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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΡΙΘ. 13/2016 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 30/11/2016 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε  συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου 
(Αποφ. Δ.Σ. 512/07-09-2014 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.) , ύστερα 
από πρόσκληση του Προέδρου της Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Γεωργίου Μ. Κακούλη (Αποφ. Δημάρχου 
1758/15-06-2016 «περί ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), αριθ. 2/98307/21-
11-2016 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα 
με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ87Α΄) 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής ήταν:   

 
      Παρόντες:1) Γιώργος Κακούλης Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος  
                      2) Μαρία Καραγιάννη Αντιπρόεδρος 
                      3)  Μιχαήλ Σταυρής-Μέλος    
                      4) Ελευθέριος Χατζηϊωάννου Αντιδήμαρχος Μέλος  
                      5)  Φλώρα Κρεμαστινού  Αντιδήμαρχος –Μέλος 
                      6) Σάββας Καλαθενός–Μέλος  
                      7) Σταματία Σαρρή –Υψηλάντη- Μέλος  
                                                                   
        Απόντες: 1) Χριστοδούλου Μιχαήλ - Μέλος  
                       2) Ελπίδα Ατσίδη-Μέλος  
                       3) Παναγιώτης Τοκούζης   
                       4) Σωτήρης Πετράκης- Μέλος   
 

Αρ. αποφ. 200/30-11-2016                                         ΑΔΑ: 7ΦΒΩΩ1Ρ-ΩΝΧ 
 

Περίληψη 
 
Επικαιροποίηση της με αριθ.30/23-03-2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας για 

Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στην ΣΤΕΡΓΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ την Τ.Κ. Σιανών. 

 
                    
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής το ΑΠ 11/73541/2016) έγγραφο της ΔΕ Ιαλυσού που έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ :Αποστολή αίτησης για επικαιροποίηση της με Αριθ.30/23-03-2015 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία χορηγήθηκε προέγκριση Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας 
καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων-παντοπωλείο-
πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης και επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής 
και κρύας κουζίνας εστιατόριο-ψαροτάβερνα» το οποίο θα λειτουργήσει στη ΤΚ Σιανών. 

 
 Σας στέλνουμε συνημμένα την με Αριθ.Πρωτ. 9/93565/07-11-2016, αίτηση της Στεργάκη 

Τσαμπίκας του Πανταλέων, με την οποία ζητά να της επικαιροποιηθεί η με  Αριθμό 30/23-03-2015 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία της είχε χορηγηθεί προέγκριση για την Άδεια 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων-
παντοπωλείο 

πώληση ειδών λαϊκής τέχνης και επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και 
κρύας κουζίνας, εστιατόριο-ψαροταβέρνα» το οποία θα λειτουργήσει στη Τοπική Κοινότητα Σιανών. 

 Με το Αριθ.Πρωτ. 357/2015/04-03-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
είναι επιτρεπτή η χρήση «Επιχείρησης λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων-παντοπωλείο-πώληση 
ειδών λαϊκής τέχνης και επιχέιρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας 
εστιατόριο-ψαροταβέρνα» στη κτηματολογική μερίδα 178 οικοδομών Σιανών.   
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη  α) το ΑΠ 357/2015 έγγραφο 
της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού για χορήγηση χρήσεων γης, σύμφωνα με το οποίο είναι 
επιτρεπτή, η χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση «Επιχείρηση λιανικής και 
χονδρικής διάθεσης τροφίμων-Παντοπωλείο- Πώληση Ειδών Λαϊκής Τέχνης και Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας εστιατόριο -ψαροταβέρνα» 
στην ΚΜ 178 Οικοδομών Σιανών εντός οικισμού, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα   

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Επικαιροποιεί την υπ’ αριθ. 30/2015 απόφαση της για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΣΤΕΡΓΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του 
Παναταλέοντα με χρήση «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων-
Παντοπωλείο- Πώληση Ειδών Λαϊκής Τέχνης και Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους 
γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας εστιατόριο -ψαροταβέρνα»  στην Τ.Κ. Σιανών (ΚΜ 
178 Οικοδομών Σιανών) 

Η παρούσα προέγκριση δεν δεσμεύει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ροδίων για την έκδοση 
της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστημα.   

Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ’ όσο πληρούνται οι νόμιμες  
προϋποθέσεις που θέτουν υγειονομικές, πολεοδομικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις.  

Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. 
Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ’ όσον προσκομιστεί βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο 

Ρόδου.  
 
 
Αρ. αποφ. 201/30-11-2016                                         ΑΔΑ: 7ΦΥΑΩ1Ρ-ΥΨΝ 
 

Περίληψη 
 
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΓΡΩΡΓΙΟ στην 

Τ.Κ. Καλαβαρδών. 
                     
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής τα εξής: 

 

1)Το ΑΠ 10/98450/21-11-2016 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου με οποίο 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή η ΑΠ 10/90299/2016 αίτηση του ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μιχαήλ για  
χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, με όλα τα απαραίτητα από τις κείμενες διατάξεις 
δικαιολογητικά (ΑΕΠΙ, Έγγραφο ΑΠ Δνσης Δημόσιας Υγείας κλπ) 

2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσμα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου (νομιμότητα κτιρίου-άδεια 
πυρασφάλειας κλπ)  β) Δεν προσβάλλει τους όρους δόμησης για το συγκεκριμένο χώρο γ) Δεν ενοχλεί 
το περιβάλλον.    

3)Τις διατάξεις των άρθρων 24-25 και 111 του Π.Δ. 410/95 
4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 
5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 
6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/8-6-2006. 
7) Την Νο 701711/4-5-2016 άδεια της ΑΕΠΙ 
8) Το ΑΠ 6581/7-11-2016 έγγραφο της Δνσης Δημόσιας Υγείας 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 

73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
ομόφωνα   

                                        
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1) Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος 
2) Εγκρίνει την χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού 

συγκροτήματος μικρής ισχύος, στο κατάστημα με χρήση ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ του Καλαμαρά Γεωργίου του 
Μιχαήλ που ευρίσκεται στην Τ.Κ. Καλαβαρδών εντός οικισμού , με τους όρους και προϋποθέσεις που 
θέτει η Δνση Δημόσιας Υγείας στο παραπάνω έγγραφο της. 
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Αρ. αποφ. 202/30-11-2016                                         ΑΔΑ: Ω0ΖΓΩ1Ρ-ΙΞΒ 
 

Περίληψη 
 
Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. 

Μαριτσών « Περί γνωμοδότησης για την κατάργηση τμήματος  Κτηματολογικού 
Κοινόχρηστου χώρου  στην πλατεία  της Δ.Κ. Μαριτσών». 

                    
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 11/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών 
που έχει ως κατωτέρω: 

 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε στο Συμβούλιο το με αριθμ. πρωτ. 
2424/2015, 2518/2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Τμήμα Μελετών και 
Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου με Τεχνική Έκθεση ύστερα από τις  υπ’ αριθμ.2424/2015 και 515/2015 
αιτήσεις  της κ. Παπαγιώργη Στυλιανής, η οποία είχε αιτηθεί τον αποχαρακτηρισμό μεγαλύτερου 
τμήματος, αίτημα το οποίο είχε απορριφθεί με την υπ΄αριθμ. 5/2015 απόφαση του Συμβουλίου μας, 
αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την υπ΄αριθμ. 2424/2015 αίτηση της η κ. Παπαγιώργη 
επανέρχεται αιτούμενη τον αποχαρακτηρισμό μικρότερου τμήματος και παρακαλεί το Τοπικό 
Συμβούλιο όπως γνωμοδοτήσει ως προς την κατάργηση του τμήματος του κτηματολογικού 
κοινόχρηστου χώρου εντός του οικισμού των Μαριτσών.      

 Άποψη της υπηρεσίας Πολεοδομικού Σχεδιασμού όπως αναφέρεται και στη συνημμένη τεχνική 
έκθεση είναι να αποχαρακτηριστεί μόνον το τμήμα της σκάλας και όχι όλο το αιτούμενο τμήμα. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μαριτσών 
να γνωμοδοτήσει για την κατάργηση του τμήματος του κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου. 

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
  
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μαριτσών αποφασίζει ομόφωνα για την μη κατάργηση 

του τμήματος του κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται μπροστά από το ακίνητο 
ιδιοκτησίας Κ.Παπαγιώργη Στυλιανής με κτηματολογικά στοιχεία μερίδα 151 οικοδομών Μαριτσών, 
τόμος 1, φύλλο 159, φάκελος 162 στο οποίο υπάρχει ένα διώροφο κτίσμα για τους παρακάτω λόγους: 

 
1) Εντός του προς αποχαρακτηρισμό τμήματος έχει κατασκευαστεί σκάλα αυθαίρετη 

σύμφωνα με την με Α.Π. 9/21.3.2014 Έκθεση Αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμός 
προστίμων. 

2) Στην ευρύτερη περιοχή του πυρήνα του οικισμού υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις 
όπου καταλαμβάνονται κοινόχρηστοι χώροι για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τον 
αποχαρακτηρισμό τους και εάν το Συμβούλιο αποφασίσει για τον αποχαρακτηρισμό ενός τμήματος 
κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει να αποχαρακτηρίσει και τα υπόλοιπα τμήματα με αποτέλεσμα όλη η 
κεντρική πλατεία των Μαριτσών να παραχωρηθεί στους καταστηματάρχες.    

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Κακούλης έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική έκθεση της Δνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία έχει ως ακολούθως: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Θέμα  : Κατάργηση Τμήματος  Κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου. 
Σχετ.   : Η υπ΄αρίθμ. 2424/2015   αίτηση της κ. Παπαγιώργη Στυλιανής 
 
 Έχοντας υπόψη :  
 1) Τον Κτηματολογικό Κανονισμό 
2) του Ν.2100/1952 (ΦΕΚ 114/Α/1952) «Περί συστάσεως  Οργανισμού ακινήτου περιουσίας του 

Δημοσίου εν Δωδεκανήσω και ρυθμίσεως κτηματικών τινών υποθέσεων της αυτής περιφερείας.» 
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3) Του Δ/τος της 8/02/1956  (ΦΕΚ 47/Α/1956) «Περί καθορισμού των επαρχιακών οδών του 
κράτους κατά τας διατάξεις του Νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών»    

4) του Ν.3937/31-03-2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες 
Διατάξεις». 

 5) Της υπ’ αριθμό ΥΑ 39608/2011 (ΦΕΚ 2200/Β/30.9.2011) «Έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και 

καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται, για την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 (Α' 60).» 

6) Την με Α.Π 9/21.3.2014 ¨Έκθεση Αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμός 
προστίμων¨ . 

 
 Με την ανωτέρω σχετική αίτηση του, η κ. Παπαγιώργη Στυλιανή ιδιοκτήτρια της Μερίδας 151 

Οικοδομών Μαριτσών, που βρίσκεται εντός του οριοθετημένου οικισμού των Μαριτσών, ζητά τον 
αποχαρακτηρισμό τμήματος Κτηματολογικού Κοινόχρηστου χώρου, όπως περιγράφεται στο 
Τοπογραφικό Διάγραμμα και την Τεχνική Έκθεση του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Παπακωνσταντίνου 
Κλεόβουλου τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση. 

 Στην τεχνική έκθεση του ο Μηχανικός αναφέρει τα παρακάτω :  
 ¨Είμαι ιδιοκτήτρια της κτηματολογικής μερίδας 151 οικοδομών Μαριτσών, με κτηματολογικά 

στοιχεία τόμος 1, φύλλο 159, φάκελος 162. 
 Το ακίνητο περιήλθε στην ιδιοκτησία μου στις 16 Νοεμβρίου του έτους 1989 μετά την με αρ. 

195/3415/413-Τ/1989 απόφασητου Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία απόφαση εγγράφηκε 
στο σχετικό τόμο του κτηματολογίου Ρόδου το έτος 1993. 

 Εντός του ακινήτου μου υπάρχει ένα διώροφο κτίσμα και μπροστά απ΄αυτό μια αυλή, 
υπερυψωμένη από τον υπόλοιπο χώρο, σαφώς διαμορφωμένη με ένα πλατάνι και δύο κολώνες στις 
γωνίες , οι οποίες είναι τοποθετημένες σε αυτό το σημείο πριν από το 1948. 

 Την αυλή αυτή χρησιμοποιούσε και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης Σάββας Παπαγιώργης και 
μάλιστα τις κολώνες χρησιμοποιούσε για την τοποθέτηση μπάρας και το κρέμασμα των σφαχτών όσο 
το κτίριο είχε τη χρήση του κρεοπωλείου. 

 Η αυλή στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν ανάλογα με τις χρήσεις του του κτιρίου. Άλλοτε 
τοποθετούνταν τραπεζοκαθίσματα και άλλοτε μόνο καρέκλες. 

 Σε κάθε περίπτωση ήταν αποκλειστικής χρήσης του κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή. Ποτέ όσο 
εγώ την ξέρω αλλά και από μαρτυρίες παλιότερων δεν είχε κοινόχρηστο χαρακτήρα. 

 Η διαπίστωση από εμένα ότι κτηματολογικά δεν έχει συμπεριληφθεί στην μερίδα οικοδομών 
151 έγινε πρόσφατα. 

 Επειδή: 
1. Η χρήση αυτού του χώρου από τους ιδιοκτήτες της ΜΟ 151 Μαριτσών γίνεται πριν το 

1948. 
2. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε κοινόχρηστο χαρακτήρα. 
3. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν αμφισβητήθηκε από κανένα. 
4. Ποτέ μέχρι σήμερα ακόμα και οι παλιές κοινότητες δεν είχαν καμία αξίωση καταβολής 

αντιτίμου για τη χρήση κάποιου κοινόχρηστου τμήματος. 
5. Δεν αποτελεί συνέχεια των κοινόχρηστων χώρων που υπάρχουν στο κέντρο του 

οικισμού. 
6. Δεν δημιουργεί πρόβλημα σε σχέση με το οδικό δίκτυο και την διέλευση οχημάτων. 
7. Μου απορρίψατε το αίτημα μου για αποχαρακτηρισμό όλου του τμήματος των 

17,80τ.μ. 
Επανέρχομαι και παρακαλώ όπως προβείτε στον αποχαρακτηρισμό από κοινόχρηστο του 

τμήματος Α εμβαδού 8,30 τ.μ (μέρος της αυλής)στο οποίο υπάρχει σκάλα για την εξυπηρέτηση του 
Α΄ορόφου από το 1962, όπως περιγράφεται στα σχέδια που επισυνάπτονται προκειμένου να 
αποκατασταθεί η πραγματικότητα και να περιέλθει με όλες τις διαδικασίες που προβλέπουν οι σχετικές 
διατάξεις και ο κτηματολογικός κανονισμός στην ιδιοκτησία μου.¨ 

  
 Μετά από αυτοψία των μηχανικών της υπηρεσίας μας και σε συνδυασμό με τα αρχεία της 

υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι: 
1. το προς αποχαρακτηρισμό τμήμα σήμερα αλλά και από το έτος 1960 περίπου (όπως 

φαίνεται στη συνημμένη φωτογραφία) αποτελεί υπερυψωμένο (15 εκ. περίπου) αύλειο χώρο της ΜΟ 
151. 

2. Εντός του προς αποχαρακτηρισμό τμήματος βρίσκεται η σκάλα. 
3. Δεν δημιουργεί πρόβλημα στο οδικό δίκτυο και τη διέλευση οχημάτων. 
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4. Εντός του προς αποχαρακτηρισμό τμήματος έχει κατασκευαστεί σκάλα αυθαίρετη 
σύμφωνα με την με Α.Π 9/21.3.2014 ¨Έκθεση Αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμός 
προστίμων¨, η οποία απεικονίζεται και στη φωτογραφία του 1960. 

5. Στην ευρύτερη περιοχή του πυρήνα του οικισμού υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις 
όπου καταλαμβάνονται κοινόχρηστοι χώροι είτε για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων είτε για άλλη 
χρήση. 

     
Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι πρέπει να αποχαρακτηριστεί μόνο το τμήμα που 

καταλαμβάνει η σκάλα, αποκλειστικά και μόνο για λειτουργικούς λόγους και όχι όλο το 
αιτούμενο τμήμα που αποτελεί συνέχεια των κοινόχρηστων χώρων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας για τον 
αποχαρακτηρισμό του τμήματος του κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου 

 
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Δεν εγκρίνει την υπ’ αριθ. 11/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αποχαρακτηρισμό του τμήματος που καταλαμβάνει η 
σκάλα, αποκλειστικά και μόνο για λειτουργικούς λόγους και όχι όλο το αιτούμενο τμήμα που αποτελεί 
συνέχεια των κοινόχρηστων χώρων. 

 
Αρ. αποφ. 203/30-11-2016                                         ΑΔΑ: 7ΝΓΠΩ1Ρ-ΥΜΤ 
 

Περίληψη 
 
Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Λίνδου για επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 39/2015 απόφασης του, περί «Λήψης απόφασης 
για Αποχαρακτηρισμό Τμήματος   Κτηματολογικής Οδού εντός Οικισμού της Λίνδου». 

                        
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής: 
 
Α) την υπ’ αριθ. 38/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου   που έχει ως 

εξής: 
       
  «Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε  την έναρξη της Συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 

πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 
       Από το Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, μας διαβιβάσθηκε το υπ 

αριθμό 2/84917/10/10/2016 έγγραφο με Θέμα: Επικαιροποίηση απόφασης του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, όπου αναφέρει τα παρακάτω:  

      Μετά από προφορική συνεννόηση που είχαμε με τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. 
Κων/νο Γιαννακό, παρακαλούμε να επικαιροποιήσετε έγκαιρα την υπ΄ αριθ. 39/2015, απόφαση του 
Συμβουλίου σας, «περί αποχαρακτηρισμού Τμήματος Κτηματολογικής οδού εντός του οικισμού 
Λίνδου», προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.  

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, αφού έλαβε υπόψη του,     την εισήγηση του 
Προέδρου, τη σύμφωνη γνώμη  των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου,  ύστερα από διαλογική 
συζήτηση,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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     Την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμό 39/20-10-2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Λίνδου, με θέμα: «Λήψη απόφασης για Αποχαρακτηρισμό Τμήματος  Κτηματολογικής Οδού 
εντός του Οικισμού  Λίνδου». 

                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/25-10-2016» 
 
 
Β) Την υπ’ αριθ. 39/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου στην οποία 

εμπεριέχεται αυτούσια η Τεχνική Έκθεση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,   που έχει ως εξής: 
 
Λήψη απόφασης για Αποχαρακτηρισμό Τμήματος   Κτηματολογικής Οδού εντός 

Οικισμού της Λίνδου. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 39/20-10-2015 
 
       Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε  την έναρξη της Συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 

πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω:  
    Από την Διεύθυνση Πολεοδομικού σχεδιασμού, τμήμα Μελετών και εφαρμογών του Δήμου 

Ρόδου μας  διαβιβάσθηκε το υπ΄ αριθμό 2293/2014/21 Ιουλίου 2015,και με εισερχόμενο αρ. πρωτ: 
3/69679/28/7-2015 έγγραφο σχετικά με τον Αποχαρακτηρισμό Τμήματος Κτηματολογικής Οδού 
εντός Οικισμού της Λίνδου. Η Τεχνική έκθεση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου 
αναφέρει τα παρακάτω: 

 
                                           ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Θέμα  : Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής Οδού. 
Σχετ.   : 1) Η υπ’ αριθμό 2293/2014 αίτηση του κ. UWE SCHMIDT-ΗAMMAN. 
  Έχοντας υπόψη :  
 1)   Τον Κτηματολογικό Κανονισμό 
2) Του Ν.2100/1952 (ΦΕΚ 114/Α/1952) «Περί συστάσεως  Οργανισμού ακινήτου περιουσίας 

του Δημοσίου εν Δωδεκανήσω και ρυθμίσεως κτηματικών τινών υποθέσεων της αυτής περιφερείας.» 
3) Του Ν.3937/31-03-2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), «Διατήρηση της   
Βιοποικιλότητας και άλλες Διατάξεις». 
4) Της υπ’ αριθμό ΥΑ 39608/2011 (ΦΕΚ 2200/Β/30.9.2011) «Έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και 

καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται, για την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 (Α' 60)». 

 Με την ανωτέρω σχετική αίτηση του, ο κ. UWE SCHMIDT-HAMAN ιδιοκτήτης της Μερίδας 163 
Οικοδομών Λίνδου, που βρίσκεται εντός του οικισμού της Λίνδου, ζητά τον αποχαρακτηρισμό 
τμήματος Δημόσιας Κτηματολογικής Οδού, όμορο στην ιδιοκτησία του Μερίδα 163 Οικοδομών Λίνδου, 
με στοιχεία [1-2-3-4-5-6-7-1] και εμβαδόν 65,50 τ.μ. 

 
 Στην τεχνική έκθεση του ο Μηχανικός αναφέρει τα παρακάτω :  

1. Το έτος 1975 η εταιρεία ΧΑΝΣΑ ΕΛΛΑΣ Ε. Π.Ε. με το υπ’ αριθμ. 2.266/14.11.1975 Συμβόλαιο 
της  συ/μφου Αθηνών Ρόζης Καραμερτζάνη αγοράζει μία κατοικία μέσα στον οικισμό της Λίνδου με 
Κτηματολογικά στοιχεία :Τόμος 4 Φύλλο 30, Φάκελος 341, Μερίδα 163 Οικ. Λίνδου.(βλ.σχεδιάγραμμα) 
Εμβαδόν της μερίδας σύμφωνα με το κτηματολόγιο 198,20τ.μ. 

2.  Οι πωλητές κατά την υπόδειξη των ορίων της ιδιοκτησίας ,υποδεικνύουν και περιβόλι 
περιφραγμένο με παλιό λιθόκτιστο μαντρότοιχο, το οποίο έχει άμεση πρόσβαση από την Νότια αυλή 7 
της μερίδας 163 ,αλλά και από τον Δημοτικό δρόμο στην Δυτική πλευρά . 

       Το περιβόλι αυτό το έχουν οι πωλητές ανέκαθεν ,το περιποιούνται, το φυτεύουν με 
λεμονιές  και άλλα καρποφόρα ,ενώ η πρόσβαση από τον προς Δυσμάς  δρόμο γίνεται από άνοιγμα 
του μαντρότοιχου με παλιούς λαξευμένους  «λαμπάδες» . Ξύλινη πόρτα διαφυλάσσει την  ιδιωτικότητα  
του χώρου, (βλ. επιβεβαίωση από ιδιοκτήτη Schmidt-Hamman σε επιστολή συνημμένη δικ. 
Νικ.Σκούρτου) 

 
3.    Η στάθμη του τμήματος Α συμπίπτει με την στάθμη της αυλής 7 της μερίδας 163,ενώ η 

στάθμη του προς  Νότο Δημόσιου δρόμου ,του οποίου στον Κτηματολογικό χάρτη φαίνεται να είναι 
συνέχεια, είναι κατά 5μ.περίπου υψηλότερα ( βλ. διάγραμμα κάλυψης) 
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4.  Φωτογραφίες της δεκαετίας του ’60 (βλ. σχετικό  συνημμένο) δείχνουν το τμήμα αυτό  
περιφραγμένο με τον μαντρότοιχο που προαναφέρθηκε. 

                                                          
5.  Σε σχεδιάγραμμα του Πολ. Μηχανικού Σπάρταλη Γεωργίου του 1969 ,που αφορά επισκευές 

γειτονικής κατοικίας (ιδιοκτ. Κοτζακίδου Ελισάβετ)  το τμήμα αυτό αποτυπώνεται περιφραγμένο. 
Ομοίως και σε τοπογραφικό του Πολ.Μηχ. Εμμ. Σπυρίδη με ημερομηνία Ιούλης ‘90 (βλ. σχετικά 
συνημμένα) 

 
6.  Σε αποτύπωση του οικισμού της Λίνδου του έτους 1966 φαίνεται η περίφραξη σαφέστατα 

(βλ. απόσπασμα) 
 
7. Στις 24-09-1990 η ιδιοκτήτρια εταιρεία Χάνσα Ελλάς Α.Ε. υποβάλλει μελέτη για την 

ανοικοδόμηση νέα ισόγειας κατοικίας στο τμήμα αυτό ,στην Δ’ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου. Μετά από επιτόπου αυτοψία και αφού το παραπάνω αίτημα εξετάστηκε διεξοδικά από 
το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου με πρόεδρο νομικό του …… δόθηκε από την Δ’ Εφορεία 
βυζαντινών αρχαιοτήτων η με αριθμ. πρωτοκόλου 2712 /26 Οκτ.1990 η αιτούμενη άδεια ανέγερσης 
ισόγειας οικοδομής. (βλ. σχετικό συνημμένο) 

 
8. Με αριθμ. Πρωτ 207/91 κατατέθηκε φάκελος στο Πολεοδομικό γραφείο Ρόδου για έκδοση 

οικοδ. Αδείας σύμφωνα με την γνωμοδότηση της αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η άδεια εξεδόθη,  αφού 
προηγήθηκε επί τόπου αυτοψία για την διαπίστωση της μη καταπάτησης Δημόσιου δρόμου . Αρ. 
Αδείας 378/1991 (βλ. σχετικό συνημμένο).  

     Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ,η οικοδομική άδεια θεωρήθηκε από τον 
Σταθμό Αστυνομίας Λίνδου Αρ. Πρωτ 27/91 19-09-1991(βλ. σχετικό συνημμένο). 

                       
 9. Κατά τις εκσκαφές αποκολλήθηκε τμήμα βράχου και δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κενό ύψους 

2,5 μ. περίπου. Αυτό σήμαινε αλλαγή της θεμελίωσης με μία σημαντική οικονομική επιβάρυνση στην 
κατασκευή ( τοιχία κλπ).   

      Αποφασίστηκε το κενό αυτό να γίνει χώρος υπόγειος αποθηκευτικός αντί να γεμίσει μετά 
την κατασκευή των τοιχίων με «μπάζα». 

Υποβλήθηκε συμπληρωματική μελέτη στην  Δ’ Εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων και εξεδόθη η 
συμπληρωματική άδεια με αρ.880/21-04-1992. 

 
10. Μετά το πέρας των εργασιών υποβλήθηκε αίτηση στο Πολεοδομικό γραφείο Ρόδου για την 

έγκριση ηλεκτροδότησης ,η οποία και ελήφθη με ημερομηνία  1-07-1993 (βλ. σχετικό συνημμένο). 

11. Από την ημερομηνία αγοράς της μερίδας 163 Οικ. Λίνδου ,από την ημερομηνία 
αποπεράτωσης των εργασιών του νέου κτιρίου στο τμήμα Α.Β.Γ..) καμία διεκδικητική πράξη δεν έχει 
γίνει ούτε από τον Δήμο Λίνδου και μετέπειτα Ρόδου ,ούτε από κανένα ιδιώτη. .(βλ. επιβεβαίωση από 
ιδιοκτήτη Schmidt-Hamman σε επιστολή συνημμένη δικ. Νικ.Σκούρτου) 

 
12. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την σύνταξη του κτηματολογίου από τους Ιταλούς έγιναν αρκετά 

λάθη  για διάφορους λόγους( μεγάλος όγκος δουλειάς που έπρεπε να περατωθεί σε σύντομο χρονικό 
διάστημα  κ.α.). Ακόμα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ανάλογα με το εμβαδόν και την αξία των 
ιδιοκτησιών τους έπρεπε να καταβάλουν κάποια εισφορά.  

Εάν αδυνατούσαν,  υπεδείκνυαν μικρότερα τμήματα από αυτά που κατείχαν και άφηναν 
αδήλωτα για όσα δεν μπορούσαν να καταβάλουν τον φόρο.» 

 
      Μετά από αυτοψία των μηχανικών της υπηρεσίας μας και σε συνδυασμό με τα αρχεία της 

υπηρεσίας ( τοπογραφικές αποτυπώσεις και χάρτες), διαπιστώθηκε ότι το τμήμα είναι περιφραγμένο 
τουλάχιστον από το έτος 1966 και έχουν εκδοθεί κατά την διάρκεια των ετών διάφορες διοικητικές 
πράξεις. 

 Υπό την προϋπόθεση της θετικής γνωμοδότησης των οργάνων του Δήμου, για να εκδοθεί η 
Διαπιστωτική Πράξη Αποχαρακτηρισμού του τμήματος με στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-1) και εμβαδόν 
65,50 τ.μ. της Κτηματολογικής Οδού, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης της Μερίδας Οικοδομών 163 Λίνδου 
με Υπεύθυνη Δήλωση του πρέπει να αναγνωρίσει την κυριότητα του Δήμου στην νέα ιδιοκτησία που 
θα δημιουργηθεί, μετά την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος 
να αποφασίσει για την διαχείριση της.  

Τίθενται υπόψη του Συμβουλίου: 
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Α) Αίτηση Πολίτη, Β) Τεχνική έκθεση Μηχανικού, Γ) Τοπογραφικό Διάγραμμα Μηχανικού, και Δ) 
Τεχνικής έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου.  

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
                                                
      Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου αφού έλαβε υπόψη του την  εισήγηση του 

Προέδρου, τη σύμφωνη γνώμη των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου, και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση, λαβών υπ, όψη Α) Αίτηση Πολίτη, Β) Τεχνική έκθεση Μηχανικού, Γ) Τοπογραφικό 
Διάγραμμα Μηχανικού, και Δ) Τεχνικής έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου 
Ρόδου, 

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

    Δεν συναινεί στον αποχαρακτηρισμό τμήματος Δημόσιας Κτηματολογικής Οδού, που 
βρίσκεται εντός του οικισμού της Λίνδου, όμορο στην ιδιοκτησία του, Μερίδα 163 Οικοδομών Λίνδου, 
με στοιχεία [1-2-3-4-5-6-7-1] και εμβαδόν 65,50 τ.μ. 

 
                  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/20-10-2015 
 
   
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Δεν εγκρίνει την υπ’ αριθ. 38/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου για 

επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 39/2015 απόφασης και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το 
αποχαρακτηρισμό του τμήματος με στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-1) με εμβαδόν 65,50 τ.μ. της 
Κτηματολογικής Οδού, που είναι όμορο της ιδιοκτησίας του αιτούντος UWE SCHMIDT-ΗAMMAN με 
κτηματολογικά στοιχεία 163 Οικοδομών Λίνδου, με την προϋπόθεση, ο αιτών με υπεύθυνη δήλωση 
του θα πρέπει να αναγνωρίσει την κυριότητα του Δήμου στην νέα ιδιοκτησία που θα δημιουργηθεί, 
μετά την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για 
την διαχείριση της.  

 
 
Αρ. αποφ. 204/30-11-2016                                         ΑΔΑ: 6ΜΤΝΩ1Ρ-ΙΤ4  
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΟΡΦΑΝΟΥ 

ΜΑΡΙΑΣ επί της οδού Ορφανίδου 16. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 6794/2016). 
                       
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής το ΑΠ 6974/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «τουριστικών ειδών υγιεινής» επί της οδού: 

Ορφανίδου αρ. 16, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ.1020/7428/1-β (22-06-2016) έγγραφο του 
Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, διαπιστώθηκε να λειτουργεί έχοντας τοποθετήσει έξωθεν του 
καταστήματος παίγνιο (μπουνιά) με διαστάσεις 0,50 χ 1,00, άνευ αδείας κατάληψης από 
την αρμόδια αρχή τροποποιώντας τους όρους της Α.Ι.Λ.  

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6206/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.       

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 
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Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης δήλωσε ότι το παίγνιο δεν ήταν δικό τους αλλά τοποθετήθηκε 
εκεί από τον ιδιοκτήτη του, με την συναίνεση τους φυσικά, αφού το μηχάνημα ήταν δηλωμένο στην 
Εφορία, αλλά από τότε που βεβαίωσαν παράβαση για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, το μηχάνημα 
απομακρύνθηκε αμέσως.    

 

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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 

επί της οδού Ορφανίδου 16 λόγω συμμορφώσεως. 
 
Αρ. αποφ. 205/30-11-2016                                         ΑΔΑ: ΩΜΓΔΩ1Ρ-9ΙΖ 
 

Περίληψη 
 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του ΑΡΦΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ επί της οδού Γεωργίου Σεφέρη. (Έγγραφο Δνσης 
Υπηρ. Δόμησης αριθ. 6790/2016). 

                    
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής το ΑΠ 6790/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «καφετέρια παιδότοπος» επί της οδού: 

Γεωργίου Σεφέρη, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ.7114 Φ.701.14/ΑΜ 2323-71/88 της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας & με τα υπ. αρ. 7409/2015 & 4625/2016 έγγραφα του Τμήματος Αυθαιρέτων Κατασκευών, 
διαπιστώθηκαν πολεοδομικές παραβάσεις που συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων 
της Α.Ι.Λ. που χορηγήθηκε με όρους και προυποθέσεις επί ποινή κυρώσεων και ανάκλησης 
της αδείας, σε περίπτωση παράβασης των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών-
Αγορανομικών-Αστυνομικών Πολεοδομικών-Προστασίας κοινοχρήστων χώρων και λοιπών 
διατάξεων. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6234/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.       

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 

 
Στη συνέχεια ο κ. Αρφαράς είπε ότι έχει ξεκινήσει την διαδικασία έκδοσης νέας άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας και προσκόμισε στην Επιτροπή το πιστοποιητικό πυρασφάλειας μες αριθ. 7745 
Φ701.24/Α.Μ. (2323/71/88/30-11-2016, καθώς επίσης και δήλωση ένταξης  του Ν. 4178/2013  

  
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Γιαννακός πρότεινε την αναβολή λήψης απόφασης διότι 

στο έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης δεν αναφέρονται ακριβώς οι πολεοδομικές παραβάσεις, 
προκειμένου να δούμε αν αυτές είναι οι περιλαμβανόμενες στην δήλωση ένταξης του Ν. 4178/2013, 
και εν όψει βέβαια εκδόσεως νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.    

 
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματος του ΑΡΦΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ επί της οδού Γεωργίου Σεφέρη λόγω προσκομίσεως του 
πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της δήλωσης του Ν. 4178/2013, για την επόμενη συνεδρίαση, για να 
προσκομιστεί η νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης. 
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Αρ. αποφ. 206 /30-11-2016                                         ΑΔΑ: ΩΑ4ΝΩ1Ρ-ΡΡΡ   
 

Περίληψη 
 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του ΚΟΛΙΓΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ  επί της οδού Γεωργ. Ευσταθίου 7. (Έγγραφο Δνσης 
Υπηρ. Δόμησης αριθ. 6768/2016). 

 
                       
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής το ΑΠ 6768/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «αναψυκτήριο» επί της οδού: Γ Ευσταθίου 

σρ. 07, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 3602/16 έγγραφο του Τμ. Αυθαιρέτων Κατασκευών της Δ/νσης 
Πολεοδομίας Ρόδου που αφορά στην υπ. αρ. 15/2016 έκθεση αυτοψίας διαπιστώθηκε 
μεταλλική κατασκευή αυθαίρετης πέργκολας σε χώρο κύριας χρήσης. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 5818/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.       

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης κ. 
Θεοδώρα Σπανού η οποία είπε ότι ο κ. Κολίγρης Παντελής είναι ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας ενώ η 
επιχείρηση ανήκει σε κάποιον άλλο. Ωστόσο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και έχει 
προβεί στη διαδικασία τακτοποίησης. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να αναβληθεί κ. Πρόεδρε 

 

 
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,  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματος ΚΟΛΙΓΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ  επί της οδού Γεωργ. Ευσταθίου 7 για την επόμενη συνεδρίαση 
προκειμένου να προσκομιστούν τα έγγραφα νομιμοποίησης. (Μειοψηφεί η κ. Καραγιάννη που 
πρότεινε ανάκληση). 

 

Αρ. αποφ. 207/30-11-2016                                         ΑΔΑ: 6Κ88Ω1Ρ-Φ4Π 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΛΑΜΠΑΚΑΚΗ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 46. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
6764/2016). 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής το ΑΠ 6764/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «εστιατόριο-μεζεδοπωλείο» επί της οδού: 

Εθνάρχου Μακαρίου σρ. 46, ιδιοκτησίας ΤΗΛΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΟΝ ΙΚΕ όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 
1020/7247/11-β διαπιστώθηκε ότι λειτουργείτε τη μουσική του καταστήματος έχοντας ανοιχτές τις 
θύρες με αποτέλεσμα να διαχέεται ο ήχος καθ’ υπέρβαση της υπ. αρ. 213/2015 αδείας μουσικής.  
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Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6226/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.       

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 

Η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Κορακάκη ζητά αναβολή για να προσκομιστεί αθωωτική απόφαση 
δικαστηρίου. Εξ΄ άλλου έχει συμμορφωθεί. 

  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Η παράβαση όπως εισάγεται  και το 
διαβάζω, διαπιστώθηκε ότι λειτουργείτε τη μουσική του καταστήματος έχοντας ανοιχτές τις θύρες με 
αποτέλεσμα να διαχέεται ο ήχος κλπ αυτός δεν είναι λόγος να αναβάλουμε, αφού δήλωσε και 
συμμόρφωση. 

 

 
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ΛΑΜΠΑΚΑΚΗ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 46 λόγω συμμορφώσεως. 
 

Αρ. αποφ. 208/30-11-2016                                         ΑΔΑ: ΩΣΡΨΩ1Ρ-Θ0Θ 
 

Περίληψη 
 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του ΔΙΑΚΟΣΤΕΡΓΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΟΕ επί της οδού Κ. Παλαμά 31. 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 6766/2016). 

                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής το ΑΠ 6766/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «επιχ. μαζικής εστίασης-ψητοπωλείο» επί 

της οδού: Κ. Παλαμά σρ. 31, ιδιοκτησίας: κου ΔΙΑΚΟΣΤΕΡΓΑΚΗ Σταματίου, όπου σύμφωνα με το υπ. 
αρ. 1020/7247/11-β διαπιστώθηκε ότι λειτουργείτε έχοντας αναπτύξει σε κοινόχρηστο χώρο 
(πεζοδρόμιο) είκοσι πέντε (25) καθίσματα   άνευ αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6203/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.       

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 

Ο διοικούμενος λαμβάνοντας τον λόγο είπε ότι έχει προσκομίσει την υπ’ αριθ. 2/81618/4-10-
2016 άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, και έχει υποβάλει στην Δνση Υγείας αίτημα 
προσδιορισμού εξυπηρετουμένων ατόμων το οποίο εκκρεμεί.  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλο;): Να αναβληθεί κ. Πρόεδρε για την επόμενη 

 

 
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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Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Αναβάλλει τη λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του ΔΙΑΚΟΣΤΕΡΓΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΟΕ επί της οδού Κ. Παλαμά 31 για την επόμενη 
συνεδρίαση για να προσκομιστεί η πράξη προσδιορισμού εξυπηρετουμένων ατόμων. 

 

Αρ. αποφ. 209/30-11-2016                                         ΑΔΑ: ΩΟΑΣΩ1Ρ-0Γ3   
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΟΕ επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 33. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης 
αριθ. 6767/2016). 

                     
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής το ΑΠ 6767/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 

Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «οβελιστήριο» επί της οδού: Δημ. Θεοδωράκη 
αρ. 33, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/3928/87-β (30-07-2016) διαπιστώθηκε ότι λειτουργείτε 
έχοντας αναπτύξει (39) καθίσματα σε εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο) αντί (33) καθ’ 
υπέρβαση της 4641/2016 αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6208/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.       

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 
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,  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΟΕ επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 33. (Μειοψηφεί η κ. Καραγιάννη που 
πρότεινε ανάκληση) 

 

Αρ. αποφ. 210/30-11-2016                                         ΑΔΑ: Ω4ΝΕΩ1Ρ-9ΟΥ 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ- 

Γ. ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΟΕ επί της οδού Μενεκλέους 7-8. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
5128/2016. 

                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής το ΑΠ 5128/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Πιτσαρία-Αναψυκτήριο-Εστιατόριο-

Ψητοπωλείο-Ψαροταβέρνα» ιδιοκτησίας «Κ.ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ-Γ.ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ Ο.Ε.» στην οδό Μενεκλέους 
αρ.7-8  Μεσαιωνική Πόλη  

            (Φ.304)           
ΣΧΕΤ :  Το με αρ.πρωτ.1020/1692/33-β(28-07-16/23:45) έγγραφο- βεβαίωση 

παράβασης-του Α.Τ. Ρόδου. 
 
 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός 

ότι ο ιδιοκτήτης του κατ/τος του θέματος α)έχει αναπτύξει ογδόντα (80) καθίσματα σε κοινόχρηστο 
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χώρο,αντί τριάντα τεσσάρων(34) που προβλέπονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του και 
β)λειτουργούσε τη μουσική σε εξωτερικό χώρο πέραν της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης των 
35db (85,4 & 83,6db).  

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ.191/07-07-09 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-
3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η 
παραπάνω άδεια (επέκταση του καταστήματος).  

 

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος): Το θέμα είναι αυτό που ήρθε και την προηγούμενη φορά. 
Είναι το θέμα που το κατάστημα αυτό έχει δικό του χώρο, αλλά το όργανο που τον έγραψε δεν το 
γνωρίζει. 

 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Επειδή στη παράβαση αναφέρει 
ανάπτυξη 80 τραπεζοκαθισμάτψν αντί 34 σας πληροφορώ ότι προβλέπεται στην άδεια η ανάπτυξη 
πλέον των εκατό τραπεζοκαθισμάτων. 

 
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα  
 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ- 

Γ. ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΟΕ επί της οδού Μενεκλέους 7-8.  
 

Αρ. αποφ. 211/30-11-2016                                         ΑΔΑ: 7Ρ06Ω1Ρ-ΩΒΩ 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ- 

Γ. ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΟΕ επί της πλατ. Μεγάλου Αλεξάνδρου (ΩΒΕΡΝΗ). (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης αριθ. 6694/2016.) 

                       
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής το ΑΠ 6694/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Αναψυκτήριο»  ιδιοκτησίας 

«Κ.ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ-Γ.ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΟΕ» στην Πλ. Μεγ. Αλεξάνδρου, Μεσαιωνική  Πόλη (Φ.617)      
ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ.1020/1692α/2-β(11-08-16/18:29)έγγραφο-βεβαίωση παράβασης 

του Α.Τ. Ρόδου. 
 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός 

ότι ο ιδιοκτήτης του κατ/τος του θέματος έχει αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα σε χώρο μεγαλύτερο από 
τον παραχωρηθέντα από την αρχαιολογική υπηρεσία κατά παράβαση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ.151/23-07-14 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-
3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η 
παραπάνω άδεια (επέκταση του καταστήματος). 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Νομικός Σύμβουλος): Τελείως ασαφής η παράβαση. Δεν 
προσδιορίζει ούτε πόσα μέτρα κατέλαβε επί πλέον,  και πόσα καθίσματα ανέπτυξε.  

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Εφ’ όσον καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από τον 
παραχωρηθέντα αποτελεί τροποποίηση υγειονομικών όρων, άρα ανάκληση. 
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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,  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ- 

Γ. ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΟΕ επί της πλατ. Μεγάλου Αλεξάνδρου (ΩΒΕΡΝΗ). (Μειοψηφεί η κ. Καρασγιάννη 
που πρότεινε ανάκληση.) 

 

Αρ. αποφ. 212/30-11-2016                                         ΑΔΑ: 7ΝΝΚΩ1Ρ-947 

 
Περίληψη 

 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΔΟΝΤΑΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε επί της οδού Απελλού 9. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
6152/2016). 

                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη 

των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 6152/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει 
ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Οβελιστήριο με αποκλειστική 
χρήση σκευών μιας χρήσης»  ιδιοκτησίας «ΔΟΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οδό  Απελλού 9, 
Μεσαιωνική Πόλη (Φ.078)             

ΣΧΕΤ :  Το με αρ.πρωτ.1020/4384/19-β(03-06-16/10:00) έγγραφο-βεβαίωση 
παράβασης του Α.Τ. Ρόδου 

 
 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται 

το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του κατ/τος του θέματος έχει αναπτύξει εξήντα τέσσερα (64) 
καθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο(πλατεία), αντί είκοσι (20) που προβλέπονται στην άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας.  

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ.048/16-03-12 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 
του Ν-3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων 
χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια (επέκταση του καταστήματος).  

  
Ο ανωτέρω προσκόμισε στην Δνση Υπηρεσίας Δόμησης έγγραφο βεβαίωση των 

εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στην οποία αναφέρεται ότι, στις 3-6-2016 
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη Μεσαιωνική Πόλη, στο πλαίσιο της οποίας 
ακολούθησε γεύμα στο κατάστημα της ΔΟΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε το οποίο παραχωρήθηκε 
αφιλοκερδώς στου συμμαθητές του γιού του Σάββα Δοντά, καθώς και στους συνοδούς 
εκπαιδευτικούς. 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο εκπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος εξήγησε και 
προφορικά τους λόγους για τους οποίους έγινε η παράβαση και δήλωσε ότι μετά το πέρας του 
γεύματος που παρατέθηκε στους μαθητές απέσυρε τα επί πλέον καθίσματα. 

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος): Εισηγούμαι την μη ανάκληση της άδειας  για το 
λόγο ότι η παράβαση έγινε για πρώτη φορά και για τον επιπλέον λόγο ότι εξυπηρετήθηκαν 
μαθητές που ευρίσκοντο σε εκπαιδευτική εκδρομή, και ότι διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της 
εταιρείας ότι τα επιπλέον καθίσματα αποσύρθηκαν μετά το πέρας του γεύματος. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί όμως ότι η επέκταση του καταστήματος επαναλαμβάνεται, τότε η Επιτροπή 
θα λάβει αυστηρές αποφάσεις. 

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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΔΟΝΤΑΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε επί της οδού Απελλού 9 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος 
της παρούσης. 

 

Αρ. αποφ. 213/30-11-2016                                         ΑΔΑ: Ω4Δ6Ω1Ρ-Τ0Π 

 
Περίληψη 

 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της 

ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΕ επί της οδού Σωκράτους 42 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης αριθ. 6315/2016). 

                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη 

των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 6315/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει 
ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Οβελιστήριο-Πιτσαρία» 
ιδιοκτησίας «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΕ» στην οδό Σωκράτους αρ.42 στη  
Μεσαιωνική Πόλη(Φ.611)        

ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ.1020/7208/2-β(25-08-16/23:40) έγγραφο- βεβαίωση 
παράβασης- του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου. 

 
 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται 

το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του κατ/τος του θέματος έχει αναπτύξει σε κοινόχρηστο 
χώρο(πεζοδρόμιο-οδόστρωμα) είκοσι πέντε (25) καθίσματα χωρίς άδεια κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ.086Α/05-06-15 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 
του Ν-3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων 
χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια (επέκταση του καταστήματος).  

 

Η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Καρακατσάνη προσκόμισε άδεια κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου με αριθ. 2/45182/2016 και είπε ότι υπάρχει και η άδεια λειτουργίας που του επιτρέπει 
την ανάπτυξη είκοσι (20)  καθισμάτων εντός και είκοσι (20) εκτός, και επίσης υπάρχει και 
συγκεκριμένη ρύθμιση η οποία του επιτρέπει, εφ’ όσον διατηρείται η συνολική δυναμικότητα 
των 40 καθισμάτων, να μεταφέρει τα 20 καθίσματα από μέσα έξω.  

 

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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΖΕΙΔΩΡΟΣ 

ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΕ επί της οδού Σωκράτους 42 λόγω προσκομίσεως άδειας κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου. 

 

Αρ. αποφ. 214/30-11-2016                                         ΑΔΑ: 7ΓΟ9Ω1Ρ-4ΔΛ 

 
Περίληψη 

 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της 

ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ επί της οδού Εβρ. Μαρτύρων 45β. (Έγγραφο Δνσης 
Υπηρ. Δόμησης αριθ. 6692/2016). 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη 
των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 6692/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει 
ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Οβελιστήριο για διερχομένους»  
ιδιοκτησίας Χρυσοβαλάντως ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ στην οδό Πλ. Εβρ. Μαρτύρων 45Β, Μεσαιωνική 
Πόλη (Φ.667)          

ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ.1020/7348/1-β(30-06-16/23:00) έγγραφο-βεβαίωση 
παράβασης του Α.Τ. Ρόδου 

 
 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται 

το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του κατ/τος του θέματος έχει αναπτύξει είκοσι τέσσερα (24) 
καθίσματα και έξι (6) τραπέζια σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς άδεια κατάληψης κοινοχρήστου 
χώρου και κατά παράβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που δεν προβλέπει 
τραπεζοκαθίσματα αλλά εξυπηρέτηση μόνο διερχομένων .  

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ.057/21-03-16 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 
του Ν-3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων 
χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια (επέκταση του καταστήματος).  

 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο οκ. Διαμαντέας ο οποίος προσκόμισε άδεια 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, παρόλα αυτά τα απέσυρε διότι δεν προβλέπεται 
από την άδεια λειτουργίας.  

 

 

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,  

Αποφασίζει ομόφωνα  
 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της 

ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ επί της οδού Εβρ. Μαρτύρων 45β λόγω 
συμμορφώσεως. 

 

Αρ. αποφ. 215/30-11-2016                                         ΑΔΑ: 6ΞΓΝΩ1Ρ-ΘΓΑ 

 
Περίληψη 

 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του 

ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ επί της οδού Δημοσθένους 5 (Έγγραφο 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 6695/2016). 

                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη 

των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 6695/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει 
ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Εστιατόριο-Καφετέρια-Μπαρ»            
ιδιοκτησίας Νικόλαου-Πρόδρομου ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ   οδό Δημοσθένους αρ.5 στη Μεσαιωνική 
Πόλη(Φ.110)  

 ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ. 5778/Φ.701.1/12-10-16 έγγραφο-επανέλεγχος 
επιχείρησης-της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου            

 
 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται 

το γεγονός ότι το κατάστημα του θέματος δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, κατά 
παράβαση των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί η με αρ.011/26-01-
12 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 
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Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 011/26-01-12 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 
του Ν-3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων 
χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια. 

 
Ο ανωτέρω προσκόμισε το ΑΠ 7285 Φ700.5/Α.Μ. (467/3/15/21-11-2016 

Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
 

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,  

Αποφασίζει  ομόφωνα 
 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του 

ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ επί της οδού Δημοσθένους 5 λόγω προσκομίσεως 
του ΑΠ 7285 Φ700.5/Α.Μ. (467/3/15/21-11-2016 Πιστοποιητικού Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας. 

 

Αρ. αποφ. 216/30-11-2016                                         ΑΔΑ: ΩΩΩΗΩ1Ρ-ΘΕΜ 

 
Περίληψη 

 
Μη λήψη απόφασης για  ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της πλατ. Εβραίων Μαρτύρων 10-12 

(Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 6307/2016 και  β) 6309/2016/2016). 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη 

των μελών της Επιτροπής τα ΑΠ 6307/2016 και 6309/2016 έγγραφα της Δνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης που έχουν ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Εστιατόριο» ιδιοκτησίας 

Σαρούκου Μαρίας     
            στην Πλ. Εβρ. Μαρτύρων αρ.10-12 Μεσαιωνική Πόλη(Φ.639)        
ΣΧΕΤ :  Το με αρ.πρωτ.5445/08-09-16(25-08-16) έγγραφο- Αποστολή έκθεσης 

ελέγχου- της Δνσης Δημόσιας Υγείας Ρόδου 
 
1) Αριθ. Διαβιβαστικού 6307/2016 
 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται 

το γεγονός ότι η ιδιοκτήτρια του κατ/τος του θέματος έχει αναπτύξει εξήντα δύο (62) κινητά 
καθίσματα σε χώρο ο οποίος δεν εμφανίζεται στα στο εγκεκριμένο σχέδιο κάτοψης και β) 
υπάρχει στην αυλή του κατ/τος χώρος 3μ2 διαμορφωμένος σε μπαρ ο οποίος δεν εμφανίζεται 
στο εγκεκριμένο σχέδιο κάτοψης 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ.071/22-05-15 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 
του Ν-3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων 
χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια (επέκταση του καταστήματος).  

  
 
2) Αριθ. Διαβιβαστικού 6309/2016 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Εστιατόριο» ιδιοκτησίας Σαρούκου 

Μαρίας             
            στην Πλ. Εβρ. Μαρτύρων αρ.10-12 Μεσαιωνική Πόλη(Φ.639)        
ΣΧΕΤ :  Το με αρ.πρωτ.3902/4223/30-09-16 έγγραφο- Υποβολή στοιχείων   

νομιμότητας- του τμ. Ελέγχου κατασκευών της Υ.ΔΟΜ. 
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 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το 
γεγονός ότι η ιδιοκτήτρια του κατ/τος του θέματος έχει επεκτείνει τη λειτουργία της 
επιχείρησης της στο δώμα, παράλληλα με την κατασκευή αυθαίρετων κατασκευών σ’ αυτό. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ.071/22-05-15 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 
του Ν-3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων 
χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια (επέκταση του καταστήματος).  

  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να μην ληφθεί απόφαση κ. Πρόεδρε 

διότι το θέμα είναι άνευ αντικειμένου. Αφού ήδη έχει ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος με την υπ’ αριθ. 180/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με 
ΑΔΑ: ΨΠΡΕΩ1Ρ-Υ62 

 
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Να μην λάβει απόφαση για  ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της πλατ. Εβραίων Μαρτύρων 10-12 διότι το θέμα 
είναι άνευ αντικειμένου, αφού ήδη έχει ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος με την υπ’ αριθ. 180/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με ΑΔΑ: ΨΠΡΕΩ1Ρ-Υ62 

 

Αρ. αποφ. 217/30-11-2016                                         ΑΔΑ: ΩΡΡ1Ω1Ρ-ΙΡΓ 

 
Περίληψη 

 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του 

ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ επί της οδού Λεωφ. Ηρακλειδών στην Δ.Ε. Ιαλυσού. 
(Έγγραφο ΔΕ Ιαλυσού αριθ. 11/73538/2016). 

 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη 

των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 11/73538/2016) έγγραφο της ΔΕ Ιαλυσού που έχει ως εξής: 
 

      ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της  άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος του ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗ Χρήστου του Αναστασίου, στην Δ.Ε. Ιαλυσού  

» . 

ΣΧΕΤ. : Το με αρ.πρωτ.1057/9/556-β Υποβολή δικογραφίας Α.Τ. Ιαλυσού. 
 
Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο και προκειμένου να λάβετε γνώση σχετικά 

με την υπόθεση, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

- Σύμφωνα με το ανώτερο σχετικό σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 

ανωτέρω κατελήφθη να λειτουργεί   κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος - ‘‘ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ’’ με την επωνυμία «WW»,  ως υπεύθυνος ιδιοκτησίας της ΤRFIMMVA Ana του 

Yadim και να έχει θέσει σε λειτουργία την μουσική του καταστήματος του με την χρήσης 

στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων αναπαράγοντας μουσικές συνθέσεις  στερουμένου 

έγγραφης άδειας  δημόσιας εκτέλεσης μουσικών έργων της Α.Ε.Π.Ι.  

-Με το αρ πρωτ.11/69830/26-08-2016 έγγραφο μας καλείται ο αναφερόμενος ιδιοκτήτης 
σε ακρόαση-έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων (ημερομηνία  επίδοσης –θυροκόλλησης 
29-08-2016). 

- Ο εν λόγω επιχειρηματίας δεν κατέθεσε απόψεις-αντιρρήσεις επί του θέματος.   
Κατόπιν τούτων, σας διαβιβάζουμε συνημμένα όλα τα παραπάνω σχετικά έγραφα της 

υπόθεσης  λόγω αρμοδιότητας σας. 
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Η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Κορακάκη Μαρία προσκόμισε στην Επιτροπή την υπ’ 
αριθ. 352/9-9-2016 απόδειξη πληρωμής της Α.Ε.Π.Ι. 

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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος 

ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ επί της οδού Λεωφ. Ηρακλειδών στην Δ.Ε. Ιαλυσού, λόγω 
προσκομίσεως της υπ’ αριθ. 352/9-9-2016 απόδειξης πληρωμής της Α.Ε.Π.Ι. 

 
 
 
  Ο Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη      
 
 
Γιώργος Κακούλης                                                                1) Μαρία Καραγιάννη 
 
 
                                                                                          2) Μιχαήλ Σταυρής   
 
  
                                                                                          3) Φλώρα Κρεμαστινού 
 
 
                                                                                          4) Ελευθέριος Χατζηϊωάννου  
 
 
                                                                                          5) Σάββας Καλαθενός  
 
 
                                                                                          6) Σταματία Σαρρή –Υψηλάντη 
     
 
 


