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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΔΗΛΟ ΡΟΔΟΤ 

 
ΑΠΟΠΑΛΑ 

Από ηο Πρακηικό σνεδρίαζης ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζφής 

Αρ. ζσνεδρίαζης:  11η/22-08-2022 
Αρ. αποθ.              86/22-08-2022                                                                                                                                                                    
                                           

Περίληυη 

Κήυη απόθαζης για ηην αιηιολογία ζύγκληζης έκηακηης ζσνεδρίαζης ηης Επιηροπής 

Ποιόηηηας Ζφής 

ηε Ρόδν ζήκεξα 22-08-2022 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 κε ηελ δηα πεξηθνξάο δηαδηθαζία ε 

Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ (Απνθ. Γ.., 3/09-01-2022 πεξί ηεο εθινγήο ηαθηηθώλ θαη 
αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ Δ.Π.Ε.), ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε. έπεηηα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο, Αληηδεκάξρνπ Ρόδνπ θ. ηέθαλνπ Γξάθνπ  (Απνθ. Γεκάξρνπ 193/17-01-2022 «πεξί 
νξηζκνύ Αληηδεκάξρνπ σο Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη Αληηδεκάξρσλ σο κειώλ ηεο), 
κε αξηζ. πξση. 2/50708/22-08-2022, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λνκόηππα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 77, 

παξάγξαθνο 6 ηνπ Ν.4555/2018, ηελ εγθύθιην  374/39135/30.05.2022 ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ιεηηνπξγίαο 
ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο» θαη ην άξζξν 78 ηνπ Ν. 4954/2022 (ΦΔΚ 136/09.07.2022 ηεύρνο Α΄), 

απνθαζίδεη ηελ έθδνζε ηεο θαησηέξσ απόθαζεο. 

           Αθνύ δηαπηζηώζεθε βάζεη ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο όηη ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ησλ 
κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ήηνη: 

 
ΤΛΛΕΣΕΥΟΜΣΕ: 1) ηέθαλνο Γξάθνο Αληηδήκαξρνο – Πξόεδξνο, 2) Σζακπίθα Κηαραγηά Μαγηόγινπ 

Αληηδήκαξρνο – Μέινο, 3) Νηθόιανο Καξακαξίηεο Αληηδήκαξρνο – Μέινο, 4) Mηραήι ετηεο 

Αληηδήκαξρνο - Μέινο 5) Αζαλάζηνο ηάκνο Αληηδήκαξρνο – Μέινο, 6) Alexandre-Basile (Aιέμεο) 
Coliadis - Μέινο, 7) Βαζίιεηνο Παπανηθνλόκνπ – Μέινο, 8) Ισάλλεο Αθεληνύιεο - Μέινο,  9) Δκκαλνπήι 

Καδνύιιεο - Μέινο, 10) Μηραήι ηαπξήο - Μέινο, 11) Γεκήηξηνο Ισζήθ – Μέινο 
 

ΛΗ ΤΛΛΕΣΕΥΟΜΣΕ:   -   

       θαη ελεκεξώζεθαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ειεθηξνληθά- κε email, κέζσ ηεο πξόζθιεζεο πνπ 

εζηάιε ειεθηξνληθά γηα ηνλ έθηαθην θαη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηεο ζπλεδξίαζεο γηα ηα θάησζη 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 11εο έθηαθηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο, δέρηεθαλ ζην λα ιεθζεί 
ζρεηηθή απόθαζε. 

1. Υορήγηζη αδειών ζσμμεηοτής ζηοσς δικαιούτοσς μικροπφληηές ζηην εμποροπανήγσρη 
ηοσ ΑΓΘΟΤ ΦΑΜΟΤΡΘΟΤ ηης Ιοινόηηηας Ρόδοσ για ηο έηος 2022. 

2. Υορήγηζη αδειών ζσμμεηοτής ζηοσς δικαιούτοσς μικροπφληηές ηης εμποροπανήγσρης 

«Τυώζεφς Σιμίοσ ηασρού» ζηην Δημοηική Ιοινόηηηα Ιαλσθιών. 

 
 (Σα ζέκαηα ζεσξνύληαη θαηεπείγνληα ιόγσ πξνζεζκίαο πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ εκπξόζεζκα νη 
άδεηεο από ηελ Γηεύζπλζε Δκπνξίνπ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ) 

 
3. Υορήγηζη άδειας κοπής δένδροσ ζηην Δημοηική Ιοινόηηηα Θαλσζού. 

 
(Σν ζέκα ζεσξείηαη θαηεπείγνλ ιόγσ ηεο εθηεηακέλεο ζήςεο ηνπ δέληξνπ ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο γηα 
πξόθιεζε αηπρήκαηνο) 

 
4. Υορήγηζη άδειας κοπής δένηρφν για καηαζκεσή κόμβοσ κσκλοθοριακής ζύνδεζης, νέοσ 

βρεθονηπιακού ζηαθμού Ιοζκινού και σθιζηάμενοσ Μηπιαγφγείοσ με ηην παρακείμενη 
επαρτιακή οδό. 

 
(Σν ζέκα ζεσξείηαη θαηεπείγνλ ιόγσ πξνζεζκίαο πξνθεηκέλνπ ελόςεη ηεο έλαξμεο ηεο λέαο ζρνιηθήο 
πεξηόδνπ, λα επηζπεπζεί ε θαηαζθεπή ηνπ θόκβνπ  θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηνπ λένπ βξεθνλεπηαθνύ 
ζηαζκνύ Κνζθηλνύ θαη ηνπ πθηζηάκελνπ Νεπηαγσγείνπ κε παξαθείκελε επαξρηαθή νδό)  
 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
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Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής μεηά ηα ανφηέρφ, και έτονηας σπόυη: 
 

α) Σνλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ απηώλ όπσο παξαπάλσ αλαιπηηθά αλαθέξεηαη. 
β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. 73 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87 Α’/07-06-2010) όπσο απηέο 

αληηθαηαζηάζεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο, ηνπ άξζξνπ 94 παξ. β ηνπ Ν. 4685/2020, ηεο παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4735/2020, ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 4795/2021, ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 
4876/2021, ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4623/2019, πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εσήο, 
γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3463/2006, 

δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηεο εγθπθιίνπ  374/39135/30.05.2022 ηνπ ΤΠ.Δ., 
ε) Σελ θαηάζηαζε ςεθνθνξίαο κε ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε νπνία ζηάιζεθε ειεθηξνληθά - κε 

email ζε όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη είηε επηζηξάθεθε ζπκπιεξσκέλε, είηε απάληεζαλ κε 

ειεθηξνληθό θαη ηειεθσληθό κήλπκα όπνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ςήθηζαλ όινη νη ζπκκεηέρνληεο 
«Τπέξ», 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ 
 

‘Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηεο ζύγθιεζεο ηεο 11εο Έθηαθηεο πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

θαζώο θαη ηελ θαηεπείγνπζα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ: 
 

1. Υορήγηζη αδειών ζσμμεηοτής ζηοσς δικαιούτοσς μικροπφληηές ζηην εμποροπανήγσρη 
ηοσ ΑΓΘΟΤ ΦΑΜΟΤΡΘΟΤ ηης Ιοινόηηηας Ρόδοσ για ηο έηος 2022. 

2. Υορήγηζη αδειών ζσμμεηοτής ζηοσς δικαιούτοσς μικροπφληηές ηης εμποροπανήγσρης 
«Τυώζεφς Σιμίοσ ηασρού» ζηην Δημοηική Ιοινόηηηα Ιαλσθιών. 

 
 (Σα ζέκαηα ζεσξνύληαη θαηεπείγνληα ιόγσ πξνζεζκίαο πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ εκπξόζεζκα νη 
άδεηεο από ηελ Γηεύζπλζε Δκπνξίνπ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ) 

 
3. Υορήγηζη άδειας κοπής δένδροσ ζηην Δημοηική Ιοινόηηηα Θαλσζού. 

 
(Σν ζέκα ζεσξείηαη θαηεπείγνλ ιόγσ ηεο εθηεηακέλεο ζήςεο ηνπ δέληξνπ ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο γηα 
πξόθιεζε αηπρήκαηνο) 

 
4. Υορήγηζη άδειας κοπής δένηρφν για καηαζκεσή κόμβοσ κσκλοθοριακής ζύνδεζης, νέοσ 

βρεθονηπιακού ζηαθμού Ιοζκινού και σθιζηάμενοσ Μηπιαγφγείοσ με ηην παρακείμενη 
επαρτιακή οδό. 

 
(Σν ζέκα ζεσξείηαη θαηεπείγνλ ιόγσ πξνζεζκίαο πξνθεηκέλνπ ελόςεη ηεο έλαξμεο ηεο λέαο ζρνιηθήο 
πεξηόδνπ, λα επηζπεπζεί ε θαηαζθεπή ηνπ θόκβνπ  θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηνπ λένπ βξεθνλεπηαθνύ 
ζηαζκνύ Κνζθηλνύ θαη ηνπ πθηζηάκελνπ Νεπηαγσγείνπ κε παξαθείκελε επαξρηαθή νδό)  

 
              Ο Πξόεδξνο                                                                     Σα Μέιε 

           ηέθαλνο Γξάθνο                                                    1) Σζακπίθα Κηαραγηά Μαγηόγινπ 
                                                                                        2) Νηθόιανο Καξακαξίηεο 

                                                                               3) Μηραήι είηεο 
                                                                               4) Αζαλάζηνο ηάκνο 

                                                                               5) Alexandre-Basile (Aιέμεο) Coliadis 

                                                                               6) Βαζίιεηνο Παπαντθνλόκνπ 
                                                                               7) Γηάλλεο Αθεληνύιεο 

                                                                               8) Δκκαλνπήι Καδνύιιεο 
                                                                               9) Μηραήι ηαπξήο 

                                                                              10) Γεκήηξηνο Ισζήθ 
                                                Αθξηβέο Απόζπαζκα 

                                                              Ο Πξόεδξνο 

 
 

                                                      Γξ. ηέθαλνο Ι. Γξάθνο 
Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζηηθώλ Μλεκείσλ 

& Τπεξεζίαο Γόκεζεο 

Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Α.Π.Θ. 
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