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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  31/03/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 

Αριθ. Πρακτικού: 05/31-03-2022    Αριθ. Απόφασης:  076/2022 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαρτίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 
17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε   Τακτική Συνεδρίαση  Δια 
Ζώσης Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με 
Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του 
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, και 
στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των 

Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                       
κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/15315/23.03.2022  

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 
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 31. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 34. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  35. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
37. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 39. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 40. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 42. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
44.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Γραμματέας Δ.Σ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 46.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

 47. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
 48. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

 49.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κανένας  
 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου                        

κα Κυριακή Νικολαϊδου. 

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ιωάννης Ιατρίδης αποχώρησε από την 

Συνεδρίαση μετά το πέρας συζήτησης του 3ου θέματος της Η/Δ το οποίο 
προτάθηκε όλων των θεμάτων και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Γιαννάς 
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αποχώρησε μετά την Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους 
κ.κ.Αντιδημάχους, Εντεταλμένους και Δημοτικούς Συμβούλους. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 

(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  και οι σαράντα εννέα  (49), ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

Θ Ε Μ Α  22ο : Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), του έργου 
«Προκαταρκτική μελέτη, για τη διερεύνηση των κυκλοφοριακών 

επιπτώσεων, από τη λειτουργία των νέων χώρων στάθμευσης, λόγω της 
χωροθέτησης νέων χρήσεων, στο τουριστικό Λιμένα της Ρόδου». 

 

Ο  Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Καρίκης εισηγούμενος το θέμα, 
θέτει υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου, με αριθμό 2076/2022 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 
η  οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως: 

 
ΘΕΜΑ: Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου « Προκαταρκτική μελέτη για τη διερεύνηση των 

κυκλοφοριακών επιπτώσεων από τη λειτουργία των νέων χώρων στάθμευσης, 

λόγω της χωροθέτησης νέων χρήσεων, στον τουριστικό Λιμένα της Ρόδου.».    

 

     Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου προώθησε στην Υπηρεσία μας το 

με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ 8983/ 18-02-2002 ) έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να 

γνωμοδοτήσει για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου του 

θέματος, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία 

αξιολόγησης του φακέλου της Μ.Π.Ε. από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Τμήμα 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου). 

    Σημειώνεται ότι ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., δεν έχουν 

την αρμοδιότητα να γνωμοδοτούν για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων, 

είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων αλλά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Απόφαση Υπουργών 

Εσωτερικών και ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. Οικ. 1649/45, ΦΕΚ 45Β/2014) προβλέπει τη 

δυνατότητα αιτήματος της Περιφέρειας για γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

    Ως εκ τούτου, η συνοπτική περιγραφή του εν λόγω έργου –σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. 

του έργου- καθώς και η γενική μας άποψη για τα περιβαλλοντικά και μόνο θέματα, τα 

σχετικά με το έργο, αναφέρονται παρακάτω. 

 

Ιστορικό 

 

   0 Λιμένας Αναψυχής Ρόδου χωροθετήθηκε με τον Νόμο 2160/93 που δημοσιεύτηκε 

στο Φ.Ε.Κ. 118/Α/19.7.93. Σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο και συγκεκριμένα στο 

άρθρο 30 παράγραφος 5 εγκρίνεται η δέση του Λιμένα. Η σύμβαση παραχώρησης της 

Μαρίνας Ρόδου μεταξύ του Υπ. Τουρισμού και του Δήμου Ροδίων, υπογράφηκε στις 13-

6-2003. 

  Η εταιρεία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ», αναδείχθηκε ως πλειοδότης στον Διαγωνισμό που 

διεξήχθη από τον Δήμο Ροδίων για την ανάδειξη μισθωτή για τον τουριστικό λιμένα 

(μαρίνα) πόλεως Ρόδου. 

   Ο Δήμος Ροδίων υπέγραψε την Μισθωτική Σύμβαση με την δεύτερη Μισθώτρια 

«ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α,Ε.» ως προέβλεπε η σύμβαση παραχώρησης στις 13-9-2006. Στις 

19/3/2013 υπογράφηκε η τριμερής σχέση παραχώρησης-μίσθωσης μεταξύ του 

υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Ροδίων και της εταιρείας «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.». 

Συγκεκριμένα στο αντικείμενο μελέτης περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 Οδικό δίκτυο ευρύτερης περιοχής 
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 Πύλες εισόδου - εξόδου 

 Στάθμευση στην υπό μελέτη ανάπτυξη 

 Προσπέλαση στην υπό μελέτη ανάπτυξη (διαδρομές και κατανομή φόρτου 

εισόδου - εξόδου στις δύο Πύλες) 

 Κυκλοφοριακή Θεώρηση (αύξηση φόρτων από τη λειτουργία της ανάπτυξης και 

προκαταρκτική γενική διερεύνηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων). 

 

Γενικά Στοιχεία 

 

Γενική Διάταξη χερσαίας ζώνης - Κτιριακές εγκαταστάσεις 

   Στην περίπτωση της Μαρίνας Ρόδου έχουμε μια μικτού τύπου ανάπτυξη που 

συνδυάζει υποδομές οικιστικής, εμπορικής και ψυχαγωγικής χρήσης στην περιοχή, με 

πολυτελείς κατοικίες, παγκόσμιας κλάσης εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για σκάφη, 

πλειάδα καταστημάτων και παραθαλάσσιων χώρων εστίασης καθώς και μια σειρά από 

προτάσεις ψυχαγωγίας. Η μαρίνα προσφέρει μια επιλογή από πολυτελείς κατοικίες που 

έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να προσφέρουν άνετη, ευρύχωρη μοντέρνα ζωή με 

απεριόριστη πανοραμική θέα στη θάλασσα. 

   Νότια του άξονα της εισόδου στην αρχική χωροθέτηση είχε τοποθετηθεί η 

ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της Μαρίνας για την επισκευή και την χερσαία εναπόθεση 

σκαφών. Επειδή έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη 

χωροθέτηση της Μαρίνας (Με την με αριθμό 3043/21.02.2012 του Υπουργού 

Τουρισμού η χωροθέτηση του 2ου τμήματος (Β’ ΦΑΣΗΣ) της Μαρίνας Ρόδου εγκρίνεται 

και καταχωρείται στο ΦΕΚ 85/23-03-2012) και ακόμα περισσότερος από την αρχική 

χωροθέτηση της Μαρίνας (Νόμος 2160/93) έχουν αλλάξει τα δεδομένα και εξ αυτών, οι 

λειτουργικές ανάγκες της Μαρίνας. 

  Διενεργήθηκε διαγωνισμός και κατοχυρώθηκε σύμφωνα με Απόφαση του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου η κατασκευή ναυπηγοεπισκευαστικής Μονάδας 

με δυνατότητα αποθήκευσης σκαφών (Dry Stack Storage Facility) στην θέση Καναμάτ 

Ρόδου. 

  Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωσή του Λιμενικού Ταμείου.: Την 7η Μαΐου 2021 

υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου 

και της αναδόχου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α1 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «Α1 

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» που εδρεύει στη Ρόδο, για την παραχώρηση του 

δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης τμήματος Ζώνης Λιμένα του Κέντρου 

Επισκευής Πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ Δήμου Ρόδου χερσαίας έκτασης 63.314,00 

τ.μ. και θαλάσσιας έκτασης 39.715,00 τ.μ.. 

   Η παραχώρηση γίνεται με σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

ναυπηγοεπισκευής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών με εξαίρεση την ακτοπλοΐα, για 

χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών, με δυνατότητα παράτασης για πέντε (05) έτη 

επιπλέον από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης." 

    Αυτή η μονάδα απέχει από την Μαρίνα μόλις 1,5 km και θα έχει την δυνατότητα να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες για τις παραπάνω λειτουργίες ταχύτατα και οργανωμένα. Θα 

διαμορφωθεί προς τούτοις μνημόνιο συνεργασίας της Μαρίνας με την 

ναυπηγοεπισκευαστική. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα μία ρυπογόνος λειτουργία από 

ττλευράς θορύβου, αποβλήτων και αισθητικής να μην είναι απαραίτητη και να 

διενεργείται μακράν του παραλιακού μετώπου της πόλης της Ρόδου. 

 

Σύντομη περιγραφή εγκαταστάσεων 
 

Διάρθρωση νέων Λειτουργιών. 

Κοιτάζοντας την Μαρίνα από την θάλασσα, οι βασικές χρήσεις της, 
τοποθετούνται σε έξι διακριτά τμήματα. 

 Πολυώροφα κτίρια πολυτελών κατοικιών 

 Διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

 Εμπορικό πάρκο. 

 Υπερπολυτελείς Βίλες 
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 Παραλιακό μέτωπο 

 Υδατοδρόμιο 

 Ελικοδρόμιο 

   Κατά την θέσπιση των όρων δόμησης των επιμέρους οικοδομικών τετραγώνων, 

δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή στην οποία είχαν επιβληθεί δεσμεύσεις 

από την έγκριση της Αρχαιολογίας κατά την Β’ φάση της αρχικής 

χωροθέτησης. Οι δεσμεύσεις αυτές τέθηκαν με την υπ’ αριθμό 

(ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ22/94529/4440/2-11-2011 (ΑΔΑ: 458ΔΓ - 7ΚΥ) Απόφαση ° 

Χορήγηση έγκρισης γενικής διαμόρφωσης χερσαίων εγκαταστάσεων και λιμενολεκάνης 

Τουριστικού Λιμένα ρόδου (Β’ φάση), Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, 

Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου “ 

      Για την κυκλοφοριακή σύνδεση της μαρίνας έχει διαμορφωθεί κυκλοφοριακός 

κόμβος επί της οδού Αυστραλίας στο ύψος της οδού Λ&Ν. Τηλιακοΰ. Έχουν 

ολοκληρωθεί τα έργα ανακατασκευής της οδού Λ.&Ν. Τηλιακού (δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25μ. η κάθε μία με διαχωριστική νησίδα 

πλάτους 2.0μ.) και τα έργα διαπλάτυνσης επί της οδού Αυστραλίας στο ύψος της 

εισόδου μαρίνας για τη δημιουργία λωρίδας επιβράδυνσης η οποία εξυπηρετεί την 

είσοδο προς την Μαρίνα της Ρόδου. Στη συμβολή της οδού Λ.&Ν. Τηλιακού με την οδό 

Μ. Βολονάκη και Γεωργίου Μαύρου έχει δημιουργηθεί κυκλικός κόμβος μέσω του 

οποίου εξυπηρετούνται οι αριστερόστροφες κινήσεις προς τη μαρίνα. 

     Στο ύψος της οδού Θ. Κολοκοτρώνη προβλέπεται η δημιουργία κυκλοφοριακού 

κυκλικού κόμβου που αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των οχημάτων στο 

Λιμάνι Ακαντιάς καθώς και στη Νέα Μαρίνα. Νότια του κυκλικού κόμβου και μπροστά 

από τους Αλευρόμυλους διαμορφώνεται κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί του ερωτήματος 

με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (π.χ. 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, βεβαίωση χρήσεων γης και θεώρηση όρων 

δόμησης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου, εφόσον ζητηθεί από 

την εγκρίνουσα αρχή κλπ.) και γενικά να τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των 

απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όσο και όλες οι περιβαλλοντικές 

δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

2 .Να λαμβάνονται πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή 

ατυχημάτων προσωπικού, χρηστών και επισκεπτών στην εγκατάσταση και 

ειδικότερα να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα 

πυροπροστασίας/πυρόσβεσης 

 

Μετά τα παραπάνω ζητείται: 

 

 «"Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο : 

«Προκαταρκτική μελέτη για τη διερεύνηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων 

από τη λειτουργία των νέων χώρων στάθμευσης, λόγω της χωροθέτησης νέων 

χρήσεων, στον τουριστικό Λιμένα της Ρόδου.».    
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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. 2076/2022 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου , στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου  

 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), του άρθρου 
93 του Ν.3463/2006,  

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 
σαράντα επτά  (47) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο 
(2) απόντων του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη 

και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικολάου Γιαννά,  ψήφισαν «ΥΠΕΡ» 
και οι σαράντα επτά  (47), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την διατύπωση θετικής άποψης  για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Μ.Π.Ε.) του έργου «Προκαταρκτική μελέτη, για τη διερεύνηση των 
κυκλοφοριακών επιπτώσεων, από τη λειτουργία των νέων χώρων 

στάθμευσης, λόγω της χωροθέτησης νέων χρήσεων, στο τουριστικό 
Λιμένα της Ρόδου», υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

1.  Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις                    
(π.χ. Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, βεβαίωση χρήσεων γης και 

θεώρηση όρων δόμησης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. 
Ρόδου, εφόσον ζητηθεί από την εγκρίνουσα αρχή κλπ.) και γενικά να 
τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές με τη 

διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και 
εγκρίσεων όσο και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του 

κυρίου του έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων.  
 

2.  Να λαμβάνονται πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την 
αποφυγή ατυχημάτων προσωπικού, χρηστών και επισκεπτών στην 

εγκατάσταση και ειδικότερα να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία μέτρα πυροπροστασίας/πυρόσβεσης. 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                     

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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