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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  31/05/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 15/31-05-2021    Αριθ. Απόφασης: 106/2021 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαΐου  του  2021  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 16.00 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα με 
τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών 
και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του 
άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 

1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει 
ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη 
ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από 

συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η 
φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού 

οργάνου» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, 
παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/25086/27.05.2021  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 

κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου 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.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   

28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 

30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ  
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-Αντιδήμαρχος 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

 
  

33.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

34.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  37.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-

Πρόεδρος Δ.Σ. 
 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντιδήμαρχος  
 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     

  Αντιδήμαρχος    
 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

7.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

2.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.  ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.  ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 11.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

6.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  

   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

12.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 
Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου,  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Δ.Σ.              
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

 
Θ Ε Μ Α 14o: Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 51/2020 Απόφασης Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» 
οχημάτων από την  Κ.Μ.2003 γαιών Καλυθιών, για την εγκατάσταση 
«Αποθήκευση – εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου» ιδιοκτησίας  της 

εταιρείας  ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος, 
εισηγούμενος θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 51/06.07.2020 Απόφαση της 

Ε.Π.Ζ. η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Αριθμός Απόφασης 51/2020 

 
Περίληψη 

 
Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την  Κ.Μ.2003 γαιών 
Καλυθιών, για την εγκατάσταση «Αποθήκευση – εμφιάλωση και διακίνηση 

υγραερίου» ιδιοκτησίας  της εταιρείας ¨ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 
 

 Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 
16/14088/ 17-03-2020 εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και υποδομών που αφορά 
στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 
Θέμα:  Γνωμοδότηση περί υποβολής μελέτης  «εισόδου εξόδου» οχημάτων της 

Κ.Μ.2003 γαιών Καλυθιών επί  υφιστάμενου δρόμου για χρήση 

«Αποθήκευση – εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου» ιδιοκτησίας 

εταιρείας ¨ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.¨. 

Σχετικά: Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/435/07-01-2020 της επιχείρησης ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.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 υποβαλλόμενη 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 γνωμοδότηση μας για την εν θέματι 
μελέτη  και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υποβαλλόμενη αίτηση με αριθμ.πρωτ.16/435/07-01-2020 της επιχείρησης 
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. για έγκριση «εισόδου - εξόδου» για την εγκατάσταση με 
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δραστηριότητα Αποθήκευση – εμφιάλωση υγραερίων, που βρίσκεται στη θέση Κακκάρι-

Καλυθιές, στο Δήμο Ρόδου με επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» 

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. Η με αρ.πρωτ 1598905 Ανακοίνωση του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου με αρ. 286801000 
ΓΕΜΗ της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. ». 

8. Το με αριθμ.πρωτ. 4941/2018(Αρ.ειδ.βιβ-2733/2018) του Κτηματολογίου Ρόδου της ΚΜ 

2003 Γαιών Καλυθιών πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. 

9. Το με αρ.πρωτ.1200/12-02-2020 Φωτοαντίγραφο κτηματολογικού σχεδιαγράμματος  της 

Κ.Μ. 2003 Γαιών Καλυθιών. 

10. Την από 31/12/2019 υπεύθυνη δήλωση του κου Πολυμενάκου Αθανασίου του Χρήστου, 
ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ¨ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. ¨ με την οποία δηλώνει ότι 

έλαβε γνώση και συμφωνεί με την προτεινόμενη «είσοδο- έξοδο» του Μηχανικού 
Καραμπούλα Ιωάννη με ιδιότητα Πολιτικός Μηχανικός για χρήση της εγκατάστασης 

μονάδας αποθήκευσης – εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίων. 

11. Την από 02-01-2020 υπεύθυνη δήλωση του Μηχανολόγου-Μηχανικού κου Μυλωνά 
Αλέξανδρου του Κωνσταντίνου 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, από την εγκατάσταση 
«ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» εντός της ΚΜ2003 γαιών Καλυθιών. 

12. Το με αριθμό πρωτ. 114/2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου 

Ρόδου περί χορήγηση βεβαίωσης όρων δόμησης για την Κ.Μ.2003 Γαιών Καλυθιών, 
όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι είναι επιτρεπτή η χρήση: «…. Αποθήκευση- 

Εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου ……» με την επιφύλαξη : των ειδικών διατάξεων 
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που ισχύουν για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, των περιβαλλοντικών εγκρίσεων, των 

εγκρίσεων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (δασαρχείο, αρχαιολογία κτλ), της 
εξασφάλισης πρόσβαση και κυκλοφοριακής σύνδεσης, των εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων 
της αρμόδιας υπηρεσίας Περιφέρειας ΝΑ καθώς και των κατευθύνσεων της ΚΥΑ 

11508/18-02-2009, ΦΕΚ 151/Α.Α.Π./13-4-09  

13. Το με αριθμό πρωτ. 2154/27-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

Δήμου Ρόδου με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα περί χαρακτηρισμού της οδού, 
σύμφωνα με το οποίο αναφέρουν ότι : «… Η χάραξη της οδού δεν ακολουθεί χάραξη 
κτηματολογικής οδού, ενώ από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες 

της περιοχής διαμορφώθηκε (κατά πλάτος, κατά μήκος και κατά θέση) με την πάροδο 
του χρόνου και με την ανοχή των παρόδιων ιδιοκτητών. Υφίσταται τουλάχιστον από τη 

δεκαετία του 1970, ως αγροτική οδός, καθώς εμφαίνεται στους ανάλογους χάρτες Γ.Υ.Σ. 
(χρονολογία λήψης 1975) και συντηρείται από το Δήμο ο οποίος έχει κατασκευάσει επί 

αυτού έργα υποδομής (ύδρευση, τμηματική ασφαλτόστρωση, κλπ) Στα αρχεία της 
υπηρεσίας μας ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αφορούν στον Δημόσιο 
χαρακτήρα της δρόμου ή διοικητικές πράξεις αναγνώρισης/χαρακτηρισμού αυτού.». 

14. Την με αρ.141/16-12-2016 Άδεια Δόμησης και την με αρ.ΕΓΔ 139/05-12-2016 Έγκριση 
Δόμησης. 

15. το συνημμένο Σχέδιο με θέμα «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΌΔΟΥ-ΕΞΌΔΟΥ»  του 
διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Καραμπουλα Ιωάννη όπου απεικονίζεται η  
οριζόντια διαγράμμιση και κάθετη σήμανση.    

16. Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 4770/Φ14.1491/18-11-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, Τμήμα βιομηχανίας περί ‘’Χορήγησης άδειας εγκατάστασης για ίδρυση μονάδας 

αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου , της εταιρείας Πετρογκαζ ΑΕ θέση 
«Κακκαρη Καλυθιών» του Δήμου Ρόδου’’ 

17. Το με αριθμό πρωτ. 2540/Φ707.4/9-9-2019 πιστοποιητικό (ενεργητικής) 

πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου  
   Διενήργησε αυτοψία την 10η Φεβρουαρίου του 2020 και διαπίστωσε ότι:  

 Η εν λόγω εγκατάσταση βρίσκεται εντός της περιφραγμένης  Κτηματολογικής 

Μερίδας 2003 γαιών Καλυθιών  ένω έχει κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- 
εξόδου μήκους 8,40 μέτρων στην περίφραξη του ακινήτου. Έχει δε τοποθετηθεί 

καγκελόπορτα και υπάρχει κατακόρυφη σήμανση  Ρ-7 και Ρ-2 (συνημμένες 
φωτογραφίες).  

 Η ιδιοκτησία  έχει πρόσβαση σε δρόμους που δεν ακολούθουν  χάραξη 

κτηματολογικής οδού  η προέκταση του ενός δρόμου συμβάλει με την Επαρχιακή 
οδό Ρόδου –Καλυθιές (α.α.13) και η προέκταση του άλλου δρόμου συμβάλει σε 

υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο κτηματολογικό δρόμο. Οι δρόμοι αυτοί είναι χωμάτινοι 
στο μεγαλύτερο μήκος τους , δύσβατοι και διασχίζουν ιδιοκτησίες.  

Με βάση το αρ.πρωτ.ΔΜΕΟ/ε/1242/05-12-2003 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ 

όπου αναφέρει ότι «..η δημιουργία κοινόχρηστου δρόμου με ιδιωτική βούληση είναι 

άκυρη ενώ επιτρέπεται η δημιουργία ιδιωτικού δρόμου και οι ιδιοκτησίες που έχουν 

πρόσβαση σε κοινόχρηστους δρόμους μέσω ιδιωτικών οδών θεωρούνται ότι έχουν 

πρόσωπο στους κοινόχρηστους δρόμους όσο το πλάτος του ιδιωτικού δρόμου …. ….  δεν 

πληρούν τις απαιτούμενες από το Β.Δ. 465/70 προϋποθέσεις για έγκριση κυκλοφοριακών 

συνδέσεων.» προκύπτει ότι για την εγκατάσταση «Αποθήκευση – εμφιάλωση και διακίνηση 

υγραερίου» ιδιοκτησίας εταιρείας ¨ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.¨ δεν δύναται η έγκριση μελέτης 

πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την  Κ.Μ.2003 γαιών Καλυθιών. 

Η υπηρεσία δύναται να επανεξετάσει το εν λόγω αίτημα εφόσον υπάρξει πράξη 

χαρακτηρισμού οδού.  

ΑΔΑ: ΨΡΝΘΩ1Ρ-15Ν



6 

 

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

του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί 
Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β 
του Ν. 4685/2020 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

 
 Την ανωτέρω εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,  

 Την τοποθέτηση του εκπροσώπου Μηχανολόγου-Μηχανικού κου Μυλωνά 
Αλέξανδρου του Κωνσταντίνου που παρέστη στην Επιτροπή, σύμφωνα με την 
οποία δήλωσε στο σώμα ότι θα προβεί άμεσα σε  χαρακτηρισμό οδού ή διοικητική 

πράξη  αναγνώρισης/χαρακτηρισμού αυτής  
 Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση μελέτης του τμήματος 
Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών περί «εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την  Κ.Μ.2003 γαιών 
Καλυθιών, για την εγκατάσταση «Αποθήκευση – εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου» 

ιδιοκτησίας  της εταιρείας ¨ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους που  θα 
αναφέρονται σε αυτήν με την προσθήκη να συμπεριληφθεί ο όρος  «η εταιρεία 
Πετρογκάζ υποχρεούται σε εύλογο χρονικό διάστημα να προβεί στο 

χαρακτηρισμό της οδού ή σε διοικητική πράξη αναγνώρισης/χαρακτηρισμού 
της οδού». 

 

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ.Εμμανουήλ Στάγκα για το 
συγκεκριμένο θέμα έχει ως εξής: 
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        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος, 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Την υπ’ αριθ. 51/06-07-2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και των άρθρων 79 και 93 
του Ν.3463/2006, 

 Την τοποθέτηση –πρόταση του Δημάρχου Ρόδου κ.Αντώνη Β. Καμπουράκη για την 
μη έγκριση της μελέτης εισόδου-εξόδου οχημάτων της Κ.Μ.2003 γαιών Καλυθιών, 

μέχρι να πληρωθούν οι απαιτούμενες από το Νόμο προϋποθέσεις, 
 Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του 

Αντιδημάρχου κ.Στέφανου Δράκου και των μελών του Σώματος που 
περιγράφονται στο αναλυτικό   απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 Την από 26-03-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα επτά  
(37) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 

ψήφισαν «ΥΠΕΡ» οι τριάντα έξι (36) και «ΠΑΡΩΝ» ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ.Δημήτρης Ζαννετούλλης. 

             

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Δεν χορηγεί την έγκριση της μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την  
Κ.Μ.2003 γαιών Καλυθιών, καθώς όπως προκύπτει από το φάκελο των δικαιολογητικών 
και την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δεν πληρούνται ακόμη στο σύνολο 

τους οι νόμιμες προϋποθέσεις έγκρισης. 
 

 
 
 

                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                               

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

                                                                                                                                

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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