Υπηρεσία μας με την παρούσα μελέτη προβλέπει τη δημιουργία διάβασης πεζών στις 

θέσεις 1 και 2 του άξονα της οδού, με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής: 

θέση 1: (Χ,Υ)(843972.96 , 4017788.50) και θέση 2: (Χ,Υ)(843981.56 , 4017812.98) 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί  οριζόντια σήμανση σύμφωνα με 

τα τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων έργων Σ 307-75 «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» και  Σ 308-

75 «Σήμανση Οδών» (Διάγραμμα Α-36 περί ¨Διαβάσεις πεζών¨) και η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης 

στα σημεία Α,Β,Η και Θ όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα . 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΕΣΗ Χ Υ 

Κ-16 Α 843933.28  4017783.74 

Κ-16 B 843986.72 4017856.76 

Π-21 Η 843970.05 4017784.26 

Π-21 Θ 843979.38 4017813.43 

  
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε επίσης, ότι επί της υπάρχουσας νησίδας δεν υπάρχει η απαραίτητη 

κατακόρυφη σήμανση. 

Κατόπιν τούτου, με την παρούσα μελέτη προβλέπεται και η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Ρ-7 
στις θέσεις Γ και Δ, καθώς και Ρ-52δ και Π-77 στις θέσεις Ε και Ζ όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Ρ-7 Γ Χ: 843953.91 Υ: 4017795.38 

Ρ-7 Δ Χ: 843996.78 Υ: 4017810.73 

Ρ-52δ & Π-77 Ε Χ: 843963.31 Υ: 4017789.83 

Ρ-52δ & Π-77 Ζ Χ: 843986.59 Υ: 4017814.03 

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω, απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής απόφασης». 
Η προμήθεια των πινακίδων καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 

Δήμου με Κ.Α. 30-7333.0022 «Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των Δημοτικών 

Ενοτήτων της Δυτικής πλευράς Νήσου Ρόδου». 

  
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 

 

Εγκρίνει την  υπ’ αριθ. 2/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρητηνίας και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δημιουργία διάβασης πεζών στις θέσεις 1 και 2 του άξονα της 

οδού, με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87 ως εξής: 

θέση 1: (Χ,Υ)(843972.96 , 4017788.50) και θέση 2: (Χ,Υ)(843981.56 , 4017812.98) 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα εφαρμοστεί  οριζόντια σήμανση σύμφωνα με τα 

τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων έργων Σ 307-75 «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» και Σ 308-75 

«Σήμανση Οδών» (Διάγραμμα Α-36 περί ¨Διαβάσεις πεζών¨) και η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης στα 
σημεία Α,Β,Η και Θ όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα . 

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΕΣΗ Χ Υ 

Κ-16 Α 843933.28  4017783.74 

Κ-16 B 843986.72 4017856.76 

Π-21 Η 843970.05 4017784.26 

Π-21 Θ 843979.38 4017813.43 

  
Την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Ρ-7 στις θέσεις Γ και Δ, καθώς και Ρ-52δ και Π-77 στις θέσεις Ε 

και Ζ όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Ρ-7 Γ Χ: 843953.91 Υ: 4017795.38 

Ρ-7 Δ Χ: 843996.78 Υ: 4017810.73 

Ρ-52δ & Π-77 Ε Χ: 843963.31 Υ: 4017789.83 

Ρ-52δ & Π-77 Ζ Χ: 843986.59 Υ: 4017814.03 
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Η προμήθεια των πινακίδων καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
Δήμου με Κ.Α. 30-7333.0022 «Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των Δημοτικών 

Ενοτήτων της Δυτικής πλευράς Νήσου Ρόδου». 

 

Αρ. αποφ.   22    /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: ΨΓΡΡΩ1Ρ-Ψ9Σ 

 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για παροχή σύμφωνης γνώμης για έγκριση απότμησης και 
υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου  επί των Μ.Γ. 678, Μ.Γ. 686Ζ και Μ.Ο. 195 Τριαντών, επί του 

Ο.Τ. 122 σχεδιου Πόλεως Ιαλυσού και επι της επαρχιακής οδού με αρ.2 «Ρόδος-Ιξιά-Τριάντα-

Κρεμαστή-Παραδείσι-Θολός-Σορωνή-Φάνες-Καλαβάρδα-Σάλακος-Πηγαί-Αγ. Ισίδωρον-Σιάννα-
Μονόλιθος-Απολακιά-Καταβιά).  

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. 16/7832/14-02-2020 

εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και υποδομών που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 

Θέμα:   Σύμφωνη γνώμη για έγκριση απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου  επί των 

Μ.Γ. 678, Μ.Γ. 686Ζ και Μ.Ο. 195 Τριαντών, επί του Ο.Τ. 122 σχεδιου Πόλεως Ιαλυσού και επι της 
επαρχιακής οδού με αρ. 2 «Ρόδος-Ιξιά-Τριάντα-Κρεμαστή-Παραδείσι-Θολός-Σορωνή-Φάνες-Καλαβάρδα-

Σάλακος-Πηγαί-Αγ. Ισίδωρον-Σιάννα-Μονόλιθος-Απολακιά-Καταββιά. 
Με το αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 256/22-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου ζητά από τον 

Δήμο μας σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος ιδ του Π.Δ. 118/2006 την σύμφωνη γνώμη για έγκριση  
απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί της επαρχιακής οδού με αρ. 2 «Ρόδος-Ιξιά-Τριάντα-

Κρεμαστή-Παραδείσι-Θολός-Σορωνή-Φάνες-Καλαβάρδα-Σάλακος-Πηγαί-Αγ.Ισίδωρον-Σιάννα-Μονόλιθος-

Απολακιά-Καταββιά », στην Ιαλυσό (Ο.Τ. 122) έτσι όπως εμφανίζεται στο από Νοέμβριος 2019 σχέδιο 
«ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ» του εργοδότη ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και είναι 

υπογεγραμμένο από τους ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΒΡΕΣΑΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΙΕΝΝΗΣ Μηχ/γος 
Ηλεκτρολόγος και ΔΙΕΝΝΗΣ Α.Τ.Ε.  

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει: 

Για την σύμφωνη γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος ιδ του Π.Δ. 118/2006, για  την έγκριση  
απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου  επί της επαρχιακής οδού με αρ. 2 «Ρόδος-Ιξιά-Τριάντα-

Κρεμαστή-Παραδείσι-Θολός-Σορωνή-Φάνες-Καλαβάρδα-Σάλακος-Πηγαί-Αγ. Ισίδωρον-Σιάννα-Μονόλιθος-
Απολακιά-Καταββιά », στην Ιαλυσό (Ο.Τ. 122) έτσι όπως εμφανίζεται στο από Νοέμβριος 2019 σχέδιο 

«ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ» του εργοδότη ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και είναι 
υπογεγραμμένο από τους ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΒΡΕΣΑΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΙΕΝΝΗΣ Μηχ/γος 

Ηλεκτρολόγος και ΔΙΕΝΝΗΣ Α.Τ.Ε.  

 
Ο Πρόεδρος κ. Κων/νος Ταρασλιάς πρότεινε την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για την 

επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση υπάλληλος της υπηρεσίας. 
 

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 και το άρθρο 30 παράγραφος ιδ του Π.Δ. 118/2006 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης  επί του εν λόγω θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να 
παρευρίσκεται σε αυτήν ο εισηγητής της Υπηρεσίας, ο οποίος απουσιάζει εκτός Ρόδου για προσωπικούς 

λόγους.  
 

Αρ. αποφ.    23   /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: Ω0ΖΙΩ1Ρ-ΠΦΥ   
 

Περίληψη 
 

Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019. 
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Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς εισηγούμενος το θέμα είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 

2 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς 

αρμοδιότητας της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημ. Συμβούλιο.  
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την εισήγηση που συνέταξε η Γραμματεία της 

Επιτροπής, και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

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, μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

        Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του έτους 2018 που έχει ως κατωτέρω:  

                                                                       
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2019 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση  

πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητας της και έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Ν. 
3852/2010 (Καλλικράτης). 

 
Α) ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 1-1-2019 έως 31-8-2019 

 
Η Επιτροπή ποιότητας Ζωής που λειτουργούσε κατά τη χρονική περίοδο  από 1-1-2019 έως 31-8-2019 

συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 147/5-3-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελούταν από τα παρακάτω 
μέλη:  

Α) Τακτικά:  
Από την πλειοψηφία 1)Γεώργιος Κακούλης 2)Ιωάννης Κούρτης 3)Στέφανος Κυριαζής 4)Ελευθέριος 

Χατζηιωάννου 5)Βάσω Παπαδημητρίου 6) Μιχαήλ Χριστοδούλου  
Από την μειοψηφία οι 1) Γιάννης Γιαννακάκης 2)Μαρία Καραγιάννη 3)Τοκούζης Παναγιώτης  και 4)Σταματία 

Σαρρή-Υψηλάντη 
Β) Αναπληρωματικά:  
Από την πλειοψηφία 1) Σάββας Καλαθενός2) Δημήτρης Καραντζιάς 3) Γιώγος Πόκκιας 4) Στέργος Παρδαλός 5) 

Σωτήρης Πετράκης  
Από την μειοψηφία ο κ Ευγένιος Κασσανής 
 
Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου με την υπ’ αριθ. 811/14-3-2017 απόφαση του τότε  

Δημάρχου κ. Φ. Χατζηδιάκου. 
 
Η Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 25/22-3-2017 εξέλεξε Αντιπρόεδρο το τακτικό μέλος της μειοψηφίας κ. Μαρία 

Καραγιάννη 
 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε ο μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Ρόδου Φώτης Τσίγκρας  
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Π.Ζ που έχει οριστεί να συνεπικουρεί τις εργασίες της αλλά και να εισηγείται για 

τα θέματα που συζητούνται στην Επιτροπή προκειμένου να λαμβάνονται νόμιμες αποφάσεις, ήταν ο δικηγόρος κ. 
Κων/νος Γιαννακός. 

 
Οι αρμοδιότητες της Ε.Π.Ζ. ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 οι οποίες επιγραμματικά είναι οι εξής: 

1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι 
αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία 
και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της 
λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν 
γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. 

Ειδικότερα:  
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A. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83,για: 
i. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του 

σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, 
ii. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων 

επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου, 
iii. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: 

i. θέματα καθορισμού χρήσεων γης, 
ii. θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής 

οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, 
ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης 
υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης 
ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης 
πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, 

iii. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, 
iv. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 

(ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του, 
v. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.. 

2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η 
οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. 

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των 
προηγούμενων παραγράφων. 

4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη 
απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 

Η Λειτουργία της, όπως και αυτή της Οικονομικής Επιτροπής περιγράφεται στο άρθρο 75 του ιδίου Νόμου. 
Επίσης για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής, θεσπίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής όπου στα άρθρα 12 και 13 ορίζονται διαδικασίες εισαγωγής των θεμάτων στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής, καθώς επίσης ρυθμίζονται  θέματα που απασχόλησαν την  γραμματεία της Επιτροπής και που αφορούν 
στις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο εν λόγω κανονισμός επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 689/2012 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
 Η Επιτροπή με αυτή τη σύνθεση συνεδρίασε έξη (6) φορές το 2019  έλαβε εβδομήντα δύο (72) αποφάσεις. 
Οι αποφάσεις που έλαβε την συγκεκριμένη περίοδο κατά συνεδρίαση έχουν ως εξής: 
 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (28-01-2019) 
 

1 Έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης 
2 Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής 
Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου 
(αριθμό πρωτ. 16/76838/13-12-2018) 
3 Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής 
Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου 
(αριθμό πρωτ. 16/3923/23-01-2019). 
4 Έγκριση μελέτης «Εισόδου– εξόδου» οχημάτων των  Κ.Μ.591 592 και Κ.Μ.581

Α
  γαιών 

Καλυθιών επί της  Κ.Μ.581 
Α
 γαιών Καλυθιών για την εξυπηρέτηση του Τουριστικού Καταλύματος "EVITA 

MARE ΜΙΚΕΞΤΤΕ" της εταιρείας "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΟΝΔΟΛΑ Α.Ε." (αριθμός πρωτ. 
16/3735/23-01-2019). 
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5 Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων. (Έγγραφα ΑΠ 18/78348 και 18/78363/2018 της Δνσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου). 
6 Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: 
Εγκατάσταση δικτύων FTTH (Fiber to the home) στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής. 
7 Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 
«Εγκατάσταση δικτύων FTTH (Fiber To The Home) στην πόλη της Ρόδου». 
8 Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας  Μαριτσών  με θέμα 
Τροποποίηση ενοικιαζόμενου Κ.Χ. σε Κ.Υ.Ε. της Δ.Κ. Μαριτσών 
9 Ανάκληση της άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Παπαδίγκα Ιωάννη επί 
της οδού Ακτή Μιαούλη & Κρήτης.  
10 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
ιδιοκτησίας  της Κ.ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ- ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ Γ ΟΕ» στην οδό Μενεκλέους αρ. 7-8 Μεσαιωνική Πόλη. (Έγγραφο 
ΑΠ 5477/5-11-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
11 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  
Νικόλαου-Πρόδρομου ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ, στην οδό, Δημοσθένους  αρ.5 Μεσαιωνική Πόλη. (Έγγραφο ΑΠ 4616/24-
9-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
12 Αναβολή λήψης απόφασης γθα ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  
υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της οδού Ιαλυσού 60. (Έγγραφο ΑΠ 
4854/4-10-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης) 
13 Μη ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του PANESCU ANDRIAN  επί 
της οδού Ορφανίδου 52 (Έγγραφο ΑΠ 5780/21-11-2018 Δνσης Υπηρ. Δόμησης). 
14 Μη ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος του 
ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΓΡΗΓΟΡΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ, στην Δ.Ε. Ιαλυσού» (Έγγραφο ΑΠ 11/63455/-2018 Δ.Κ. Ιαλυσού) 
15 Μη ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Καλλιαμπάκα 
Ιωάννη στην Δ.Κ. Ασκληπιείου, περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ.  
16 Μη ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού  
ενδιαφέροντος με την επωνυμία Georges Bar ιδιοκτησίας ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ στην Δ.Κ. Λίνδου (εντός 
οικισμού) Έγγραφο ΑΠ 3/69271/13-11-2018 της Δ.Ε. Λινδίων). 
17 Μη νάκληση της άδειας ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος 
Ιδιοκτησίας Δόμνας ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην οδό Σοφοκλέους αρ. 1-3 στη Μεσαιωνική Πόλη  (Έγγραφο ΑΠ 
6108/2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης. 
18 Μη ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος της κ. Λαμπαδάκη 
Αικατερίνης επί της οδού Μεγ, Κων/νου 30 (Έγγραφο ΑΠ 6201/2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης. 
19 Μη ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος του κ. Ρούσσου 
Κωνσταντίνου  επί της οδού Ορφανίδου 35 (Έγγραφο ΑΠ 6200/2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης. 
 

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (27-02-2019) 
20 Αναβολή συνεδρίασης 
 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (26-03-2019) 
21 Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 
22 Αναβολή λήψης απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2019 απόφαση του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως εντός του Ο.Τ. 83, κατόπιν της 
αντίστοιχης δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης». 
23 Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 
«Τροποποίηση θέσης εγκατάστασης καμπίνας 221 δικτύου νέας γενιάς NGA στη Δημοτική Ενότητα Ρόδου 
Δήμου Ρόδου (περιοχή Ασγούρου).» 
24 Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 
«Τροποποίηση της υπ’αρ.15/2018 απόφασης της Δ.Κ. Ρόδου που αφορά στον καθορισμό θέσεων και 
δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για μικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες» 
25 Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: Έκφραση γνώμης για την μελέτη με τίτλο: «Πλατεία Ταξιάρχη (υπαίθρια οργανωμένη αγορά Ρόδου)» 
που αφορά στην αναβάθμιση της λαϊκής αγοράς του Αγ. Δημητρίου". 
26 Έγκριση  παραχώρησης – Ανανέωσης  θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ  (Χρονικής 
διάρκειας 2 ετών). 
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27 Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθιών με 
θέμα: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεως Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στη Δημοτική 
Κοινότητα Καλυθιών. 
28 Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων (Φοίνικες) (Έγγραφο ΑΠ 18/6855/2019 της Δνσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 
29 Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Καλάθου με θέμα: 
«Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικής οδού εντός σχεδίου πόλεως Καλάθου (Σχετικό αίτημα 
2806/2018 Πολυξένης Καπισίκη)» 
30 Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Καλάθου με θέμα: 
Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικής οδού εντός σχεδίου πόλεως Καλάθου (Σχετικό αίτημα 
2808/2018 Αναστασίας και  Χρυσάνθης Βασιλάκη).  
31 Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Καλάθου με θέμα: 
Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικής οδού εντός σχεδίου πόλεως Καλάθου(Σχετικό αίτημα 
2807/2018 Μιχαήλ Καπισίκη).  
32 Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου με θέμα: 
«Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικής οδού εντός οικισμού Αφάντου» (Αίτημα Καρακωνσταντή 
Αθανασίας). 
33 Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου με θέμα: 
Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης του Αγίου Γεωργίου της Δ.Κ. Αφάντου» 
34 Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής 
Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.   
35 Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018 
36 Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 
Έγκριση της υπ΄ αριθμού μελέτης Α.Ρ.Μ.:01/2019 του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών με τίτλο: «Α. Καθορισμός χώρων στάθμευσης Γενικής χρήσεως για ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ και ΑμεΑ, 
Β. Καθορισμός χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση Σχολικών Μονάδων Γ. Δημιουργία διάβασης πεζών» 
στην Πόλη της Ρόδου.» 
37 Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: «Αίτημα τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Μανδηλαρά» 
38 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ Μ. &Σια 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1538/2016 και έγγραφο Δνσης Τεχνικων Έργων και υποδομών 
16/7780/12-2-2019)).  
39 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ ΑΤΣΑΪΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ επί της οδού Ευριπίδου 4β στην Μεσαιωνική πόλη 
(Έγγραφο ΑΠ 4274/05-09-2018 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης) 
40 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  
υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της οδού Ιαλυσού 60. (Έγγραφο ΑΠ 
4854/4-10-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης) 
41 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
Ιδιοκτησίας Ευθυμίας ΓΕΛΑΔΑΡΗ στην οδό Μιλτιάδου αρ. 14. (Έγγραφο ΑΠ 68/2019 Δνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης) 
42 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
Ιδιοκτησίας Σκανδαλιάρη Δημητρίου στην οδό Δημ. Θεοδωράκη 13 (Έγγραφο ΑΠ 5771/2018 Δνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης). 
43 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Ιδιοκτησίας ΣΚΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 
στην οδό Ορφανίδου 52 (Έγγραφο ΑΠ 644/15/2/2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22-04-2019) 
44 Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 
45 Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 μελέτης με θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Ελευθερίας 
της Δ.Κ. Παστίδας του Δήμου Ρόδου» (Αποφ.  2/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Παστίδας)  
46 Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης του Συμβουλίου  της Δημ. Κοινότητας Αρχαγγέλου με 
θέμα: «Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής Οδού Εντός του Οικισμού Αρχαγγέλου μετά από αίτηση 
της Κολιού Αικατερίνης». 
47 Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής 
Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄ 
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αριθ. απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου (Έγγραφο ΑΠ 
16/18174/2018 Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών) 
48 Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ – 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»  στην Κ.Μ. 4065 γαιών Αρχαγγέλου Ρόδου, επί της οδού που εφάπτεται η εν λόγο 
Κτηματολογική Μερίδα και ενώνει τον οικισμό Αρχαγγέλου με το νέο Κοιμητήριο 
49 Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων  από   την Κ.Μ. 604Γ γαιών Ασκληπιείου Ρόδου για 
την εγκατάσταση «Ξενοδοχειακό συγκρότημα  «ΑTLANTICA DREAMS RESORT (SENSATORI)- ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ -
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5* 
50 Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από  την Κ.Μ. 151

146Α
 γαιών  Αγίας Βαρβάρας  που 

αφορά την ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης «βιομηχανία παραγωγής και εμφιάλωσης αεριούχων ποτών 
και χυμών εμφιάλωσης νερού, κατασκευής πλαστικών φιαλών και παραγωγής εμφιάλωσης και εγκυτίωσης 
μπύρας» ιδιοκτησίας ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ που βρίσκεται στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας 
51 Έγκριση μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων των ΚΜ 158ΕΑ, 158ΕΒ, 158ΕΓ,158ΕΔ, 158ΕΕ και 158Ε 
γαιών Ρόδου μέσω της δουλείας διάβασης δ8 και τμήματος της ΚΜ 158ΕΔ (και ειδικότερα  από το σημείο α 
έως σημείο β πλάτους 5,50 μέτρων, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο Τ4 της τεχνικής μελέτης) 
επί Κοινόχρηστου Δημοτικού δρόμου – οδός Δελμούζου, για την εγκατάσταση «Νέας ισόγειας μεταλλικής 
βιδωτής αποθήκης με πατάρι» εντός των ΚΜ 158ΕΔ και ΚΜ 158ΕΓ. 
52 Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής 
Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. 
(Έγγραφο ΑΠ 16/20887/2019 Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών)  
53 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
Ιδιοκτησίας Ευθυμίας ΓΕΛΑΔΑΡΗ στην οδό Μιλτιάδου αρ. 14. (Έγγραφο ΑΠ 68/2019 Δνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης) 
54 Μη ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Ιδιοκτησίας Σκανδαλιάρη 
Δημητρίου στην οδό Δημ. Θεοδωράκη 13 (Έγγραφο ΑΠ 5771/2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
55 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Εστιατόριο-Καφετέρια» 
ιδιοκτησίας της «COZENS CLAIRE & ΣΙΑ Ε.Ε.», που βρίσκεται στην περιοχή «Κράνα» Δ.Κ. Λίνδου, 
 

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (18-06-2019) 
56 Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Έμπωνα με θέμα: 
«Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά την διάρκεια  εμποροπανηγύρεων και λοιπών 
πολιτιστικών  εκδηλώσεων στην Δημοτική Κοινότητα Έμπωνα.» 
57 Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών με θέμα: 
«Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά την διάρκεια  εμποροπανηγύρεων και λοιπών 
πολιτιστικών  εκδηλώσεων στην Δημοτική Κοινότητα Μαριτσών» 
58 Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής με θέμα: 
Λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πολιτιστικών-Θρησκευτικών εκδηλώσεων και 
εμποροπανήγυρης Αγίου Σουλά Σορωνής.»  
59 Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής. Κοινότητας Αρνίθας με 
θέμα: «Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά την διάρκεια  εμποροπανηγύρεων και λοιπών 
πολιτιστικών  εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Αρνίθας» 
60 Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής. Κοινότητας Ιστρίου με 
θέμα: «Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά την διάρκεια  εμποροπανηγύρεων και λοιπών 
πολιτιστικών  εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Ιστρίου» 
61 Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Κατταβιάς με θέμα: 
«Γνωμοδότηση Χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών 
εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς» 
62 Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Απολακιάς με θέμα: 
«Γνωμοδότηση Χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών 
εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Απολακιάς» 
63 Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς. 
64 Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 
Πρόταση χωροθέτησης περιπτέρου στις εργατικές κατοικίες Ροδινιού (Εφαρμογή του Κανονισμού 
Περιπτέρων Δήμου Ρόδου)» 
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65 Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Παραδεισίου με 
θέμα: Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης λούνα παρκ ιδιοκτησίας «Σ. 
Σπαρόπουλος-Δ. Σπαροπούλου ΟΕ».  
66 Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής με θέμα: 
«Λήψη απόφασης Χωροθέτησης Λούνα Πάρκ της εταιρείας Σ.Σπαρόπολυλος-Δ.Σπαροπούλου Ο.Ε., στο Άλσος 
του Αγίου Σουλά κατά τη διάρκεια της πανήγυρης από 20-7-2019 μέχρι 31-7-2019.» 
67 Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αρχαγγέλου με 
θέμα: Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης λούνα παρκ ιδιοκτησίας Σπαροπούλου 
Δήμητρας. 
68 Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αρχαγγέλου με 
θέμα: Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης λούνα παρκ ιδιοκτησίας Αργυρού 
Σμαράγδης-Αθηνάς. 
69 Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Φανών  με θέμα: 
Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης α παρκ ιδιοκτησίας «Σ. Σπαρόπουλος-Δ. 
Σπαροπούλου ΟΕ». 
70 Έγκριση της υπ’ αριθ. 6 /2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής με 
θέμα: Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης λούνα παρκ ιδιοκτησίας «Σ. 
Σπαρόπουλος-Δ. Σπαροπούλου ΟΕ». 
71 Αναβολή λήψης απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. 
Κοινότητας Φανών  με θέμα: «Παραχώρηση χώρου δικαιοδοσίας Δημ. Κοινότητας Φανών για ανέγερση 
Μνημείου. 
72 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  υγειονομικού ενδιαφέροντος 
ιδιοκτησίας ΚΙΟΥΡΤ ΙΣΜΑΗΛ (Έγγραφο ΑΠ 2023/27-5-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22-07-2019) (ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ) 
 
Οι παρουσίες των μελών στις συνεδριάσεις της περιόδου 1-1-2019 έως 31-8-2019 έχουν ως κατωτέρω: 
 
1) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος)                                                       3 παρουσίες 
2) ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Μέλος)                                                                     0 παρουσίες 
3) ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος):                                                                     3 παρουσίες 
4) ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Μέλος):                                                                2 παρουσίες 
5) ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ( Μέλος):                                                  3 παρουσίες 
6) ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΩ (Μέλος):                                 0 παρουσίες 
7) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Μέλος):                                                           4 παρουσίες 
8) ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος):                                                           4 παρουσίες 
9) ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μέλος):                                                           0 παρουσίες 
10) ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Μέλος):                                               0 παρουσίες 
11) ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΒΒΑΣ (Αναπλ/κο Μέλος):                                               5 παρουσίες 
12) ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αναπλ/κο Μέλος):                                     2 παρουσίες 
13) ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αναπλ/κο Μέλος):                                                 2 παρουσίες 
14) ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (Αναπλ/κο Μέλος):                                              4 παρουσίες 
15) ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (Αναπλ/κο Μέλος):                                               1 παρουσία 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου ήταν παρών και στις έξη (6) συνεδριάσεις της Επιτροπής. 
 

Β) ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 1-9-2019 έως 31-12-2019 
 

Μετά τη λήξη της θητείας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής 
εξελέγησαν νέα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 761/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, και ορίστηκαν δύο (2) αντιδήμαρχοι ως μέλη της Επιτροπής με την υπ’ αριθ. 4463/2019 απόφαση του 
Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη.  

Με την ίδια απόφαση του Δημάρχου ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής  ο κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς. 
Τα νέα μέλη της Επιτροπής είναι: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ 
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Α) Από την πλειοψηφία οι: 1)Καραμαρίτης Νικόλας 2)Δράκος Στέφανος 3) Σπυρόπουλος Σπυρίδων 
4)Καραταπάνης Σάββας 5) Παπαοικονόμου Βασίλειος 6) Στάμος Αθανάσιος 7) Σεϊτης Μιχαήλ 

Β) Από την μειοψηφία οι: 1) Αφεντούλης Ιωάννη 2) Γιαννάς Νικόλαος 3) Ιωσήφ Δημήτριος 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
    
Α) Από την πλειοψηφία οι: 1) Σταμάτης Παναγιώτης 2) Χριστοδούλου Σάββας  3) Τσίκκης Δημήτριος 
Β) Από την μειοψηφία οι: 1) Σταυρής Μιχαήλ 2) Καζούλλης Εμμανουήλ 3) Σαρικάς Γεώργιος. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην πρώτη συνεδρίαση της εξέλεξε αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 

Ιωάννη Αφεντούλη με την υπ’ αριθ. 73/2019 απόφαση της.  
 
Η Επιτροπή με αυτή τη σύνθεση συνεδρίασε τέσσερεις φορές το 2019  έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις. 
 

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 02-10-2019) 
 

73 Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
74 Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού για 
Γνωμοδότηση  για την τροποποίηση σχεδίου πόλεως Ιαλυσού εντός του Ο.Τ._65Β που αφορά σε χώρο 
Εκκλησίας 
75 Γνωμοδότηση για κοπή δένδρου εντός κτηματολογικής οδού. (Έγγραφο ΑΠ  1178/15-7-2019 Δνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού)  
76 Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού για 
Γνωμοδότηση  για την τροποποίηση κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού  
77 Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής 
Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄ 
αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγραφα 
ΑΠ 16/32025/2019, 16/36730/2019 16/38243/2019 της Δνσης τεχνικών Έργων και Υποδομών) 
78 Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από  την Κ.Μ. 3737 

A
 γαιών  Αρχαγγέλου Ρόδου  

που αφορά την "Ανέγερση καταστήματος με χρήση εστιατορίου" στην περιοχή Αρχαγγέλου Ρόδου. 
79 Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από  την Κ.Μ. 1888

257
 γαιών  Αρχαγγέλου που 

αφορά την εγκατάσταση ξενοδοχείου “Leonardo Kolymbia Resort ’’ ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία  
«ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»   
80 Έγκριση μελέτης περί Α. Ενιαίας «εισόδου –εξόδου» από το χώρο στάθμευσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων και 
Β. Εισόδου και εξόδου των τουριστικών λεωφορείων και ΤΑΧΙ από την εγκατάσταση του Ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος  "AKTI IMPERIAL"(πρώην ΚΑΨΗΣ)   
81 Έγκριση μελέτης  «εισόδου εξόδου» οχημάτων  για την εγκατάσταση  «Εργοστάσιο οινοποιίας 
ΚΑΙΡ» που βρίσκεται  στο 2

ο
 χιλιόμετρο Ρόδου - Λίνδου από την ΚΜ 174 γαιών Ρόδου επί της οδού Δελμούζου 

(και εξυπηρετεί και τις ΚΜ 121 και 122
Α
 γαιών Ρόδου) 

82 Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Γενναδίου για 
αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην τοπική κοινότητα Γενναδίου (Τροποποίηση Κανονισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων).         
83 Έγκριση  παραχώρησης – Ανανέωσης  θέσεων  αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ Χρονικής 
διάρκειας 2 ετών.( Έγγραφα ΑΠ 16/38613/2019 και 16/39937/2019 της Επιτροπής Χορήγησης) 
84 Έγκριση της υπ’ αριθ.2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών με θέμα: 
«Γνωμοδότηση για τροποποίηση ενοικιαζόμενου χώρου σε ΚΥΕ της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών».                    
85 Επανεξέταση του θέματος που αφορά στην ‘Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του 
Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Φανών με θέμα: «Παραχώρηση χώρου δικαιοδοσίας Δημ. Κοινότητας 
Φανών για ανέγερση Μνημείου. 
 

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (23-10-2019) 
86 Έγκριση συζήτησης εκτός Ημερήσιας Διάταξης του θέματος: Έγκριση μελέτης  Α.Ρ.Μ.:04/2019 με 
θέμα «Παραχώρηση  θέσεων στάσης/στάθμευσης  για την εξυπηρέτηση οχημάτων  των Δικαστών, 
Εισαγγελέων,  Δικαστικών Υπαλλήλων  και των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας σε τμήμα της οδού 7ης 
Μαρτίου (έμπροσθεν Δικαστικού Μεγάρου) και επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα». 
87 Έγκριση μελέτης  Α.Ρ.Μ.:04/2019 με θέμα «Παραχώρηση  θέσεων στάσης/στάθμευσης  για την 
εξυπηρέτηση οχημάτων  των Δικαστών, Εισαγγελέων,  Δικαστικών Υπαλλήλων  και των οχημάτων της 
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Ελληνικής Αστυνομίας σε τμήμα της οδού 7ης Μαρτίου (έμπροσθεν Δικαστικού Μεγάρου) και επί της οδού 
Πλωτάρχου Μπλέσσα» του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 
88 Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: «Εξέταση ενστάσεων για την  τροποποίηση Ο.Τ. 442, Ο.Τ. 442

α
 και Ο.Τ. 454 σχεδίου πόλεως Ρόδου, 

κατόπιν δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης.» 
89 Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2019απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: «Τροποποίηση εντός του Ο.Τ_11 και ευρύτερης περιοχής σχεδίου πόλεως Ρόδου». 
90 Αναβολή λήψης απόφασης για έκριση της υπ’ αριθ. 34/2019απόφασης του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση στο Ο.Τ._83  σχεδίου πόλεως Ρόδου, λόγω άρσης 
απαλλοτρίωσης με  δικαστική απόφαση.» 
91 Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2019απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: «Σημειακή τροποποίηση Ο.Τ. 875 - Ο.Τ. 875Α - Ο.Τ. 876 και Ο.Τ. 878 πολεοδομικής μελέτης επέκτασης - 
αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής  Ασγούρου». 
92 Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2019απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: «Χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε. στην πλατεία Αρχ. Χρύσανθου 
Μαρουλάκη - οδός Ακτή Μιαούλη (τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων).» 
93 Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου με 
θέμα: Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικού δρόμου στον οικισμό Γενναδίου βάσει του υπ’ αρ. 
594/2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού σχεδιασμού, τμήμα μελετών και εφαρμογών Δήμου Ρόδου. 
94 Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής με 
θέμα: «Λήψη απόφασης για χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε. στην Κοινότητά μας 
(τροποποίηση Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων)»  
95 Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 165 γαιών Μάσσαρι για κατοικία επί 
δημοτικής οδού στην περιοχή Μάσσαρι. 
96 Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «Νέας Διώροφης οικοδομής 
Καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο»  στην Κ.Μ.1579 γαιών Ασκληπιείου Ρόδου, επί  
αποχαρακτηρισμένου τμήματος παλαιάς Επαρχιακής οδού Λάρδου -Κιοταρίου -Γενναδίου (ΦΕΚ 463/Δ/30-08-
1990) 
97 Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής 
Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. 
98 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της ΑΦΟΙ ΛΕΒΕΝΤΗ ΟΕ στο πάρκο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. (Έγγραφο ΑΠ 2605/03-7-2019 της Δνσης 
Υπηρεσίας Δόμησης). 
99 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  υγειονομικού ενδιαφέροντος 
ιδιοκτησίας ΚΙΟΥΡΤ ΙΣΜΑΗΛ (Έγγραφο ΑΠ 2604/03-07-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
100 Αναβολή λήψης απόφασης για άκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  
υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας BANCHEV MARIN(Έγγραφο ΑΠ 1602/22-4-2019 Δνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης).  
101 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  
υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της οδού Ιαλυσού 60. (Έγγραφο ΑΠ 
4854/4-10-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης. 
102 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΧΑΡΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επί 
της οδού Δημ. Θεοδωράκη 30 & Καρπάθου  (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 7072/2016, β) 5768/21-
11-2018 και γ) έγγραφο ΑΠ 16/37079/2019 Δνσης τεχνικών Έργων). 
103 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ επί της 
οδού Ακτή Μαούλη 2. ( Έγγραφο ΑΠ 3707/06-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).   
104 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ ΑΤΣΑΪΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ 
επί της οδού Ευριπίδου 4β στην Μεσαιωνική πόλη (Έγγραφο ΑΠ 4274/05-09-2018 της Δνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης) 
105 Μη ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Ιδιοκτησίας Ευθυμίας 
ΓΕΛΑΔΑΡΗ στην οδό Μιλτιάδου αρ. 14. (Έγγραφο ΑΠ 68/2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
106 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
της ΣΚΟΝΗ- ΔΕΘΕΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ &ΣΙΑ ΕΕ επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων 32. (Έγγραφο ΑΠ 2831/17-7-
2019 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
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107 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
της ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ Θεονίκης επί της πλατ. Ιπποκράτους 7-9. ( Έγγραφο ΑΠ 2860/18-7-2019 Δνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης. 
108 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
επί της οδού Μενεκλέους 30-36 ( Έγγραφο ΑΠ 3911/19-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης. 
109 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΑΗ Νικήτα επί της οδού 
Αρίωνος 14-15 ( Έγγραφο ΑΠ 3985/19-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
110 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
της «Σ. ΦΑΚΚΑΣ- Θ. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΟΕ» επί της οδού Περικλέους 12 ( Έγγραφο ΑΠ 3986/19-9-2019 Δνσης 
Υπηρεσίας Δόμησης). 
111 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της JINSJO Marianne επί της 
οδού Αριστοτέλους 57 ( Έγγραφο ΑΠ 3987/26-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
112 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
της ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της οδού Πλατ. Εβραίων Μαρτύρων 10-12 ( Έγγραφα ΑΠ 3065/2017 και 3988/26-
9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
113 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ.& ΑΝ. 
ΟΕ» επί της Πλατ. Αρίωνος 4 ( Έγγραφο ΑΠ 3991/26-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
114 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Η στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/37866/18-7-2019 Δ.Κ. Λίνδου) 
115 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΠΡΑΣΣΑ ΙΩΑΝΗ στην Δ.Κ. 
Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/39243/24-7-2019 Δ.Κ. Λίνδου). 
116 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του VERLATO CARLOS MAURIZIO 
στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/53052/4-10-2019 Δ.Κ. Λίνδου). 
 

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22-11-2019) 
 

117 Έγκριση συζήτησης εκτός Ημερήσιας Διάταξης των θεμάτων: 1) Έγκριση προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της οδού Αβέρωφ κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς, 2) Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. απόφασης 546/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
«Καθορισμού εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ».  
118 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της οδού Αβέρωφ κατά τη διάρκεια 
των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. 
119 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. απόφασης 546/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού 
εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ».  
120 Αναβολή λήψης απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2019 απόφασης του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση στο Ο.Τ._83  σχεδίου πόλεως Ρόδου, λόγω άρσης 
απαλλοτρίωσης με  δικαστική απόφαση.» 
121 Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: «Τροποποίηση των χρήσεων γης του Τομέα Γ πολεοδομικής μελέτης    επέκτασης σχεδίου πόλεως 
Ρόδου, περιοχής  Ροδοπούλας.» 
122 Έγκριση της υπ’ αριθ. 62/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: : «Αίτημα ενοικίασης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν ακινήτου «Ακταίον» 
123 Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: Αίτημα χωροθέτησης ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε. επί της οδού Θεμ. Σοφούλη» 
124 Απόσυρση του θέματος  για έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2019 απόφασης του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Διμυλιάς με θέμα: Γνωμοδότηση περί της πρότασης χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου 
κατά τη διάρκεια της γιορτής καρυδιού στην κοινότητα  Διμυλιάς. 
125 Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής 
Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. 
126 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  κατ/τος  υγειονομικού ενδιαφέροντος 
ιδιοκτησίας BANCHEV MARIN(Έγγραφο ΑΠ 1602/22-4-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).  
127 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
της ΣΚΟΝΗ- ΔΕΘΕΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ &ΣΙΑ ΕΕ επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων 32. (Έγγραφο ΑΠ 2831/17-7-
2019 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.) 
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128 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
της «Σ. ΦΑΚΚΑΣ- Θ. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΟΕ» επί της οδού Περικλέους 12 ( Έγγραφο ΑΠ 3986/19-9-2019 Δνσης 
Υπηρεσίας Δόμησης). 
129 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ στη Δημ. 
Κοινότητα Λίνδου. (Έγγραφο ΑΠ 3/61628/2019 της Δημ. Ενότητας Λινδίων).  
130 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ στην 
περιοχή Πεύκοι Λίνδου. (Έγγραφο ΑΠ 3/60234/2019 της Δημ. Ενότητας Λινδίων).  
131 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ στην 
περιοχή Πεύκοι Λίνδου. (Έγγραφο ΑΠ 3/61066/2019 της Δημ. Ενότητας Λινδίων).  
132 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΠΑΓΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ στην 
περιοχή Πεύκοι Λίνδου. (Έγγραφο ΑΠ 3/60729/2019 της Δημ. Ενότητας Λινδίων). 
133 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΧΟΥΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη Δημ. 
Κοινότητα Λίνδου. (Έγγραφο ΑΠ 3/59964/2019 της Δημ. Ενότητας Λινδίων).  
 

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-12-2019) 
 

134 Έγκριση συζήτησης εκτός Ημερήσιας Διάταξης του θέματος: Έγκριση συζήτησης Παραχώρηση και 
Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του 
Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 
του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου».  
135 Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής 
Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου  
136 Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2019απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 
«Τροποποίηση στο Ο.Τ._83  σχεδίου πόλεως Ρόδου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με  δικαστική απόφαση.» 
137 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΣΚΕΥΟΥ  επί της 
οδού Απολ. Ροδίου 40 ( Έγγραφο ΑΠ 4945/22-11-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
138 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ- 
ΚΟΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ» επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 40. ( Έγγραφο ΑΠ 4946/22-11-2019 Δνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης). 
139 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος επί της οδού Δημοκρατίας 13 
(Έγγραφο ΑΠ 4944/22-11-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
140 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΣΚΟΝΗ- ΔΕΘΕΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 
&ΣΙΑ ΕΕ επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων 32. (Έγγραφο ΑΠ 2831/17-7-2019 της Δνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης. 
141 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜ & ΣΙΑ 
ΟΕ» επί της οδού Πλατ. Ιπποκράτους 22 ( Έγγραφο ΑΠ 4890/20-11-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
142 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
της ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ επί της Λεωφόρου Ηρακλειδών 80 στην Δ.Ε. Ιαλυσού ( Έγγραφο ΑΠ 11/64948/27-
11-2019 Δ.Ε. Ιαλυσού). 

 
Οι παρουσίες των μελών στις συνεδριάσεις της περιόδου 1-9-2019 έως 31-12-2019 έχουν ως κατωτέρω: 
Καραμαρίτης Νικόλας                                                         4 παρουσίες 
Δράκος Στέφανος                                                                 3 παρουσίες 
Σπυρόπουλος Σπυρίδων                                                      3 παρουσίες 
Καραταπάνης Σάββας                                                          3 παρουσίες  
Παπαοικονόμου Βασίλειος                                                 4 παρουσίες 
Στάμος Αθανάσιος                                                                3 παρουσίες 
Σεϊτης Μιχαήλ                                                                       1 παρουσία      
Αφεντούλης Ιωάννης                                                           4 παρουσίες 
Γιαννάς Νικόλαος                                                                 2 παρουσίες 
Ιωσήφ Δημήτριος                                                                 4 παρουσίες 
Σταμάτης Παναγιώτης                                                        2 παρουσίες 
Χριστοδούλου Σάββας                                                        3 παρουσίες 
 
Ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς ήταν παρών και στις τέσσερεις (4) συνεδριάσεις της Επιτροπής. 
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Αρ. αποφ.   24    /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: 6ΞΛΥΩ1Ρ-3Ψ3   
 

Περίληψη 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ επί της οδού Λεωφόρου Ηρακλειδών 80 στην Δ.Ε. 
Ιαλυσού ( Έγγραφο ΑΠ 11/64948/27-11-2019 Δ.Ε. Ιαλυσού 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 11/64948/27-11-2019 

έγγραφο της Δ.Ε. Ιαλυσού που έχει ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, στην Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού» 

Σχετ.:  α) Το υπ’ αριθμό πρωτ. 4084 Φ.701.1/19-06-2019 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Ρόδου, που πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμό 11/62170/15-11-2019 

 β) Το υπ’ αριθμό πρωτ. 11/62500/18-11-2Ο19 έγγραφο «Κλήση για ακρόαση και έγγραφη 

κατάθεση απόψεων-αντιρρήσεων αντιρρήσεων» της υπηρεσίας μας. 

 γ)  Το υπ’ αριθμό πρωτ. 11/63676/22-11-2019 έγγραφο με θέμα «Υποβολή Απόψεων-

Αντιρρήσεων» της Γιαννάρα Ευαγγελίας. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο (α) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, σε γενόμενο 

έλεγχο τους την 19-06-2019 και περί ώρα 17:40 στην Ιαλυσό επί της οδού Λεωφ. Ηρακλειδών 80, 

διαπιστώθηκε ότι η ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ κατελήφθη να λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ως ιδιοκτήτρια με τον διακριτικό τίτλο «ΨΗΤΟΝΟΣΤΙΜΙΕΣ» στο οποίο: 

1. Διαθέτει πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας σε ισχύ. 

2. Το βιβλίο μέσων και μέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας δεν ήταν υπογεγραμμένο από τον 
αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα όπως προβλέπεται από την 12/2012 Πυρ. Διάταξη. 

3. Στην εγκατάσταση υπάρχει μπαρ στην αίθουσα πελατών καθώς και στη κουζίνα στην οποία γίνεται 
χρήση υγραερίων χωρίς να αποτυπώνεται και να έχουν ληφθεί τα μέτρα που προβλέπονται από τις 3/2015 και 

15/2014 Πυροσβεστικές Διατάξεις καθώς και την Κ.Υ.Α. 31656/2003. 

Η υπηρεσία με το (β) σχετικό έγγραφο κάλεσε την αναφερόμενη ιδιοκτήτρια σε ακρόαση και έγγραφη 
κατάθεση απόψεων-αντιρρήσεων με ημερομηνία αποδεικτικού επίδοσης την 18η Νοεμβρίου 2019.  

Η εν λόγω επιχειρηματίας κατέθεσε το (γ) σχετικό έγγραφο «Υποβολή Απόψεων-Αντιρρήσεων», 
σχετικά με την παράβαση που της καταλογίζεται, στην υπηρεσία μας εντός της προθεσμίας (5) πέντε 

πλήρων ημερών από την παραλαβή του εγγράφου μας όπως προβλέπει ο νόμος. 
 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο υιός της κ. Γιανναρά ο οποίος είπε την προηγούμενη φορά το θέμα πήρε 

αναβολή προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, 
έχει γίνει η εγκατάσταση, απλά λόγω απουσίας του Μηχανικού μας δεν έχουμε την δική του βεβαίωση και 

ζητάμε αναβολή ώστε όταν γυρίσει να έχουμε και τη δική του βεβαίωση. 
 

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 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της 

ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ επί της Λεωφόρου Ηρακλειδών 80 στην Δ.Ε. Ιαλυσού, για την επόμενη συνεδρίαση 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας.  

 

Αρ. αποφ.     25  /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: 6Ω11Ω1Ρ-ΔΥ3 

 

Περίληψη 
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Μη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
της ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της οδού Πλατ. Εβραίων Μαρτύρων Μαρτύρων 10-12. ( Έγγραφα ΑΠ 

3065/2017 και 3988/26-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

 
Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 25-02-2020 ημέρα Τρίτη  

και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 761/08-
09-2019 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου της Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Ταρασλιά  (Αποφ. Δημάρχου 4463/17-09-2019 «περί 
ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), αριθ. 2/8967/19-02-2020 που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4555/19-7-

2018 (ΦΕΚ 133Α΄) 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνος Ταρασλιάς Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος 2) Ιωάννης Αφεντούλης 

Αντιπρόεδρος 3) Νικόλαος Καραμαρίτης- Αντιδήμαρχος- Μέλος 4) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος –Μέλος 5) 
Σπυρίδων Σπυρόπουλος- Μέλος 6) Σάββας Καραταπάνης- Μέλος 7) Βασίλειος Παπαοικονόμου- Μέλος 8) 

Αθανάσιος Στάμος 9) Νικόλαος Γιαννάς- Μέλος) 10) Δημήτριος Ιωσήφ- Μέλος 11) Σάββας Χριστοδούλου 
Αναπλ/κο Μέλος  

                  

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Μιχαήλ Σεϊτης - Μέλος  
 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα υπ’ αριθ. 3065/2017 και 
3988/2019 έγγραφα της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχουν ως κατωτέρω: 

 
Α) Έγγραφο ΑΠ 3065/2017: 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Εστιατόριο» ιδιοκτησίας Μαρίας ΣΑΡΟΥΚΟΥ στην 

Πλ. Εβρ. Μαρτύρων 10-12 στη  Μεσαιωνική Πόλη(Φ.639)   
ΣΧΕΤ:  Η με αρ. 20/17 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμός προστίμου του τμ. 

Ελέγχου κατασκευών της Υ.ΔΟΜ 
            

           

Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός ότι στο 
κατάστημα του θέματος διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές εξ αιτίας των οποίων συντάχθηκε η σχετική 

έκθεση. 
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 071/22-05-15 άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω 
τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια(επέκταση).  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 20/2017 έκθεση αυτοψίας η οποία 
έχει ως εξής: 

 
                                             Αυξ.Αριθμ. 20/2017 

                 

                                                                       
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

 

     Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου Σκουμιός Κων/νος και Ξενάκης 
Κων/νος διενεργήσαμε σήμερα την 17/05/2017 αυτοψία στην παραπάνω οικοδομή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 1 και 4 του υπ' αριθ. 267/98 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 195/Α/98) περί διαδικασίας χαρακτηρισμού και 
κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών κ.λ.π. και διαπιστώσαμε τα εξής:  

1) Αυθαίρετη προσθήκη κυρίου χώρου με μεταλλικό σκελετό και δώματος έδρασης 

τραπεζοκαθισμάτων, 
2) Αυθαίρετη κατασκευή μεταλλικών κλιμάκων ανόδου στο δώμα, 
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3) Αυθαίρετη τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και πασάλων με φωτιστικά σώματα στο 

δώμα, με αποτέλεσμα την αυθαίρετη επέκταση της επιχείρησης τόσο στο προϋφιστάμενο όσο και στο 
αυθαίρετο δώμα, όλες κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/2012) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 48 του Ν.4178/2013 .  

 
Στάδιο εργασιών αποπερατωμένο. 

 
     Ύστερα από τα παραπάνω οι αναφερόμενες κατασκευές πρέπει να αποξηλωθούν εκτός αν ο 

ιδιοκτήτης ή κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική ένσταση κατ' αυτής. Η ένσταση θα υποβληθεί στην 

Πολεοδομική Υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τοιχοκόλληση της 
έκθεσης αυτής στο αυθαίρετο και θα συνοδεύεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν τις απόψεις τους 

(οικοδομική άδεια, δήλωση Α.Ν. 410/68, τίτλο Ν. 720/77, δήλωση Ν. 1337/83, απόφαση εξαίρεσης από την 
κατεδάφιση του Αρθ-9 παρ.8 Ν. 1512/85 κλπ).  

      Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία τα αυθαίρετα που περιγράφονται παραπάνω θα 
κατεδαφιστούν.  

      Επίσης σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 23 του Ν. 2300/95 αντί ένστασης στην ίδια προθεσμία 

μπορεί να υποβληθεί αίτηση - δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση αυτή και 
τις τυχόν διορθώσεις που θα κάνει η υπηρεσία όσον αφορά το ύψος των προστίμων ώστε να τύχει μείωσης 

αυτών κατά 30%.  
 

ΧΑΡΤΗΣ 

 

  
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ 
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Η έκθεση αυτή τοιχοκολλήθηκε σήμερα στις ……/05/2017 παρουσία των: 

                              

1) ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Υπογραφή)....................................  
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2) ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  (Υπογραφή)...................................  

 

 
 

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 
 

Επιμετρήσεις: 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΕΑΒΓΔ = Ε1 + Ε2 = 6,12 Χ 2,54/2 + 6,12 Χ 2,63/2 = 7,77 + 8,05 = 15,82 τ.μ.   (σκαρίφημα 1) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΑΝΟΔΟΥ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΩΜΑ 

ΚΩΔ. 12.02  LΒΑΘΜΙΔΑΣ = 1,05 Χ 4 + 1,00 Χ 8 + 1,05 Χ 5 = 4,20 + 8,00 + 5,25 = 17,45 μ. 

ΚΩΔ. 7.09  ΕΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ = (1,05*1,00) + (1,06*1,00) = 1,05 + 1,06 = 2,11 τ.μ. 

ΚΩΔ. 16.05  LΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΚΑΛΑΣ (ΗΖΕΒ, ΜΑ, ΚΛ) = 2,03 + 4,28 + 1,00 + 1,39 Χ 2 = 10,09 μ. σκριφήματα 1,2) 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ 

ΚΩΔ. 16.03  L ΜΗΚΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ (ΒΜ, ΑΟΞΝΚ, ΔΓΙ) = 4,17+7,28+7,40+6,67+5,60+5,10+2,16 = 38,38 μ. 

Μεταλλικοί στύλοι με φωτισμό= 14 τεμάχια (σκαριφήματα 1,2) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΚΩΔ. Είδος εργασίας 

Μονάδα Τιμή Ποσ
ότητ

α 
Σύνολο € 

μέτρησης 
μονάδ
ος (€) 

    ΚΛΙΜΑΚΕΣ         

1 12.01 Μεταλλική βαθμίδα μ.μ. 23,48 
17,4

5 
409,73 

2 Τ.Ε. Μεταλλικό πλατύσκαλο τ.μ. 78,27 2,11 165,15 

    ΣΤΗΘΑΙΑ         

3 16.03 
Από κιγκλίδωμα 

σιδερένιο 
μ.μ. 23,48 

48,4
7 

1.138,08 

    ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ         

4  Τ.Ε. 
Ξύλινοι στύλοι με 

φωτισμό 
αποκοπή/τεμ. 100 

14,0
0 

1.400,00 

 
   

Γενικό Σύνολο 
: 3.112,96 

  
ΑΞΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ= 15,82 τ.μ. * 1.500 € + 3.112,96 € = 26.842,96 € 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 
Αξία αυθαιρέτου Χ 30% (N.4178 άρθρο 26, παρ. 1α και 4, ΦΕΚ 174/8-8-2013) 

Πρόστιμο ανέγερσης = 26.842,96 Χ 30% = 8.052,89 ευρώ > 500 ευρώ (ελάχιστο πρόστιμο 
ανέγερσης) κατά συνέπεια: Πρόστιμο ανέγερσης = 8.052,89 ευρώ 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Αξία αυθαιρέτου Χ 5% (N.4178 άρθρο 26, παρ. 1β και 4, ΦΕΚ 174/8-8-2013) 
Πρόστιμο διατήρησης = 26.842,96 Χ 5% = 1.342,15 ευρώ > 500 ευρώ                    

 
Β) Έγγραφο ΑΠ 3988/2019: 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  Μαρίας 
ΣΑΡΟΥΚΟΥ  στην  Πλ. Εβρ. Μαρτύρων 10-12, Μεσαιωνική Πόλη (Φ.639)             

ΣΧΕΤ:  1.Το με αρ. 1020/2605/21-β (13-06-19/19:15) έγγραφο-βεβαίωση παράβασης-του Αστυνομικού 

Τμήματος Ρόδου 
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  2.Το με αρ. 3663/05-09-19 έγγραφο μας, για κατάθεση αντιρρήσεων.       
                          

Με το ανωτέρω σχετικό μας κοινοποιείται το γεγονός  ότι σε γενόμενο Αστυνομικό έλεγχο στο κατάστημα 

του θέματος, με την επωνυμία «OLD TOWN», διαπιστώθηκε να έχει αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστο 
χώρο(πλατεία) άνευ αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

Ο ενδιαφερόμενος κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις-αντιρρήσεις του με το με αρ. 3663/05-09-19 
έγγραφο της υπηρεσίας μας-το οποίο του επιδόθηκε στις 09/09/19- και μέχρι σήμερα δεν προσήλθε. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 071/29-07-16 άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω τροποποίησης 
των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια.  

 
 

Η διοικουμένη προσκόμισε στην Επιτροπή την υπ’ αριθ. 1148678 γνωστοποίηση καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΛΥΜΠΗΣ (Υπάλληλος Υ.ΔΟΜ.): Πράγματι η κ. Σαρούκου κατέθεσε την υπ’ αριθ. 

1148678 γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό σημαίνει ότι, την έντυπη άδεια με 

την οποία λειτουργούσε την αντικαθιστά με ηλεκτρονική . Εδώ έχουμε όμως ένα μικρό πρόβλημα, διότι σε 
σχέση με την αρχική άδεια η γνωστοποίηση έχει μια μεταβολή ως προς τον συντελεστή μεγέθους του 

καταστήματος, δηλ. από  εικοσιένα (21) άτομα που μπορούσε να εξυπηρετήσει, έχει μεταβεί στην κατηγορία 
6 που σημαίνει ότι μπορεί να εξυπηρετήσει 120 άτομα. Αυτή η μεταβολή μέσα στην Μεσαιωνική Πόλη 

προϋποθέτει την έγκριση της Αρχαιολογίας η οποία δεν έχει αναγραφεί στην γνωστοποίηση.  

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Με την γνωστοποίηση δημιουργείται μια νέα άδεια 

όπου το κατάστημα υπόκειται πλέον στις διαδικασίες της γνωστοποίησης. Το θέμα είναι αν ακολουθήθηκε 
σωστά η διαδικασία της γνωστοποίησης. Δηλαδή αν στο σύστημα αναρτήθηκαν όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά τα οποία καθιστούν ένα κατάστημα με την νέα διαδικασία νόμιμο.  
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): τίθεται ένα θέμα. Σήμερα με την ύπαρξη μιας καινούργιας 

άδειας, εμείς το θέμα που έχουμε προς εξέταση αναφέρεται στην παλιά άδεια. Θεωρείται ως μη υπάρχον θέμα 
πλέον; 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Φυσικά κ. πρόεδρε διότι δημιουργείται ένα νέο 

καθεστώς πλέον με μια γνωστοποίηση για ύπαρξη νέας πλέον λειτουργίας. Στην ουσία η άδεια η παλιά είναι 

σαν να μην υφίσταται. Έχει δημιουργηθεί νέα άδεια. 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ (Μηχανικός Διοικουμένης): Η πελάτις μου έχει κάνει γνωστοποίηση, που 
σημαίνει καινούργια άδεια, από κει και πέρα αρμόδια να ελέγξει είναι η Πυροσβεστική  και έχουμε πάρει 

πυρασφάλεια για τα άτομα που δηλώσαμε το Υγειονομείο ότι έχει το διάγραμμα ροής και όσον αφορά την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, η Υπουργός Πολιτισμού έχει υπογράψει ήδη. Στις 16 του μηνός πήγε στη Βουλή που 
λέει ότι όσα μαγαζιά έχουν τακτοποιηθεί με τον  4178 δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Αρχαιολογία, η οποία 

πριν πέντε (5) μέρες είχε δέσμιους όλους τους καταστηματάρχες και τους έλεγε ότι είναι όλοι παράνομοι. 
Εντός των ημερών θα δημοσιευτεί το ΦΕΚ.  

 
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 
 

Δεν λαμβάνει απόφαση για ανάκληση για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματος της ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της οδού Πλατ. Εβραίων Μαρτύρων Μαρτύρων 10-12 διότι δεν 
υπάρχει αντικείμενο αφού η υπ’ αριθ. 071/22-05-15 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν υφίσταται πλέον 

μετά την  προσκόμιση της υπ’ αριθ. 1148678 γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
 

Αρ. αποφ.   26    /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: 6ΡΤΗΩ1Ρ-ΖΔΨ 
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Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΜΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  επί της οδού Αυστραλίας 60 (Έγγραφο ΑΠ 
364/29-1-2020 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 364/29-1-2020 έγγραφο 

της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 

                 
 ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο του καταστήματος «κέντρο διασκέδασης»  ιδιοκτησίας «ΜΙΡΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» επί της οδού: Αυστραλίας αρ. 60 όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 
1020/4485Α/6β/2019, βεβαίωση παράβασης του Α.Τ.Ρ. διαπιστώθηκε να λειτουργείτε την μουσική του 

καταστήματος στερούμενος αδείας Δημόσιας εκτέλεσης Ε.Υ.Ε.Δ. (Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης 
Δικαιωμάτων). 

Η ανωτέρω παράβαση αποτελεί τροποποίηση της υπ. αρ. 29/2016 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας. Η 

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τoν ενδιαφερόμενο για τυχόν αντιρρήσεις του. 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική άδεια 

του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης.  

Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση 

της.   

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας κ. Κ. Μεϊμάρης ο οποίος ζήτησε 
αναβολή προκειμένου η εταιρεία να λάβει άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. 

 
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 
 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της 
ΜΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  επί της οδού Αυστραλίας 60, προκειμένου η εταιρεία να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες για άδεια Δημόσιας εκτέλεσης της Ε.Υ.Ε.Δ. (Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων). 

 
Αρ. αποφ.   27    /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: 62ΔΨΩ1Ρ-9Γ8 

 
Περίληψη 

 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  επί της οδού Θεοδωράκη 13 (Έγγραφο ΑΠ 365/29-1-2020 Δνσης Υπηρεσίας 

Δόμησης). 
 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής τον υπ’ αριθ. 365//29-01-2020 
εισήγηση της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης  που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο της επιχείρησης «καφετέρια-μπαρ»  ιδιοκτησίας ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗ 
Δημητρίου επί της οδού: Θεοδωράκη αρ. 13 όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1057/9/113-α έκθεση ελέγχου του 

Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, διαπιστώθηκε να λειτουργεί την μουσική του καταστήματος σε υψηλή 

ένταση και μετρηθείσα η ηχοστάθμη με ηλεκτρονική συσκευή θορύβου, βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη 
87db κατά την πρώτη μέτρηση και 84 db κατά την δεύτερη, αντί του προβλεπόμενου των 80db.  

Η ανωτέρω παράβαση αποτελεί τροποποίηση της Α.Ι.Λ. Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τoν 
ενδιαφερόμενο για τυχόν αντιρρήσεις του.  
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Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική άδεια 
του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης.  

Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση 

της.   

 

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 

 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ.  ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  επί της οδού Θεοδωράκη 13 διότι η διαφορά της μετρηθείσας ηχοστάθμης των 87 και 84 
ντεσιμπέλ με την επιτρεπόμενη των 80 ντεσιμπέλ είναι αμελητέα, λαμβάνοντας υπόψη την ένταση του ήχου 

επηρεάζει σημαντικά ο θόρυβος που παράγεται και από τους θαμώνες του καταστήματος. 

 

Αρ. αποφ.   028   /25-02-2020                                                 ΑΔΑ: ΩΙΡΙΩ1Ρ-ΧΝ3 

 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ Θεονίκης επί της πλατ. Ιπποκράτους 7-9. (Έγγραφο ΑΠ 
2860/18-7-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

 
 

Ο κ. Καραμαρίτης δεν συμμετείχε στη λήψη της παρούσης διότι το θέμα ενώ ήταν εγγεγραμμένο στην 

Ημερήσια Διάταξη με α/α 16, συζητήθηκε τελευταίο και αποχώρησε από τη συνεδρίαση. 
 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ  2860/18-7-2019 έγγραφο  
Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος Ιδιοκτησίας  

Θεονίκης  ΔΙΑΚΑΝΑΣΤΑΣΗ  στην  Πλ.  Ιπποκράτους  αρ.7-9, Μεσαιωνική Πόλη(Φ.075)             

ΣΧΕΤ:  Το με αρ.361159/257944/7848/1687-04/07/19 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου  

                                 
Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός  ότι η 

επιχείρηση «Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο-Καφετέρια» που δραστηριοποιείται στο ακίνητο με ΚΜ IV-972, 

επί της Πλ. Ιπποκράτους αρ.7-9, έχει αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα στο δώμα του ακινήτου κατά παράβαση της 
με αρ. 12564/64731/4439/2021-17/07/13 απόφασης Υπουργού ΥΠΠΟΑ. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 102/21-05-09 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω 
τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια.  

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Την προηγούμενη συνεδρίαση έχει εκτεθεί όλο 

το ιστορικό της υπόθεσης και πως κατέληξε να γίνει η χρήση του δώματος, και έχει αναβληθεί η λήψη 
απόφασης με τη ρητή μνεία να προσκομίσουμε βεβαίωση στατικής επάρκειας του κτιρίου, από την οποία να 

καταδεικνύεται ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος από τη χρήση αυτού. Έχουμε φέρει στατική επάρκεια 
και του έτους 2009 και του 2020, συμμορφούμενοι πλήρως με την απόφαση τη δική σας. Επαναλαμβάνω ότι 

έχουμε δύο αθωωτικές αποφάσεις δικαστηρίων που έλεγαν ότι δεν ήμασταν εμείς αυτουργοί των όποιων 

εργασιών είχανε γίνει, η Αρχαιολογία επιμένει και είπατε στην προηγούμενη συνεδρίαση να προσκομιστεί 
βεβαίωση στατικής επάρκειας. 

Από το σύνολο του φακέλου του ακινήτου που έχει και η υπηρεσία προκύπτει ότι η άδεια που έχει 
εκδοθεί στο όνομα του κ. Γ. Τσαμπουρνή, το 1993 κατόπιν απόφασης του τότε προϊσταμένου της αρχαιολογίας 

κ. Κόλλια προέβλεπε τη χρήση του δώματος και μάλιστα οι άδεια η συγκεκριμένη έλεγε για χρήση 

τραπεζοκαθισμάτων στην ταράτσα.   
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 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Προϊστ. Τμήματος Αυθαιρέτων): Δεν μπορείς να αναπτύσσεις 
τραπεζοκαθίσματα σε δώμα όταν σε εκείνο το επίπεδο δεν υπάρχει χώρος κύριας χρήσης. Επίσης δεν υπάρχει 

και η άδεια της Αρχαιολογίας σήμερα. Εδώ πρόκειται περί μίας πρόδηλης αύξησης τραπεζοκαθισμάτων από την 

ισχύουσα άδεια και η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να ανακληθεί η άδεια λόγω παραβίασης των όρων.  
 

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΛΥΜΠΗΣ (Υπάλληλος Υ.ΔΟΜ): Στα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια δεν 
συμπεριλαμβάνεται το δώμα. Αν ο διοικούμενος κατέχει νόμιμα κάποιον άλλο χώρο η το δώμα, θα έπρεπε να 

κάνει γνωστοποίηση και να έχει τα πλήρη σχέδια την πυρασφάλεια του κλπ. 

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Θα ήθελα να μας προσκομίσετε το φάκελο που αποδεικνύει ότι δεν 

έχει μεταβληθεί η άδεια. Σε περίπτωση όμως  που έχει μεταβληθεί η άδεια ως προς τον αριθμό των ατόμων που 
μπορεί να εξυπηρετήσει το κατάστημα, τότε μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία της γνωστοποίησης με 

τα νέα δεδομένα και να είστε σύννομοι και να λειτουργείτε κανονικά. Και για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν 
η Ε.Π.Ζ. στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν ζήτησε μόνο βεβαίωση στατικής επάρκειας, αλλά και στοιχεία που 

να καταδεικνύουν οτι υφίστατο κανονικά νόμιμη άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στο δώμα.   

 
Στο σημείο αυτό αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Καραμαρίτης και δεν έλαβε μέρος 

στην λήψη της παρούσης.    
  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Κύριε πρόεδρε σας προσκομίζω μελέτη 

αποτύπωσης και καταγραφής του ακινήτου η οποία σε πλήρη αναφορά και σε σχέση τόσο με ιστορικά 
στοιχεία, ντοκουμέντα, φωτογραφίες, όσο και με το κτηματολογικό σχεδιάγραμμα, αλλά και την υφιστάμενη 

διοικητική αλληλογραφία της Αρχαιολογίας από το έτος 1990, προκύπτει ότι στη θέση της ταράτσας κατ΄ 
ουσίαν ήταν προϋφιστάμενος όροφος. Για το λόγο αυτό η Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου η οποία 

αυτή σήμερα ζητά την ανάκληση, το έτος 1992 είχε παραχωρήσει άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων με 
την υπ’ αριθ. 615/27-2-1992 προσκόμιζόμενη άδεια της που υπογράφεται από τον τότε έφορο Βθζαντινών 

Αρχαιοτήτων κ. Ηλία Κόλλια. Σε συνέχεια της άδειας αυτής και με ρητή μνημόνευση της στο κείμενο, 

εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2043/1992 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στον κ. Τσαμπουρνή Γεώργιο, τότε ένοικο 
του κτιρίου, η οποία αναφέρει ότι έδιδε δικαίωμα χρήσεως υπαιθρίου χώρου και μάλιστα τον χώρο της 

ταράτσας. Άρα από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η εκμετάλλευση ταράτσας από το 1992, επομένως 
καλύπτουμε και το δεύτερο σκέλος του αποφασιστικού της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ (Αντιπρόεδρος): κ. Πρόεδρε αν πάρουμε απόφαση ανάκλησης της άδειας 
θα δημιουργήσουμε προηγούμενο και τότε θα ήμαστε αναγκασμένοι χωρίς δεύτερη κουβέντα να 

ανακαλέσουμε τις άδειες στη  Λίνδο. Θα πρέπει να δούμε το καθεστώς στη Σαντορίνη όπου όλα τα 
καταστήματα εκεί διαθέτουν ταράτσες και κάνουν χρήση αυτών.   

 

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Μέλος): Εδώ θα πρέπει να αποφασίσουμε βασιζόμενοι σε δύο στοιχεία, 
Το ένα είναι η άδεια που ισχύει σήμερα η οποία θα πρέπει να ανακληθεί οπωσδήποτε, και το ότι υπήρχε μια 

άδεια παλαιότερα που επέτρεπε τη χρήση της ταράτσας που βέβαια δεν ισχύει πια. Είναι ξεκάθαρο ποια άδεια 
ισχύει και ποια άδεια έπρεπε να ισχύει για να γίνει χρήση του δώματος. Είναι ξεκάθαρο ότι ισχύει η άδεια του 

2009 η οποία δεν προβλέπει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο δώμα και πρέπει να ανακληθεί. Είναι 
ξεκάθαρο.    

   

 
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 κατά πλειοψηφία 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της 

ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ Θεονίκης επί της πλατ. Ιπποκράτους 7-9,΄για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου η 
ενδιαφερόμενη να προβεί στη διαδικασία για νέα άδεια στην οποία να προβλέπεται η χρήση του δώματος, για 

την επόμενη συνεδρίαση. (Μειοψηφεί ο κ. Σπυρόπουλος που πρότεινε την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας. 
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          Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 
Κωνσταντίνος Ταρασλιάς                                                      1) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                                         2) Νικόλαος Καραμαρίτης 
                                                                                         3) Στέφανος Δράκος 

                                                                                4) Σπύρος Σπυρόπουλος 

                                                                                5) Σάββας Καραταπάνης 
                                                                                6) Βασίλειος Παπαοικονόμου 

                                                                                7) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                                8) Νικόλαος Γιαννάς 

                                                                                9) Δημήτριος Ιωσήφ 
                                                                               10) Σάββας Χριστοδούλου 

                                                                                      

 


