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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

 
Πρακτικό εκ περιφοράς Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

αριθ. 5/15-06-2020 

Στη Ρόδο σήμερα 15-06-2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 με την δια περιφοράς 
διαδικασία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 761/08-09-2019 περί της 
εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ. ΑΔΑ: ΩΡ5ΥΩ1Ρ-ΖΛΓ σύμφωνα με τα άρθρα 
74 του Ν. 3852/2020, 2 του Ν. 4623/2019 και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αριθ. 90/2019), και την υπ’ 

αριθ. 4463/17-9-2019 απόφαση του  Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη 
στην Ε.Π.Ζ»),  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/ 26778/15-06-2020 που κοινοποιήθηκε νομότυπα 
στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 

133Α΄) το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, την υπ’αριθ 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και 40/31-3-

2020 εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 
  

Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον το 2/3 
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  δεδομένου ότι επί του συνόλου έντεκα (11) μελών 

συναινούν με την δια περιφοράς διαδικασία οκτώ (08 ) μέλη  ήτοι 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνος Ταρασλιάς Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος 2) Νικόλαος 

Καραμαρίτης- Αντιδήμαρχος- Μέλος 3) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος –Μέλος 4) Σπυρίδων 
Σπυρόπουλος- Μέλος 5)  Βασίλειος Παπαοικονόμου- Μέλος 6) Αθανάσιος Στάμος- Μέλος 7) Σεϊτης 

Μιχαήλ- Μέλος 8) Παναγιώτης Σταμάτης Αναπλ/κο μέλος στη θέση του κ. Καραταπάνη  
                  

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Καραταπάνης Σάββας- Μέλος 2) Δημήτριος Ιωσήφ- Μέλος  3) 

Ιωάννης Αφεντούλης Αντιπρόεδρος  4) Νικόλαος Γιαννάς Μέλος. 
Τα μέλη  Ιωάννης Αφεντούλης Αντιπρόεδρος και Νικόλαος Γιαννάς - Μέλος απέστειλαν από 

κοινού ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο δηλώνουν την παρουσία τους χωρίς συμμετοχή στη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, διότι δεν συμφωνούν 

με την δια περιφοράς συνεδρίαση και προτείνουν τηλεδιάσκεψη για τους παρακάτω λόγους:  

 Δεν υπάρχει η δυνατότητα η κάθε παράταξη και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να γνωρίζει 

τις τοποθετήσεις των υπολοίπων. Ακόμη και μετά την ανάρτηση των αποφάσεων στη Διαύγεια και 
των Πρακτικών της κάθε συνεδρίασης, γίνεται γνωστό μόνο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και 

όχι οι τοποθετήσεις παρατάξεων και συμβούλων. 
 Δεν υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής επιχειρημάτων για πολύ σοβαρά 

θέματα, που δεν είναι επείγοντα, δεν σχετίζονται με τα μέτρα για την προστασία από τον COVID-19 

και η δημοτική αρχή εντάσσει στην ημερήσια διάταξη.  
 Η Επιτροπή είναι ολιγομελής και η αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου όπου 

πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι μεγάλη ουτως ώστε οι αποστάσεις μεταξύ 

των μελών εξασφαλίζουν την δημόσια υγεία και την ασφάλεια μας.  

         

 
Αρ. συνεδρίασης: 05 η/15-06-2020 

Αρ. αποφ.    45   /15-06-2020                                                 ΑΔΑ: ΩΔ1ΤΩ1Ρ-ΛΗ1 

 

Περίληψη 
 

Θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλισης έκτακτης συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, μέσω της πρόσκλησης 
που εστάλη ηλεκτρονικά για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης για  το 

θέμα ημερήσιας διάταξης της 5ης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, και του εγγράφου με ΑΠ 

16/26805/15-6-2020 που έστειλαν οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με το οποίο: 
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Α)  Η επιχείρηση βρίσκεται στην διαδικασία έκδοσης οικοδομικής αδείας για την ανέγερση 

κτιρίου εμπορικής αποθήκης. 

Β)  Έχει λάβει ήδη τις λοιπές προαπαιτούμενες εγκρίσεις και υπολείπεται για την ηλεκτρονική 
υποβολή του φακέλου, μόνο η ζητούμενη έγκριση εισόδου – εξόδου. 

Γ) Προτίθεται να ξεκινήσει τις οικοδομικές εργασίες αμέσως μετά την έκδοση της εν λόγω 
οικοδομικής άδειας, λόγω των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας του 

κορονοϊου σε σχέση με το γεγονός ότι το Δημοτικό  Συμβούλιο συνεδριάζει την Τρίτη 16 -06-2020 

και η επόμενη συνεδρίαση του θα είναι τον επόμενο μήνα με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην επιχείρηση, 

 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω αφού έλαβε υπόψη: Τις διατάξεις  

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

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , καθώς επίσης  

 Το κατεπείγον της συνεδρίασης όπως προκύπτει από το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο 

των  ενδιαφερομένων . 

 Τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία στάλθηκαν με email από τα μέλη της Επιτροπής στα 

οποία καταγράφηκε η ψήφος εκάστου μέλους για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, για το οποίο 
όλοι ψήφισαν υπέρ της έγκρισης του, 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το Νόμο Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α'76/03-04-2020) περί κύρωσης των πράξεων Νομοθετικού 

Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, 
 Τις με αρ. 18318/13-3-2020, 40/31-3-2020 και 163/29-05-2020 εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 
 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

‘Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής καθώς και την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω 

θέματος: 
Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της Κ.Μ.12Γ Γαιών Ασγούρου επί  της 

δημοτικής οδού Άγγελου Σικελιανού για χρήση εμπορικής αποθήκης της εταιρείας με  Επωνυμία 

"Χατζημανώλης Απόστολος & Εμμανουήλ Ο.Ε."  
  

Αρ. αποφ.  46     /15-06-2020                                                 ΑΔΑ: ΨΗΘΕΩ1Ρ-Κ4Ν  

 
Περίληψη 

 

Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της Κ.Μ.12Γ Γαιών Ασγούρου επί  

της δημοτικής οδού Άγγελου Σικελιανού για χρήση εμπορικής αποθήκης της εταιρείας 

με  Επωνυμία "Χατζημανώλης Απόστολος & Εμμανουήλ Ο.Ε."  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, μέσω της πρόσκλησης 

που εστάλη ηλεκτρονικά για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης  και για  το 
θέμα ημερήσιας διάταξης της 5ης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, , ζητήθηκε να υποβάλουν 

τις απόψεις τους για το εν λόγω θέμα το οποίο έχει ως εξής: 

Α) ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠ 16/22526/27-5-2020 της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Θέμα: Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της Κ.Μ.12Γ Γαιών Ασγούρου επί  της 
δημοτικής οδού Άγγελου Σικελιανού για χρήση εμπορικής αποθήκης της εταιρείας με  Επωνυμία 

"Χατζημανώλης Απόστολος & Εμμανουήλ Ο.Ε."   

 



 

3 
 

Σχετικά: Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/17237/21-04-2020 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας 

«Χατζημανώλης Απόστολος & Εμμανουήλ 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» οχημάτων 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. 

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υποβαλλόμενη αίτηση με αριθμ.πρωτ.16/17237/21-04-2020 του κου 

Χατζημανώλη  Εμμανουήλ ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε.» για την χορήγηση έγκρισης μελέτης περί  
«εισόδου–εξόδου» σε γήπεδο εκτός σχεδίου στην Κ.Μ.12Γ Γαιών Ασγούρου για χρήση ανέγερσης 

κτιρίου εμπορικής αποθήκης. 

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. Τη βεβαίωση με κωδικό εγγράφου e-YMΣ: 154078520000/Β της εταιρείας 
«Χατζημανώλης Απόστολος & Εμμανουήλ ΟΕ» με Διακριτικό Τίτλο «ΑGROPLAN Ρόδου Ο.Ε.» και 

Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 15407852000  

8. Το α) με αριθμ .πρωτ.. 2178/16-3-2020 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου 

Ρόδου της ΚΜ 12Γ Γαιών Ασγούρου, όπου με το υπ' αριθμ. 891/20-2-2020 του Κτηματολογικού 

Δικαστή  και το υπ' αριθμ. 25/20 πρακτικό χρησικτησίας του Μονομερούς Πρωτοδικείου Ρόδου δίνουν 
δικαιώματα ιδιοκτησίας στον κο Χατζημανώλη Εμμανουήλ εξ ολοκλήρου της ως άνω μερίδας β) η 

Βεβαίωση του δικηγόρου Μηνά Τσέρκη του Ιωάννου ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει κατατεθεί από τον 
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Εμμανουήλ Χατζημανώλη του Αποστόλου στο κτηματολόγιο η υπ' αριθμ. πρωτ. 2947/5-5-2020 αίτηση 

για έκδοση σχεδιαγράμματος για την Μερίδα 12Γ γαιών Ασγούρου.   

9. Την από 08-05-2020 υπεύθυνη δήλωση του Κου Χατζημανώλη Εμμανουήλ ως 
ομόρρυθμο εταίρο και νόμιμο εκπρόσωπο της "ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε." 

με διακριτικό τίτλο «AGROPLAN ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. » με την οποία δηλώνει "ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί 
με την υποβαλλόμενη μελέτη εισόδου- εξόδου στο ακίνητο με Κ.Μ.12Γ Γαιών Ασγούρου με την 

δημοτική οδό Άγγελου Σικελιανού προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

10. Την από 09-05-2020 υπεύθυνη δήλωση του Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. Περπιρόγλου 
Μιχαήλ  του Περικλή  σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι  έχει λάβει υπ' όψιν τις διελεύσεις ομβρίων 

υδάτων της περιοχής και συγκεκριμένα όλα τα όμβρια ύδατα εντός του γηπέδου οδεύονται με φυσική 
ροή προς την αντίθετη κατεύθυνση της οδού Άγγελου Σικελιανού, λόγω κατωφερικής διαμόρφωσης 

αυτού. Ως εκ τούτου ,η διαμόρφωση της προτεινόμενης εισόδου-εξόδου δεν θα επιβαρύνει με όμβρια 

ύδατα την οδό. 

11. Την  υπ'αριθμ. 29844128/7-4-2020  δήλωση μίσθωσης μέσω ΤΑΧIS NET του ακινήτου 

από το κο Χατζημανώλη Απόστολο και ιδιοκτήτη τον Χατζημανώλη Εμμανουήλ με είδος μίσθωσης  
επαγγελματική/εμπορική χρήση με ισχύ από 07-04-2020 έως 31-12-2050. 

12. Το με αριθμό πρωτ.612/09-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
Δήμου Ρόδου περί βεβαιώσεως χρήσης γης για την Κ.Μ.12Γ Γαιών Ασγούρου στο οποίο βεβαιώνετε ότι 

"το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως όπου δεν υφίστανται θεσμοθετημένες χρήσεις γης  και 
είναι επιτρεπτή η χρήση εμπορικών αποθηκών εντός της μερίδας 12Γ Γαιών Ασγούρου με την 
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τις εν λόγω χρήσεις ". 

Την αυτοψία που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της υπηρεσίας μας την 29-04-2020. 

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 Κ.Μ.12Γ Γαιών 
Ασγούρου επί  της δημοτικής οδού Άγγελου Σικελιανού για χρήση εμπορικής αποθήκης της 

εταιρείας με  Επωνυμία "Χατζημανώλης Απόστολος & Εμμανουήλ Ο.Ε."   και με Διακριτικό Τίτλο 
«ΑGROPLAN Ρόδου Ο.Ε.» όπως αυτή φαίνεται στο υποβληθέν σχέδιο "οριζοντιογραφία-σήμανση 

εισόδου-εξόδου" του Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. Περπιρόγλου Μιχαήλ του Περικλή (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 10,00 μέτρων όπως φαίνεται 

στο σχέδιο 
2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27 και Ρ-48. 

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.12Γ Γαιών Ασγούρου. 

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

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο "Οριζοντιογραφία -

Σήμανση εισόδου-εξόδου " του Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. Περπιρόγλου Μιχαήλ του Περικλή το 
οποίο η Υπηρεσία «ΘΕΩΡΗΣΕ» ως προς την ορθότητα της προτεινόμενης μελέτης εισόδου 

εξόδου. 
 

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

σήμανσης εισόδου-εξόδου. 

II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 
κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να 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 
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γίνετε με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο "Οριζοντιογραφία -Σήμανση 

εισόδου-εξόδου " 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 και τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 
και λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

 Την με αρ. 16/22526/27-05-2020 εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η 

οποία  στάλθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά - με email, 

 Το ΑΠ 16/26805/15-6-2020 έγγραφο των ενδιαφερομένων που ζητούσαν την 

κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος με τα όσα αναφέρονται σ΄αυτό 
 Τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία στάλθηκαν με email από τα μέλη της Επιτροπής στα 

οποία καταγράφηκε η ψήφος εκάστου μέλους για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπου για το 

συγκεκριμένο και μοναδικό θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 
 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το Νόμο Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α'76/03-04-2020) περί κύρωσης των πράξεων Νομοθετικού 

Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, 

 Τις με αρ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 
 Την με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 

 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

Την υπ’ αριθ. 45/2020 απόφαση της με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλισης 
έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΩΔ1ΤΩ!Ρ-ΛΗ1) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

οχημάτων της Κ.Μ.12Γ Γαιών Ασγούρου επί  της δημοτικής οδού Άγγελου Σικελιανού για χρήση 

εμπορικής αποθήκης της εταιρείας με  Επωνυμία "Χατζημανώλης Απόστολος & Εμμανουήλ Ο.Ε."   
και με Διακριτικό Τίτλο «ΑGROPLAN Ρόδου Ο.Ε.» όπως αυτή φαίνεται στο υποβληθέν σχέδιο 

"οριζοντιογραφία-σήμανση εισόδου-εξόδου" του Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. Περπιρόγλου Μιχαήλ 
του Περικλή (το οποίο δεν θεωρείται από την υπηρεσία ως προς την ορθότητα του) αλλά η 
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θεώρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο την «είσοδο – έξοδο» οχημάτων, με τους εξής 

όρους: 

1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου μήκους 10,00 μέτρων όπως φαίνεται 
στο σχέδιο 

2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27 και Ρ-48. 
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.12Γ Γαιών Ασγούρου. 
4. Να αποκλειστεί η πρόσβαση οχημάτων  στην εγκατάσταση από οποιαδήποτε άλλη θέση. 

 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο "Οριζοντιογραφία -

Σήμανση εισόδου-εξόδου " του Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. Περπιρόγλου Μιχαήλ του Περικλή το 

οποίο η Υπηρεσία «ΘΕΩΡΗΣΕ» ως προς την ορθότητα της προτεινόμενης μελέτης εισόδου 
εξόδου. 

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

σήμανσης εισόδου-εξόδου. 
II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 

κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να 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 "Οριζοντιογραφία -Σήμανση 
εισόδου-εξόδου " 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. 

 
     Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 

 
 

Κωνσταντίνος Ταρασλιάς                                                      1) Νικόλαος Καραμαρίτης 

 
 

                                                                                         2) Στέφανος Δράκος 
 

 
                                                                                        3) Σπύρος Σπυρόπουλος 
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                                                                                  4) Βασίλειος Παπαοικονόμου 
 

 
                                                                                  5) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                                 

                                                                                 
                                                                                 6) Μιχάήλ Σεϊτης 

 
 

                                                                                 7) Παναγιώτης Σταμάτης                                                                                                                    

 
 


