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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/2016 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 20/12/2016 ημέρα 
Τρίτη 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. 2/105010/13-
12-2016 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) Χριστοδούλου Μιχαήλ - Μέλος   
                      7) Σωτήρης Πετράκης- Μέλος    
                                                                   
        Απόντες: 1) Σάββας Καλαθενός–Μέλος   
                       2) Ελπίδα Ατσίδη-Μέλος  
                       3) Παναγιώτης Τοκούζης   
                       4) Σταματία Σαρρή –Υψηλάντη- Μέλος 
 

Αρ. αποφ. 218/20-12-2016                                         ΑΔΑ: 64ΠΞΩ1Ρ-Ψ1Υ 
 

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 με αριθ. 7745 
Φ701.24/Α.Μ. (2323/71/88/30-11-2016, καθώς επίσης και δήλωση ένταξης  του Ν. 4178/2013  
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Η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης κ. Σπανού είπε ότι απομένει να 

αποδεχθεί το Τμήμα Αυθαιρέτων την ένταξη στο Νόμο με αυτοψία που πρέπει να κάνει. Έχει προβεί 
στη διαδικασία έκδοσης νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 

  
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Γιαννακός πρότεινε την αναβολή λήψης απόφασης.  
 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος): Να το αναβάλουμε για τελευταία φορά, όμως αν στην 

επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει περί το τέλος Ιανουαρίου, δεν έχει τακτοποιηθεί, θα προβούμε σε 
ανάκληση της άδειας. 

 

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 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. (Μειοψηφεί η κ. Καραγιάννη 
που πρότεινε ανάκληση.) 

 
 
Αρ. αποφ. 219/20-12-2016                                         ΑΔΑ: ΩΧΕ6Ω1Ρ-ΙΑ2 
 

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

καταστήματος του ΚΟΛΙΓΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ  ΟΕ 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 διότι απ’ ότι είπε 
η υπάλληλος της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης η επιχείρηση ανήκει σε κάποιον άλλο και εμείς ερχόμαστε 
να ανακαλέσουμε μια άδεια που δεν είναι στο όνομα του επιχειρηματία, αλλά του ιδιοκτήτη της 
πολυκατοικίας. Είναι συγκεχυμένη η κατάσταση και να αναβληθεί το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση 
στην οποία θα πρέπει να προσκομιστεί ο φάκελος του καταστήματος για να ξεκαθαρίσουμε τα 
πράγματα. 
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ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος): Εδώ καλούμαστε στην ουσία να ανακαλέσουμε μια άδεια 
η οποία δεν υπάρχει αφού ο κ. Κολίγρης δεν είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, άρα η άδεια 
λειτουργίας δεν είναι στο όνομα του. Αν κάνουμε κάτι τέτοιο, θα γίνουμε ρεζίλι. 

 

ΣΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Υπάλληλος Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης): Δεν μπορώ να κάνω τίποτα 
άλλο. Αφού η Αστυνομία βεβαίωσε την παράβαση στο όνομα του κ. Κολίγρη, του ιδιοκτήτη της 
πολυκατοικίας και όχι της επιχείρησης. 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Να ανακληθεί η άδεια αυτού που επωφελείται από 
την πέργκολα 

 

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 διαπιστωθεί ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έτσι ώστε η επιτροπή να λάβει 
την δέουσα απόφαση. (Μειοψηφεί η κ. Καραγιάννη που ζήτησε να ανακληθεί η άδεια αυτού 
που επωφελείται από την πέργκολα.). 

 

Αρ. αποφ. 220/20-12-2016                                         ΑΔΑ: Ψ1ΝΛΩ1Ρ-ΡΜ8 
 

Περίληψη 
Μη ανάκληση 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. 

 

Με την υπ’ αριθ. 208/2016 απόφαση της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ανέβαλε τη λήψη 
απόφασης για να προσκομιστεί η πράξη προσδιορισμού εξυπηρετουμένων ατόμων. 

 

Ο ανωτέρω προσκόμισε την υπ’ αριθ. 6742/30-11-2016 πράξη προσδιορισμού εξυπηρετουμένων 
ατόμων που προβλέπει την εξυπηρέτηση 17 ατόμων πέραν αυτών που προβλέπει η άδεια λειτουργίας. 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Η πράξη του υγειονομείου προβλέπει 17 άτομα και η 
παράβαση αναφέρει 25 καθίσματα, άρα δεν καλύπτει το έγγραφο του υγειονομείου την παράβαση. 
Προτείνω 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 του κ. Διακοστεργάκη 

Σταματίου επί της οδού Κ. Παλαμά 31, λόγω προσκομίσεως της υπ’ αριθ. 6742/30-11-2016 πράξης 
προσδιορισμού εξυπηρετουμένων ατόμων. (Μειοψηφεί η κ. Καραγιάννη.) 

 

Αρ. αποφ. 221/20-12-2016                                         ΑΔΑ: 7ΗΨΨΩ1Ρ-8ΩΙ 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΚΕΡΙΜ ΟΓΛΟΥ 

ΣΟΥΚΡΙΕ ΜΕΙΖΑ επί της οδού Ορφανλιδου 38. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
7078/2016). 

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

μελών της Επιτροπής το ΑΠ 7078/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 38, όπου 

σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/4773/68-β (25-06-2016) έγγραφο του Α.Τ.Ρ, διαπιστώθηκε να 
λειτουργεί τη μουσική του καταστήματος και μετρηθείσα η ηχοστάθμη με ηλεκτρονική 
συσκευή θορύβου βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη την 23:15 ώρα 90db, κατά την α 
μέτρηση και 23:17 ώρα 86db, κατά την β μέτρηση, αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 
των 80db.  

 Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6205/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.83) 

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 διοικουμένη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 25/8/2015, δια του 
πληρεξουσίου δικηγόρου της κ. Αλεξανδρή κατέθεσε στην Επιτροπή μελέτη ηχομόνωσης και την υπ’ 
αριθ. 134/2012 απόφαση του συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε το 
αίτημα της διοικούμενης για παράταση ωραρίου μουσικής για το λόγο ότι είναι ηχομονωμένο και δεν 
δημιουργεί προβλήματα ηχορύπανση. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  με την υπ’ αριθ. 147/2015 απόφαση της δεν ανακάλεσε την άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας για τους παραπάνω λόγους. 

 

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 υπ’ αριθ. 359/2013 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της 

κ. ΚΕΡΙΜ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΚΡΙΕ ΜΠΕΪΖΑ επί της οδού Ορφανίδου 38 για το λόγο ότι το κατάστημα έχει 
ηχομόνωση και δεν δημιουργεί προβλήματα ηχορύπανσης. 

Αρ. αποφ. 222/20-12-2016                                         ΑΔΑ: Ω4Μ4Ω1Ρ-ΗΗ4 
 

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

καταστήματος του  ΧΑΡΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 30 & Καρπάθου  
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 7072/2016). 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 
μελών της Επιτροπής το ΑΠ 7072/2016) έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «καφετέρια-μπαρ» με την επωνυμία VIA 

MARE επί της οδού: Δ. Θεοδωράκη αρ. 30 & Καρπάθου, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/6792/32β 
(2016) έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, διαπιστώθηκε να λειτουργεί έχοντας α) 
αναπτύξει εξωτερικά του καταστήματος σε κοινόχρηστο χώρο, εβδομήντα (70) καθίσματα 
καθ’ υπέρβαση της αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και β) έχοντας εγκαταστήσει 
επί οδού Καρπάθου ξύλινη εξέδρα (τριών επιπέδων) διαστάσεων 2,5χ 08μ. περίπου 
περιτοιχισμένη με υαλοπίνακες άνευ αδείας αρμόδιας Αρχής και καθ’ υπέρβαση 
σχεδιαγράμματος που συνοδεύει την κατεχόμενη Α.Ι.Λ. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 2643/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.605) 

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 ανωτέρω προσκόμισε στην Επιτροπή δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του κ. Αλεξανδρή την 

υπ’ αριθ. 1270/9-12-2016 Υπηρεσιακή Βεβαίωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου ότι  η υπ’ αριθ. Α 
2016/1356 δικογραφία που σχηματίστηκε από το Α.Τ. Ρόδου με το  υπ’ αριθ. 1020/6792/32 έγγραφό 
του, τέθηκε στο Αρχείο, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4411/2016 

 
ΓΑΝΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να μην ανακληθεί η άδεια λόγω 

παραγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4411/2016. 
 
ΣΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Υπάλληλος Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης): Εδώ έχει πολεοδομική 

παράβαση και το θέμα το έχει αναλάβει ο Προϊστάμενος του Τμήματος αυθαιρέτων που είναι σε 
εξέλιξη, πρέπει να γίνουν κάποιες αυτοψίες.  

 

ΓΑΝΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Αυτό είναι άσχετο, για την συγκεκριμένη 
παράβαση προσκόμισε βεβαίωση παραγραφής. 

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος): Όπως μας είπε η υπάλληλος της Δνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού εκκρεμούν κάποιες αυτοψίες να γίνουν από την Υπηρεσία. Προτείνω την αναβολή λήψης 
απόφασης , παρόλο που προσκόμισε την απόφαση παραγραφής για να ολοκληρωθούν οι πολεοδομικοί 
έλεγχοι που εκκρεμούν. 

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 
 

Παρόλο που προσκομίστηκε βεβαίωση παραγραφής, αναβάλλεται η λήψη απόφασης για 
ανάκληση η μη  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του  ΧΑΡΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επί 
της οδού Δημ. Θεοδωράκη 30 & Καρπάθου, προκειμένου  να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι του Τμήματος 
Αυθαιρέτων που ευρίσκονται σε εξέλιξη, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, για λήψη σχετικής 
απόφασης. 

 
Αρ. αποφ. 223/20-12-2016                                         ΑΔΑ: 7ΖΦ1Ω1Ρ-ΑΣΩ 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 49/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Καλυθιών με θέμα: «Έγκριση μελέτης Κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κυκλικού 
κόμβου στην συμβολή των οδών Απόλλωνος και Αγίου Νεκταρίου στο Φαληράκι. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 
μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 49/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Καλυθιών 
που έχει ως εξής: 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημoτικής Κοινότητας Καλυθιών 
Συνεδρίαση 8η /25- 11-2016 

 
Στις Καλυθιές σήμερα, στις 25 Νοεμβρίου  του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00΄, 

στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυθιών, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Συμβούλιο της 
Δημoτικής Κοινότητας Καλυθιών, ύστερα από προφορική πρόσκληση του Προέδρου της στα μέλη του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών,  σύμφωνα με τo άρθρo 88 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/07-06-2010) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 

Θέμα 1ο: «Έγκριση   μελέτης «Κατακόρυφη και Οριζόντια σήμανση κυκλικού κόμβου στη 
συμβολή των οδών Απόλλωνος και Αγίου Νεκταρίου στο Φαληράκι»  

   
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παραβρέθηκαν στην 

συνεδρίαση :    
Παρόντες από τα 5 μέλη του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Καλυθιών : 
1. Καφετζής Μιχαήλ        Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών 
2. Κώστας Σάββας Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών    
     3.  Αντωνάς Παναγιώτης       Μέλος Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών 
     4.  Ταχραμάνης Νικόλαος  Μέλος Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών 
Απών : 
1. Σταματία Βαγιανού  Μέλος Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών 
 
  Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε το παραπάνω θέμα. 
 
Aρ. Απόφ.:     49/2016  
 
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Καλυθιών, Καφετζής Μιχαήλ, είπε τα εξής : 
Σας θέτω υπόψη το έγγραφο με αριθμό 16/96485 (15-11-16) , της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με το οποίο μας διαβιβάζει  Τεχνική Έκθεση , Απόσπασμα 
Ορθοφωτοχάρτη της περιοχής και Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης  του κυκλικού κόμβου 
στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Αγίου Νεκταρίου στο Φαληράκι  και ζητά τη λήψη σχετικής 
απόφασης από το συμβούλιο μας. Προτείνω να γνωμοδοτήσουμε θετικά καθώς ο συγκεκριμένος 
κόμβος αποτελεί ένα επικίνδυνο σημείο του οδικού δικτύου και χρειάζεται σήμανση και πιο σωστή 
κυκλοφορία των οχημάτων.  Πρέπει όμως να τονίσουμε, παρότι η παρούσα απόφαση μας αφορά μόνο   
τη σήμανση και όχι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κόμβου καθώς και τις συνθήκες κυκλοφορίας   
της ευρύτερης περιοχής, ότι χρειάζεται ταυτόχρονα να διαπλατυνθεί η οδός Αγ. Νεκταρίου με μείωση 
πλάτους των πεζοδρομίων , από τον κόμβο προς το κέντρο Φαληρακίου καθώς η οδός σχεδιάστηκε να 
είναι μονής κατεύθυνσης και τώρα είναι διπλής, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται  η δίοδος μεγάλων 
οχημάτων. Επίσης πρέπει κατά τη φάση της κατασκευής του κόμβου να γίνει επί τόπου έλεγχος της 
δυνατότητας να περνάει απρόσκοπτα από τις νησίδες που κατασκευάζονται σύμφωνα με το σχέδιο,  το 
διπλό λεωφορείο με φυσούνα του ΡΟΔΑ που διέρχεται από τον κόμβο. Η Τεχνική Έκθεση της μελέτης 
αναφέρει : 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και  Υποδομών του Δήμου Ρόδου, προέβη στη σύνταξη μελέτης  
«Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών και πεζοδρομίων στο Φαληράκι»» . Η μελέτη προβλέπει την 
κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Αγίου Νεκταρίου και Απόλλωνος με βασικό στόχο 
την αύξηση της λειτουργικότητας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας επ’ αυτού. Με την κατασκευή 
του κόμβου επιτυγχάνεται η κυκλική ροή της κυκλοφορίας και η αναβάθμιση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης των διερχομένων οχημάτων, εφαρμόζοντας τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
(μονοδρομήσεις, αμφιδρομήσεις κλπ).  

Στα πλαίσια υλοποίησης της μελέτης απαιτείται η κυκλοφοριακή ρύθμιση του κόμβου με 
οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. 
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Η σήμανση στον κόμβο με κυκλοφοριακές πινακίδες αφορά τους απαιτούμενους τύπους, το 
πλήθος των πινακίδων ανά τύπο με την προβλεπόμενη ιεράρχηση του δικτύου.  

 
Κατά την εκπόνηση της μελέτης ελήφθησαν υπόψη  
• Οι προδιαγραφές της Γ.Γ.Δ.Ε ΥΠΕΧΩΔΕ και ο Κ.Ο.Κ. 
• Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.)  Σ -308-75 
 
Η κατακόρυφη σήμανση αφορά πινακίδες ρυθμιστικές, πληροφοριακές και αναγγελίας κινδύνου. 
Η οριζόντια σήμανση αφορά τις διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα δηλαδή οριογραμμή δρόμου ( 

συνεχής ή διακεκομμένη) , γραμμή διακοπής πορείας  (αναγραφή λέξεων διεθνώς κατανοητή 
«STOP»), βέλη επιλογής λωρίδας για επιβεβαίωση  κατεύθυνσης της κυκλοφορίας στον κόμβο,  ειδικές 
διαγραμμίσεις και διαβάσεις πεζών.  

Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση αποτυπώνονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο σχέδιο Σ-
1 

Το υλικό επίστρωσης του κόμβου θα είναι από κυβόλιθους και οι διαβάσεις των πεζών θα γίνουν 
με χρήση λευκού και γκρι κυβόλιθου.  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου της, τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)   

                                    ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΖΖ ΕΕ ΙΙ     ΟΟ ΜΜ ΟΟ ΦΦ ΩΩ ΝΝ ΑΑ     

   Εγκρίνει  την μελέτη Κατακόρυφη και Οριζόντια σήμανση κυκλικού κόμβου στη 
συμβολή των οδών Απόλλωνος και Αγίου Νεκταρίου στο Φαληράκι .  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2016. 
 
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών η Τεχνική Περιγραφή της Δνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών η οποία διαβιβάστηκε στην Δημ. Κοινότητα Καλλιθέας με το ΑΠ  16/96485 (15-11-16) 
έγγραφο, που συμπεριλαμβάνεται αυτούσια στο σκεπτικό μέρος της απόφαση του Συμβουλίου της 
Δημ. Κοινότητας Καλλιθιών. 

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το ΑΠ 16/103788/8-12-2016 έγγραφο με 
θέμα: Οικονομική Επιβάρυνση  της  «Κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κυκλικού κόμβου στη 
συμβολή των οδών Απόλλωνος και Αγίου Νεκταρίου στο Φαληράκι» που έχει ως κάτωθι: 

 
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμού απόφασης 49/2016 της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών (ΑΔΑ: 

7Χ4ΣΩ1Ρ-ΜΑΥ) περί έγκρισης της μελέτης του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω 
κυκλοφοριακή ρύθμιση περιλαμβάνεται στη μελέτη «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών και 
πεζοδρομίων στο Φαληράκι» που με βάση τη Διαβαθμιδική Σύμβαση μεταξύ του «Δήμου Ρόδου» 
και της «Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: ΩΤΤΝ7ΛΞ-7ΞΡ) θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. Δηλαδή η εφαρμογή της μελέτης του θέματος θα βαρύνει τον Προυπολογισμό της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΤΔΗ7ΛΞ-2ΛΚ, Α/Α: 45 περί έγκρισης  τεχνικού προγράμματος της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου του έτους 2016 και ΑΔΑ: 60ΩΠ7ΛΞ-ΛΔ8 περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος 
του έτους 2017). 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνση. 
 

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, και το υπ’ αριθ.  16/103788/8-12-2016 έγγραφο περί οικονομικής 
επιβάρυνσης  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Α)) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 49/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Καλυθιών και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την οριζόντια και κάθετη σήμανση του κυκλικού 
κόμβου στην συμβολή των οδών Απόλλωνος και Αγίου Νεκταρίου στο Φαληράκι, σύμφωνα 
με την εισήγηση και τεχνική περιγραφή της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

Β) Η εφαρμογή της μελέτης του θέματος θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΤΔΗ7ΛΞ-2ΛΚ, Α/Α: 45 περί έγκρισης  τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας 
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Ν. Αιγαίου του έτους 2016 και ΑΔΑ: 60ΩΠ7ΛΞ-ΛΔ8 περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος του έτους 
2017). 

 
Αρ. αποφ. 224/20-12-2016                                         ΑΔΑ: Ω9ΞΞΩ1Ρ-360 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 326/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Ρόδου με θέμα: Κυκλοφοριακή ρύθμιση σε τμήμα της οδού Κω. 
                       
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την  υπ’ αριθ. 326/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου 
που έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ 2: Μελέτη «Κυκλοφοριακή Ρύθμιση σε τμήμα της οδού Κω» 
 

O Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα διαβάζει την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών, του τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, που αφορά σε μελέτη 
για την κυκλοφοριακή ρύθμιση σε τμήμα της οδού Κω. 

Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω:  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Με το υπ΄αριθμό πρωτ. 357/8-8-2016 έγγραφο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, η υπηρεσία 

μας ενημερώθηκε ότι «έμπροσθεν της Νέας Πτέρυγας του Νεστορεδίου Μελάθρου, επί της οδού Κω, 
σταθμεύουν πολλά ενοικιαζόμενα δίκυκλα τα οποία  καταλαμβάνουν μεγάλο μήκος του δρόμου 
(περίπου 50 μέτρα) από το παρακείμενο εστιατόριο Νήσος ως και την πρόσοψη του κτιρίου της Νέας 
Πτέρυγας …..με αποτέλεσμα την αδυναμία ανάβασης στο πεζοδρόμιο από τη ράμπα ΑΜΕΑ και στη 
συνέχεια στον εκθεσιακό χώρο των ατόμων με ειδικές ανάγκες όσο και των υπόλοιπων 
επισκεπτών…..». Με το ίδιο η Διεύθυνση του Μουσείου αιτήθηκε τη διαγράμμιση με κίτρινες γραμμές 
και την τοποθέτηση πλαστικών σταθερών κώνων μπροστά από την είσοδο του Νεστορειδίου 
Μελάθρου.  

 
H υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την υπ΄ αριθμό απόφαση 2501/1/57-β (26-4-1991)  της Συντονιστικής Επιτροπής 

Κυκλοφορίας Νομού Δωδεκανήσου  σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 
στη δεξιά πλευράς της οδού Κω. 

2. Το γεγονός ότι η οδός Κω είναι μοναδικής κατεύθυνσης από Παπανικολάου προς Ακτή 
Καλύμνου και έχει προτεραιότητα έναντι των οδών Καστελλόριζου και Ψερίμου. 

3. Το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ. παράγραφος (i) σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η στάση 
και η στάθμευση σε απόσταση πέντε μέτρων από την τομή των οικοδομικών γραμμών ή των νοητών 
προεκτάσεων αυτών, 

4. Το άρθρο 48 του Κ.Ο.Κ. παράγραφος (1) σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η 
προσωρινή ή η  διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια ιδιαίτερα 
αν με  αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται 
η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς,  

διενήργησε αυτοψία στην οδό Κω όπου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:  

1. Επί της οδού Κω από την Παπανικολάου ως και την οδό Ψερίμου υπάρχουν 
σταθμευμένα οχήματα και αρκετά ενοικιαζόμενα ΜΟΤΟ (και ειδικότερα τετράτροχες μηχανές) από την 
αριστερή πλευρά.  

2. Υπάρχουν κινητές διαφημιστικές πινακίδες επί του οδοστρώματος (από την αριστερή 
πλευρά) σε απόσταση περίπου  50 εκ. από το κράσπεδο του  πεζοδρομίου   

3. Υπάρχουν χωροθετημένες θέσεις επί του οδοστρώματος που έχουν παραχωρηθεί από 
την αρμόδια επιτροπή (σε επιχειρήσεις, ξενοδοχεία κλπ) και  

4. Δεν υπάρχει ορατότητα στους οδηγούς των οχημάτων που διέρχονται από τις οδούς 
Ψερίμου και Καστελλορίζου στην οδό Κω, λόγω των αναφερόμενων εμποδίων. 

 
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι  
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• το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα στην 
υπηρεσία της κοινωνίας, ανοιχτό στο ευρύ κοινό ανεξαρτήτως εθνικότητας, καταγωγής, θρησκεύματος  

και ο στόχος του είναι: 
o η ερευνητική αναζήτηση 
o η απόκτηση 
o η μελέτη 
o η συντήρηση 
o η έκθεση και προβολή των εικαστικών δημιουργιών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον 

ελληνικό πολιτισμικό χώρο ή που το αφορούν  
o στην πραγματοποίηση αρκετών εκδηλώσεων (εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, 

αγιογραφίας, ομιλίες – αφιερώματα ) υψηλού επιπέδου, αρκετές από τις οποίες ξεπέρασαν τα όρια της 
Ρόδου 

καθώς και του γεγονότος ότι τα τελευταία  χρόνια το Μουσείο δημιούργησε το Τμήμα 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων το οποίο συνεργάζεται δημιουργικά με την Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλους φορείς,  

προτείνουμε: 
1. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού ΚΩ έμπροσθεν 

της πρόσοψης του Νεστορειδίου (συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα) μήκους 7,50 μέτρων. 
2. Την παραχώρηση μίας αποκλειστικής θέσης στάσης και όχι στάθμευσης για τις 

ανάγκες της Νέας Πτέρυγας του Νεστορείδιου Μελάθρου επί της οδού Κω μήκους 12,50 μέτρων. 
3. Τη διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ. παράγραφος 

(i) σε απόσταση πέντε μέτρων από την τομή των οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων 
αυτών επί των οδών Καστελλορίζου – Κω και  Ψερίμου – Κω. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη 

του την εισήγηση της  υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται 
αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά: 

1. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού ΚΩ έμπροσθεν 
της πρόσοψης του Νεστορειδίου (συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα) μήκους 7,50 μέτρων. 

2. Την παραχώρηση μίας αποκλειστικής θέσης στάσης και όχι στάθμευσης για τις 
ανάγκες της Νέας Πτέρυγας του Νεστορείδιου Μελάθρου επί της οδού Κω μήκους 12,50 μέτρων. 

3. Τη διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ. παράγραφος 
(i) σε απόσταση πέντε μέτρων από την τομή των οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων 
αυτών επί των οδών Καστελλορίζου – Κω και  Ψερίμου – Κω. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Κακούλης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 16/100908/29-11-

2016 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που αφορά στην οικονομική επιβάρυνση 
του έργου που έχει ως κατωτέρω: 

  

ΘΕΜΑ: Επιβάρυνση προϋπολιγσμού περί μελέτης  «Κυκλοφοριακή ρύθμιση σε τμήμα της οδού 
Κω» Νήσος Ρόδου   

 
 Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμού πρωτ. 16/100493/28-11-2016 εγγράφου μας θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε ότι  για την υλοποίηση της εν λόγω κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της οδού Κω δεν θα 
επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη 
σήμανση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιέγραφες της ΓΓΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΚΟΚ από το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και με υλικά που διαθέτει η Δ/νση Τεχνικών έργων και 
Υποδομών . 

 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση 

 Ο Διευθυντής   
Τεχνικών Έργων και  Υποδομών 

 
Θεοδόσης Κολιάδης 
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Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. MSc 
 
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 
 
1) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 326/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού ΚΩ έμπροσθεν της 
πρόσοψης του Νεστορειδίου (συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα) μήκους 7,50 μέτρων. 

Β) Την παραχώρηση μίας αποκλειστικής θέσης στάσης και όχι στάθμευσης για τις ανάγκες της 
Νέας Πτέρυγας του Νεστορείδιου Μελάθρου επί της οδού Κω μήκους 12,50 μέτρων. 

Γ) Τη διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ. παράγραφος (i) σε 
απόσταση πέντε μέτρων από την τομή των οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών 
επί των οδών Καστελλορίζου – Κω και  Ψερίμου – Κω. 

 
2) Για την υλοποίηση της εν λόγω κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της οδού Κω δεν θα επιβαρυνθεί 

ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση θα γίνει 
σύμφωνα με τις προδιέγραφες της ΓΓΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΚΟΚ από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
Δήμου και με υλικά που διαθέτει η Δ/νση Τεχνικών έργων και Υποδομών. 

 
Αρ. αποφ. 225/20-12-2016                                         ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ1Ρ-ΦΕΒ 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση αιτήματος της Γιαλλουράκη Φωτεινής για ανάκληση της υπ’ αριθ. 167/216 

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

μελών της Επιτροπής την ΑΠ 2/105485/2016 αίτηση της κ. Γιαλλουράκη Φωτεινής για ανάκληση της 
υπ’ αριθ. 167/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθ. 
405/2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 55. 

Ο λόγος για τον οποίο η διοικουμένη αιτείται την ανάκληση της εν λόγω απόφασης, είναι η 
παραγραφή της παράβασης της συγκεκριμένης υπόθεσης, σύμφωνα με το  από 13-12-2016 
προσκομισθέν έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ), κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 8 του Ν. 4411/2016.   

 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Κ. Γιαννακός ο οποίος 
πρότεινε την ανάκληση της υπ’ αριθ. 167/2016 απόφασης της Επιτροπής, λόγω παραγραφής 
του αδικήματος, σύμφωνα με το προσκομισθέν έγγραφο. 

 

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, και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4411/2016 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Α) Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος. 
Β) Εγκρίνει το αίτημα της κ. Γιαλλουράκη Φωτεινής και ανακαλεί την υπ’ αριθ. 167/2016 

απόφασή  της, λόγω παραγραφής  της παράβασης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 4411/2016.   
 
Αρ. αποφ. 226/20-12-2016                                         ΑΔΑ: ΩΨΕΥΩ1Ρ-Ρ1Δ 
 

Περίληψη 
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Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Αφάντου με θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση οδού στην Δημοτική Ενότητα Αφάντου στην 
περιοχή Σκάλα Λιππίνοι. 

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

μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 23/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου 
που έχει ως εξής: 

 
Θέμα 1ο ημερήσιας διάταξης 
«Κυκλοφοριακή ρύθμιση οδού στη Δ.Ε. Αφάντου στην περιοχή Σκάλα Λιππίνοι» 
Αριθ.Απόφασης  23/2016                
Ο πρόεδρος εισηγούμενος είπε τα εξής:  
Με το υπ΄αριθμόν πρ. 16/59979 από 22-7-2016 έγγραφο της η Δ/νση Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών τμήμα έλεγχου συγκοινωνιών – κυκλοφορίας και αδειών Μεταφορών μας διαβιβάζει τεχνική 
περιγραφή (όπως παρακάτω) και τοπογραφικό διάγραμμα σχετικά με την τοποθέτηση κάθετης 
σήμανσης με πινακίδες Κ-3 και Κ-4 στη περιοχή Σκάλα Λιππίνοι που συμβάλλει στην Εθνική οδό Ρόδου 
– Λίνδου, επειδή δεν διασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση των βαρέων οχημάτων επί της οδού. 

 
     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
     Έχοντας υπόψη: 
1. Τις οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
2. Τις κλίσεις τμημάτων της οδού στη Δ.Ε. Αφάντου στην περιοχή Σκάλα Λιππίνοι που 

συμβάλλει στην Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα 
που συνέταξε η Υπηρεσία μας. 

3. Την υπ΄αριθμόν πρωτ. 16/28309 αίτηση του Προέδρου Σωματείου Οδηγών 
Τουριστικών Λεωφορείων Ρόδου «Κολοσσός», περί επικινδυνότητας της οδού καθώς και την 
υπ΄αριθμό πρωτ. 16/28309/12-05-2016 απάντηση της Υπηρεσίας μας 

4. Την επιτόπια αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία μας (Τμήμα Οδοποιίας – 
Υδραυλικών έργων και Συγκοινωνιών – Κυκλοφορίας). 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να αποφασίσουμε για την γνωμοδότηση της. 
Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 
 
Γνωμοδοτεί υπέρ της τοποθέτησης κάθετης σήμανσης  με πινακίδες Κ-3 και Κ-4 στη περιοχή 

Σκάλα Λιππίνοι της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου που συμβάλλει στην Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου 
σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών. 

 

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος): Η συγκεκριμένη ρύθμιση γίνεται διότι το μέρος είναι 
υπερυψωμένο και έχει επικίνδυνες κλήσεις με αποτέλεσμα να μην καθίσταται ασφαλής η διέλευση 
βαρέων οχημάτων. Για αυτό το λόγο η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την συγκεκριμένη ρύθμιση. 

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 16/105504/14-12-2016 
έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών περί επιβάρυνσης του προϋπολογισμού που έχει 
ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: Επιβάρυνση προϋπολιγσμού περί  τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων περί αναγγελίας 
κινδύνου Κ3 – Κ4 στην περιοχή Σκάλα Λιππίνι.   

 Σε συνέχεια του υπ΄αριθμού απόφασης 23/2016 του Δ.Σ. του Τοπικού  Συμβουλίου Αφάντου, 
σας ενημερώνουμε ότι για την υλοποίηση της εν λόγω κυκλοφοριακής ρύθμισης δεν θα επιβαρυνθεί ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση θα γίνει 
σύμφωνα με τις προδιέγραφες της ΓΓΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΚΟΚ από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
Δήμου και με υλικά που διαθέτει η Δ/νση Τεχνικών έργων και Υποδομών. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση 
 

 Ο Διευθυντής   
Τεχνικών Έργων και  Υποδομών 
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Θεοδόσης Κολιάδης 
α.α. 

 
Μπεκιάρης Αλέξανδρος 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
  

 

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 
 
Α) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος. 
Β) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 23/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση κάθετης σήμανσης  με πινακίδες Κ-3 και Κ-4 στη 
περιοχή Σκάλα Λιππίνοι της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου που συμβάλλει στην Εθνική οδό Ρόδου – 
Λίνδου σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

Η εν λόγω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου και 
η απαραίτητη σήμανση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιέγραφες της ΓΓΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΚΟΚ από το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και με υλικά που διαθέτει η Δ/νση Τεχνικών έργων και 
Υποδομών. 

 
 
Αρ. αποφ. 227/20-12-2016                                         ΑΔΑ: 776ΟΩ1Ρ-ΧΗ0 
 

Περίληψη 
 
Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του  καταστήματος της ΣΑΠΟΥΝΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ επί της οδού Κανελλοπούλου 10 στην πόλη της Ρόδου. 
                      
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής το ΑΠ 7781 Φ. 701.1/30-11-2016 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου 
που αφορά στο θέμα που έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: « Ανάκληση πιστοποιητικού πυροπροστασίας»  
ΣΧΕΤ: α) 7830 Φ.701.1/01-12-08 Δ/γή Α.Π.Σ. όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 43874 οικ.701.2/18-10-2010 όμοια και ισχύει σήμερα (Εγκύκλιος 10) 
 β) την υπ' αριθ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1586/τ. Β/21-06-2013) 
 γ) το υπ’ αριθ. 5732 Φ 701.1/10-10-16 έγγραφο Π.Υ. Ρόδου. 
              δ) το υπ’ αριθ. 7781 Φ 701.1/30-11-16 πρακτικό επιτροπής εκτάκτων ελέγχων. 
 
 
1. Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν επανελέγχου που 

διενεργήσαμε την 17-11-16 στην επιχείρηση εστιατόριο, ιδιοκτησίας Σαπουνα Αλεξάνδρα - Μαρία 
που βρίσκεται στην οδό Π. Κανελλοπούλου 10, στην Δ.Ε. Ροδίων, στο Δήμο Ρόδου, διαπιστώθηκε ότι:  

1.1. Δεν έχει δύο εξόδους κινδύνου όπως ορίζει η εγκεκριμένη μελέτη. 
1.2. Το Πυροσβεστικό ερμάριο του απλού υδροδοτικού δικτύου δεν ήταν στην θέση που 

ορίζει η εγκεκριμένη μελέτη. 
1.3. Οι πυροσβεστήρες δεν έχουν τοποθετηθεί στο ύψος που ορίζεται από την Π.Δ. 15/14.  
1.4. Η θέση του κολεκτέρ και οι σωληνώσεις του υγραερίου, εσωτερικά της επιχείρησης, δεν 

είναι στη θέση που εμφανίζονται στα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία μας σχέδια. 
1.5. Η επιχείρηση διαθέτει  υπόγεια δεξαμενή υγραερίων για την οποία έχει κατατεθεί 

αντίγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης για την ορθή εκτέλεσης εγκατάστασης, όμως δεν υπάρχει  κατάλληλη 
σήμανση, οι σωληνώσεις μεταφοράς του καυσίμου δεν είναι βαμμένες με κίτρινο χρώμα όπως ορίζεται 
από τον ΚΥΑ31856,  ούτε έχει περιφραχθεί με σκοπό την διασφάλιση της δεξαμενής με αποτέλεσμα 
την πλημμελή φύλαξη της. Η δεξαμενή βρίσκεται σε αυλή πολυκατοικίας όπου παρκάρουν αυτοκίνητα 
και αναπτύσσονται όλες οι δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν σε μια αυλή πολυκατοικίας με 
αποτέλεσμα την αυξημένη επικινδυνότητα για τους κατοίκους της περιοχής. Στην εγκεκριμένη από την 
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Υπηρεσία μας κάτοψη δεν απεικονίζονται οι αποστάσεις από τις ξένες ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα κατά 
την αυτοψία να διαπιστωθεί ότι δεν είναι αληθή η μέτρηση των αποστάσεων.   

2. Ύστερα από τα προαναφερόμενα και επειδή δεν υπήρξε συμμόρφωση με το (γ) 
σχετικό έγγραφό μας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ το υπ’ αριθμό πρωτοκ. 5018 
Φ 700.5/Α.Μ. 3411/ 3/15/08-09-2016 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας που εκδόθηκε από την 
υπηρεσία μας για την ανωτέρω επιχείρηση. 

3. Υποβάλλετε μήνυση από την Υπηρεσία μας στην κ. Σαπουνα Αλεξάνδρα - Μαρία. 

4. Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να προβούν στις δικές 
τους κατά τον νόμο ενέργειες. 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η κ. Σαπουνά που κλήθηκε στη συνεδρίαση και εξέθεσε προφορικά 
τις απόψεις της. 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να ανακληθεί η άδεια κ. Πρόεδρε άμεσα  
λόγω του κινδύνου που εγκυμονεί η κατάσταση. Άλλωστε υπάρχει και νομοθεσία που προβλέπει την 
εξαίρεση από το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης για αποτροπή κινδύνου και η λόγω επιτακτικού 
δημοσίου συμφέροντος. 

  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις 
του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2690/99 (Κώδικας 
Διοκητικής Διαδικασίας γ) Τις αποφάσεις του ΣτΕ 1164/09, 288/03, 2403/97 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Α) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος λόγω του κατεπείγοντος που 
συνίσταται στην αποτροπή κινδύνου. 

Β)Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΣΑΠΟΥΝΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ επί της οδού Κανελλοπούλου 10 στην πόλη της Ρόδου, λόγω ανακλήσεως του υπ’ 
αριθμό πρωτοκ. 5018 Φ 700.5/Α.Μ. 3411/ 3/15/08-09-2016 Πιστοποιητικού πυρασφάλειας που 
εκδόθηκε από την Π.Υ.Ρ. για την ανωτέρω επιχείρηση, για τους λόγους που αναφέρονται στο ΑΠ 7781 
Φ. 701.1/30-11-2016 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, που παρατίθεται αυτούσιο στο σκεπτικό μέρος της 
παρούσης. 

 
    Ο Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη     
 
  
Γιώργος Κακούλης                                                                1) Μαρία Καραγιάννη 
 
 
                                                                                          2) Μιχαήλ Σταυρής    
 
 
                                                                                          3) Μιχαήλ Χριστοδούλου    
 
 
                                                                                          4) Ελευθέριος Χατζηϊωάννου 
 
  
                                                                                          5) Φλώρα Κρεμαστινού 
 
 
                                                                                          6) Σωτήρης Πετράκης. 
 


