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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  22/4/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:7/22-4-2019    Αριθ. Απόφασης: 575/2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 22α Απριλίου  2019  ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 13.00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ. 2/20470/18.4.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

 

 23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

24.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 25.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 27.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 28.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
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14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

21.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 11.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

14.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

 
5. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

15. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

8.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

9. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

10. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 19.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας 
 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος . 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι είκοσι 
οκτώ (28), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Έγκριση της αρ. 51/2019 Απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «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.» 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου εισηγούμενος το θέμα εκτός 
Η/Δ επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, θέτει υπόψη 
του Σώματος την αρ. 51/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, η οποία έχει ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 
ΑΠ έγγραφο  Δνσης Τεχνικών Έργων και υποδομών που έχει ως εξής: 

 

Θέμα:  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. 

 Σχετικά:  1)Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/17816/04-04-2019 αίτηση  
  

 
 Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα σχετικά έγγραφα, το ΒΔ 

465/70 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα προέβη στο 
έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου που συνοδεύει τη σχετική αίτηση (1). 

 Σε  συνεχεία μετά από διορθώσεις της υποβληθείσας πρότασης  
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 κ. Μιχ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής  την ανωτέρω μελέτη η οποία έχει ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υποβαλλόμενη αίτηση του Κου Ατσίδη Αναστάσιου με αριθμ. 
πρωτ. 16/17816/04-04-2019 για έγκριση εισόδου-εξόδου τις υπό την 
ιδιοκτησία τους μερίδες 158ΕΓ και 158ΕΔ Γαιών Ρόδου, ως ενιαίο σύνολο και τις 
μερίδες 158ΕΑ,158ΕΒ,158ΕΖ,158ΕΕ, που βρίσκονται στην περιοχή Καναμάτ 
Ρόδου, επί της οδού Δελμούζου για εγκατάσταση Νέας ισόγειας μεταλλικής 
βιδωτής αποθήκης με πατάρι».  

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. 
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7. Το φωτοαντίγραφο της ΚΜ 158Ε γαιών Ρόδου με τα 
αποσπασμένα τμήμα ΚΜ158ΕΑ, 158ΕΒ, 158ΕΓ, 158ΕΔ, 158ΕΕ, 158ΕΖ γαιών Ρόδου 
όπου εμφαίνεται και η δουλεία διάβασης δ1, δ2,δ3,δ4, δ5,δ6,δ7,δ8. 

8. Το φωτοαντίγραφο του κτηματολογικού σχεδιαγράμματος της 
ΚΜ158ΕΔ γαιών Ρόδου όπου εμφαίνεται η δουλεία διάβασης  δ8, το 
υπ΄αριθμό πρωτ. 16936/2006 φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ιδιοκτησίας 
αυτής που σύμφωνα με την  έκθεση κτηματολογικής έρευνας της δικηγόρου 
Αντωνιάδη Μάρας το πιστοποιητικό αυτό από τις κτηματολογικές εγγραφές 
που αφορούν την ιδιοκτησία του ακινήτου δεν απορρέει μέχρι σήμερα καμία 
μεταβολή.  Οι ιδιοκτήτες της εν λόγο κτηματολογικής μερίδας είναι οι 
Αναστάσης Ατσίδης του Γεωργίου και κα Χριστίνα συζ Αναστασίου Ατσίδη το 
γένος Στυλιανού Ζαννετίδη κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος.  

9. Το φωτοαντίγραφο του κτηματολογικού σχεδιαγράμματος της 
ΚΜ158ΕΓ γαιών Ρόδου, όπου εμφαίνεται η δουλεία διάβασης δ7,   το 
υπ΄αριθμό πρωτ. 16935/2006 φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ιδιοκτησίας 
αυτής που σύμφωνα με την  έκθεση κτηματολογικής έρευνας της δικηγόρου 
Αντωνιάδη Μάρας το πιστοποιητικό αυτό δεν απορρέει από τις κτηματολογικές 
εγγραφές που αφορούν την ιδιοκτησία του ακινήτου μέχρι σήμερα καμία 
μεταβολή.  Οι ιδιοκτήτες της εν λόγο κτηματολογικής μερίδας είναι οι 
Αναστάσης Ατσίδης του Γεωργίου και κα Χριστίνα συζ Αναστασίου Ατσίδη το 
γένος Στυλιανού Ζανετίδη κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος 

10. Εκθέσεις  κτηματολογικής έρευνας της δικηγόρου Αντωνιάδη 
Μάρας (δύο στον αριθμό) σύμφωνα με τις οποίες η ΚΜ 158ΕΕ και η ΚΜ 158ΕΒ 

γαιών Ρόδου με ιδιοκτήτες των μερίδων αυτών τους Κωνσταντίνο Ζαννετίδη 
του Στυλιανού  και Σολανζ – Αλίκη συζ. Κωνσταντίνου Ζαννετίδη δυνάμει των  
υπ αριθμών 29002/2005 Συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Δημητρίου 
Γιώρτσου (αριθμός κτηματολογικής εγγραφής 1387/2006) και του υπ αριθμ. 
66/17-02-2005 πρακτικού εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς του Πολυμελούς 
πρωτοδικείου Ρόδου (αριθμός κτηματολογικής εγγραφής 4129/2005) 
αντιστοίχως. 

11. Εκθέσεις  κτηματολογικής έρευνας της δικηγόρου Αντωνιάδη 
Μάρας (δύο στον αριθμό) σύμφωνα με τις οποίες η ΚΜ 158ΕΖ και η ΚΜ158ΕΑ 
γαιών Ρόδου με ιδιοκτήτες των μερίδων αυτών, τους Αναστάση Ατσίδη του 
Γεωργίου και Χριστίνα συζ Αναστασίου Ατσίδη το γένος Στυλιανού Ζαννετίδη 
δυνάμει των  υπ αριθμών 29002/2005 Συμβολαίου του Συμβολαιογράφου 
Δημητρίου Γιώρτσου (αριθμός κτηματολογικής εγγραφής 1387/2006) και του 
υπ αριθμ. 67/17-02-2005 πρακτικού εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς του 
Πολυμελούς πρωτοδικείου Ρόδου (αριθμός κτηματολογικής εγγραφής 
3848/2005) αντιστοίχως. 

12. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των κυρίων Ατσίδη Αναστάσιου του 
Γεωργίου, Χριστίνας Ατσίδη του Στυλιανού Ζαννετίδη,  Κωνσταντίνου 
Ζανετίδη του Στυλιανού και Σολανζ Αλις Ζακλιν Μαρί Ζαννεττίδη του Ροζε 
Μισα, σύμφωνα με τις οποίες δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και συμφωνούν με 
την προτεινόμενη  «είσοδο – έξοδο»  στις μερίδες 158ΕΑ, 158ΕΒ, 158ΕΓ,158ΕΔ, 
158ΕΕ και 158ΕΖ του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ανδρέα Μιχαηλίδη για χρήση 
εγκατάστασης "Νέας ισόγειας μεταλλικής βιδωτής αποθήκης με 
πατάρι». 

13. Την υπεύθυνη δήλωση του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού Α.Π.Θ. Ανδρέα Μιχαηλίδη , σύμφωνα με την οποία δηλώνεται ότι, 
σύμφωνα με τον Νόμο 465/1970 άρθρο 39 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 
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μέχρι σήμερα, δεν απαιτείται σχέδιο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Επίσης 
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 κλήσεις επαρκούν για 
την άμεση εκτόνωση αυτών. 

14. Η  υπ αριθμό πρωτ. 415/27-03-19 βεβαίωση όρων δόμησης και 
χρήσεων γης της Δ/νση Πολ/κου Σχ/σμού του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την 
οποία επιτρέπεται η χρήση Εμπορικών Αποθηκών. 

15. Το υπ΄αριθμό πρωτ. 104/2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού περί χαρακτηρισμό της οδού σύμφωνα με το οποίο 
η οδός Δελμούζου θεωρείται κοινόχρηστος δημοτικός δρόμος. 

Προέβη στον έλεγχο των ανωτέρων  υποβαλλόμενων δικαιολογητικών 
και   

 

Σ υ ν α ιν ε ί  

 με την υποβληθείσα μελέτη πρότασης που αποτυπώνεται στο Σχέδιο 
Τ4 του Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού Α.Π.Θ. Ανδρέα Μιχαηλίδη 
και αφορά την 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.  

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

όπως αυτό απεικονίζεται στο θεωρημένο σχέδιο. 
4.Επίσης επί της οδού Δελμούζου έμπροσθεν Κ.Μ. 158ΕΔ, Γαιών 

Ρόδου οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να προβούν σε  οριζόντια διαγράμμιση 
του άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή έμπροσθεν της εισόδου – 
εξόδου και σε μήκος 50 μέτρων εκατέρωθεν αυτής. 

5.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου και 
εξόδου εντός της  Κ.Μ.158ΕΔ Γαιών Ρόδου 

 
 Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο 

του Διπλωματούχου ΑΠΘ Αρχιτέκτονα Μηχανικού Μιχαηλίδη Ανδρέα το 
οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και ΘΕΩΡΗΣΕ. 

 
I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της 

εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει 
πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο. Τ4  

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 
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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 τις ΚΜ158ΕΑ, 158ΕΒ, 158ΕΓ,158ΕΔ, 158ΕΕ και 158ΕΖ  γαιών 
Ρόδου, θα  γίνονται δια μέσου της θεωρημένης εισόδου-εξόδου που 
βρίσκεται στη δουλεία διάβασης της μερίδας ΚΜ 158ΕΔ γαιών Ρόδου στο 
σημείο που εφάπτεται με την Κοινόχρηστη Δημοτική οδό Δελμβούζου και 
φαίνεται στο 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 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 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  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. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Α) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξη συζήτηση του θέματος. (ΑΔΑ: 
ΩΖΕΠΩ1Ρ-ΡΘΕ) 

Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 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.  

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

όπως αυτό απεικονίζεται στο θεωρημένο σχέδιο. 
4.Επίσης επί της οδού Δελμούζου έμπροσθεν Κ.Μ. 158ΕΔ, Γαιών 

Ρόδου οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να προβούν σε  οριζόντια διαγράμμιση 
του άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή έμπροσθεν της εισόδου – 
εξόδου και σε μήκος 50 μέτρων εκατέρωθεν αυτής. 

5.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου και 
εξόδου εντός της  Κ.Μ.158ΕΔ Γαιών Ρόδου 

 Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο 
του Διπλωματούχου ΑΠΘ Αρχιτέκτονα Μηχανικού Μιχαηλίδη Ανδρέα το 
οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και ΘΕΩΡΗΣΕ. 

 
Ι. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής της 

εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – Εξόδου»  υποχρεούται να εφαρμόσει 
πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο. Τ4  

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 τις ΚΜ158ΕΑ, 158ΕΒ, 158ΕΓ,158ΕΔ, 158ΕΕ και 158ΕΖ  γαιών 
Ρόδου, θα  γίνονται δια μέσου της θεωρημένης εισόδου-εξόδου που 
βρίσκεται στη δουλεία διάβασης της μερίδας ΚΜ 158ΕΔ γαιών Ρόδου στο 
σημείο που εφάπτεται με την Κοινόχρηστη Δημοτική οδό Δελμβούζου και 
φαίνεται στο 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». 
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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 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 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  και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της 
εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων 
της υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 

 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ.Σ.Στάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ.Μ.Καραγιάννη, Μ.Δράκος και  Μ.Χριστοδούλου ήταν απόντες από 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 
 
 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των 
άρθρων 93 και 79   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών του Σώματος, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος 
χαρακτήρα (αρ.Απόφασης 498/2019 Δημοτικού Συμβουλίου- 

Α.Δ.Α: και για τους λόγους που περιγράφονται 
στο αρ.πρωτ. 2/21260/2019  έγγραφο του Προέδρου της 
Ε.Π.Ζ. 
 

2. Eγκρίνει την υπ’αρ.51/2019 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  για την έγκριση της 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,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. 
3.Να  γίνει  η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεων 

STOP όπως αυτό απεικονίζεται στο θεωρημένο σχέδιο. 
4.Επίσης επί της οδού Δελμούζου έμπροσθεν Κ.Μ. 158ΕΔ, 

Γαιών Ρόδου οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να προβούν σε  οριζόντια 
διαγράμμιση του άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή έμπροσθεν 
της εισόδου – εξόδου και σε μήκος 50 μέτρων εκατέρωθεν αυτής. 

5.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου 
και εξόδου εντός της  Κ.Μ.158ΕΔ Γαιών Ρόδου 

 Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο 
Σχέδιο του Διπλωματούχου ΑΠΘ Αρχιτέκτονα Μηχανικού Μιχαηλίδη 
Ανδρέα το οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και ΘΕΩΡΗΣΕ. 

 
Ι. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής 

της εγκεκριμένης μελέτης «Εισόδου – Εξόδου»  υποχρεούται να 
εφαρμόσει πιστά το εγκεκριμένο σχέδιο. Τ4  

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 τις ΚΜ158ΕΑ, 158ΕΒ, 158ΕΓ,158ΕΔ, 158ΕΕ 
και 158ΕΖ  γαιών Ρόδου, θα  γίνονται δια μέσου της θεωρημένης 
εισόδου-εξόδου που βρίσκεται στη δουλεία διάβασης της μερίδας ΚΜ 
158ΕΔ γαιών Ρόδου στο σημείο που εφάπτεται με την Κοινόχρηστη 
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Δημοτική οδό Δελμβούζου και φαίνεται στο 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 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 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  και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της 
εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν 
αποκλίσεων της  
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υφιστάμενης εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 

 

 
 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


