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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 1/3-1-2017 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 03/01/2017 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) Σταματία Σαρρή –Υψηλάντη- Μέλος 
                      8) Παναγιώτης Τοκούζης -Μέλος 
                      9) Σωτήρης Πετράκης- Μέλος    
                                                                   
        Απόντες: 1) Σάββας Καλαθενός–Μέλος   
                       2) Ελπίδα Ατσίδη-Μέλος λόγω απουσίας εκτός Ρόδου. 
 
 
Αρ. αποφ. 001/03-01-2017                                         ΑΔΑ: ΩΩΤ0Ω1Ρ-4ΘΜ 
 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 338/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Ρόδου με θέμα: «Πρόταση τροποποίησης του άρθρου 53 του Κανονισμού Κοινόχρηστων 
Χώρων, ως προς τις παραγράφους Α.1, Α.2 και Δ που αφορούν στις οδούς Δημ. Θεοδωράκη 
και Καρπάθου.» 

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

μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 338/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ρόδου που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ 6: «Πρόταση τροποποίησης του άρθρου 53 του Κανονισμού Κοινόχρηστων 

Χώρων, ως προς τις παραγράφους Α.1, Α.2 και Δ που αφορούν στις οδούς Δημ. Θεοδωράκη 

και Καρπάθου.» 

 

 Ο Πρόεδρος κ. Παγκάς Μιλτιάδης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κο Κακούλη Γεώργιο να 

εισηγηθεί το θέμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τμήμα Τακτοποιήσεων  - Απαλλοτριώσεων 

που αφορά στην πρόταση τροποποίησης του άρθρου 53 του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων, ως 

προς τις παραγράφους Α.1, Α.2 και Δ που αφορούν στις οδούς Δημ. Θεοδωράκη και Καρπάθου. 

 

Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω:  

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου (που εγκρίθηκε με 

την υπ' αριθ. 755/2014 απόφαση Δ.Σ.), στις οδούς Δημ. Θεοδωράκη και Καρπάθου έχουν χωροθετηθεί 

θέσεις επιφάνειας 3,00 μ. x 3,00 μ. και 1,50 μ. x 3,00 μ. στο μέσον των πεζόδρομων, για την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτές απεικονίζονται στα 

συνημμένα σχεδιαγράμματα (συν. 1).   

Ωστόσο, επειδή οι χρήσεις στην περιοχή μετατρέπονται από εμπορικές σε υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, οι χωροθετημένοι κοινόχρηστοι χώροι δεν είναι πλέον 
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επαρκείς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των επιχειρηματιών και διενέξεις με τις 

Υπηρεσίες για τον προσδιορισμό του κοινόχρηστου χώρου που θα αντιστοιχεί σε κάθε κατάστημα. Με 

τον ισχύοντα Κανονισμό προβλέπεται ότι σε κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) 

αντιστοιχεί υποχρεωτικά μια θέση (3,00 μ. x 3,00 μ.) και κατ' εξαίρεση μια δεύτερη που χορηγείται μόνο 

για το τρέχον έτος σε περίπτωση που μέχρι τις 31 Ιανουαρίου έχουν υποβληθεί λιγότερες αιτήσεις σε 

σχέση με τις προσφερόμενες θέσεις. Το γεγονός αυτό όμως δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, 

δεδομένου του πλήθους των καταστημάτων σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό των 

ενοικιαζόμενων θέσεων. Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο όλα τα Κ.Υ.Ε. να δικαιούνται την ίδια 

επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου, ανεξαρτήτως του μήκους της πρόσοψης και της επιφάνειας του 

καταστήματος.  

Η Υπηρεσία μας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την παραπάνω κατάσταση αλλά και να 

περιορίσει την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, προχώρησε στη σύνταξη μελέτης 

τροποποίηση της υφιστάμενης χωροθέτησης, προτείνοντας μια ενιαία ζώνη στο μέσον των 

πεζόδρομων που θα έχει πλάτος 4,00 μ.  

Επί της ζώνης αυτής θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος σε κάθε Κ.Υ.Ε. που θα αντιστοιχεί 

στην προβολή της πρόσοψης του επί το μισό πλάτος της ζώνης, δηλ. : παραχωρούμενος χώρος = 

(προβολή πρόσοψης) x 2,00 μ., 

όπως οι χώροι αυτοί απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα σχεδιαγράμματα (αριθ. σχεδ. 10.Α.1 

και 10.Α.2) με γαλάζιο χρώμα.  

Κάθε τέτοιο τμήμα θα παραχωρείται αυτοδίκαια και κατ' αποκλειστικότητα στο Κ.Υ.Ε. στου οποίου 

την πρόσοψη αντιστοιχεί. Επιπρόσθετα, θα προβλέπεται και η δυνατότητα ενοικίασης επιπλέον 

κοινόχρηστου χώρου, εφόσον αυτός είναι όμορος και σε συνέχεια με τον κατ' αποκλειστικότητα 

αυτοδικαίως παραχωρηθέντα στο Κ.Υ.Ε. και με κριτήρια (αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι του 

ενός) : α) την εντός αιθούσης καθαρή επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη οι επιφάνειες που βρίσκονται σε όροφο ή άλλους χώρους) όπως αυτή 

προσδιορίζεται στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος και β) την πρόσοψη του καταστήματος. 

Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ένας πιο δίκαιος κι αντικειμενικός τρόπος 

παραχώρησης που θα περιορίσει τις προστριβές, αφού αφενός μεν κάθε Κ.Υ.Ε. θα έχει την 

αποκλειστική χρήση του χώρου που αντιστοιχεί στην προβολή της πρόσοψης του, αφετέρου δε για την 

παραχώρηση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου τίθενται κριτήρια πρόσοψης κι επιφάνειας όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω.  

 Επιπρόσθετα, η ανάγκη τροποποίησης των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων κρίνεται 

επιβεβλημένη δεδομένου ότι η μαζική αλλαγή χρήσης των καταστημάτων σε υγειονομικού 

ενδιαφέροντος από εμπορικά που ως επί το πλείστον ήταν την εποχή υλοποίησης της μελέτης 

πεζοδρόμησης των οδών, απαιτεί την επικαιροποίηση – προσαρμογή της μορφής των πεζόδρομων 

αυτών στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. 

 

 Έπειτα από τα παραπάνω, προτείνεται το άρθρο 53 «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» του 

Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων να  τροποποιηθεί  ως εξής : 

1. Οι παρ.  Α.1. και Α.2. αντικαθίστανται με τις παρακάτω: 

 «Α.1. Δημ. Θεοδωράκη  

Καθορίζεται ζώνη ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου σ' όλο το ανάπτυγμα στο μέσον του 

πεζόδρομου, συνολικού πλάτους 4,00 μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  

Η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου προσδιορίζεται - οριοθετείται από την οδό Αλεξ. 

Παπάγου και καταλήγει στην οδό Γαλλίας (πλατεία Κύπρου) και διακόπτεται στην συμβολή της οδού 

Δημ. Θεοδωράκη με την οδό Καρπάθου. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα τμήματα 

πλάτους 1,50 μ. που βρίσκονται ένθεν και ένθεν του παρτεριού στη συμβολή του πεζόδρομου με την 

οδό Κ.Παλαμά, καθώς και σε λωρίδα πλάτους 2,00 μ. περίπου στο μέσον του τμήματος του 

πεζόδρομου που βρίσκεται μεταξύ Καρπάθου και Γαλλίας, προκειμένου να αποτελούν ελεύθερα σημεία 

διέλευσης (ανοίγματα) επί της ζώνης παραχώρησης για την κίνηση πεζών από την μια πλευρά του 

πεζόδρομου προς την άλλη (βλ. αριθ. σχεδ. 10.Α.1). Οι διελεύσεις αυτές αποτελούν κοινόχρηστους 

χώρους κυκλοφορίας των πεζών για την ενοποίηση των ελεύθερων χώρων που δημιουργούνται και 

στις δύο πλευρές επί της οικοδομικής γραμμής των κτιρίων, με πλάτος περί τα 2,50 μ. από την 
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ενοικιαζόμενη ζώνη και σ' όλο το ανάπτυγμα του πεζόδρομου, προστατεύοντας με αυτό τον σχεδιασμό 

την εμπορική αξία κάθε είδους καταστημάτων και διευκολύνοντας την πεζή διέλευση κυκλοφορίας σε 

κατοικίες και Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ισχύοντα.  

 Αποκλειστικό δικαίωμα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου επί της ζώνης αυτής έχουν τα 

κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), που θα αντιστοιχεί στην προβολή της 

πρόσοψης τους επί το μισό πλάτος της ζώνη, δηλ. : (προβολή πρόσοψης) x 2,00 μ., όπως 

απεικονίζεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα  

(αριθ. σχεδ. 10.Α.1) με γαλάζιο χρώμα. 

 Επίσης, με τον ίδιο τρόπο καθορίζονται και τα τμήματα επί της ζώνης του κοινόχρηστου χώρου 

που αντιστοιχούν στις προβολές κάθε άλλου είδους χρήσεων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται 

επί του πεζόδρομου (π.χ. εμπορικών καταστημάτων, Δημοσίων Υπηρεσιών, κεντρικών εισόδων 

πολυκατοικιών κ.τ.λ.) (βλ. αριθ. σχεδ. 10.Α.1 με πορτοκαλί και γκρι χρώμα).  

Οι κατηγορίες αυτές που απεικονίζονται με πορτοκαλί και γκρι χρώμα και αντιστοιχούν στην 

προβολή χρήσεων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της ζώνης παραχώρησης, προορίζονται είτε για 

ενοικίαση είτε για να παραμένουν ελεύθεροι χώροι κυκλοφορίας και αναψυχής των πεζών. Ο Δήμος 

Ρόδου ασκεί το αποκλειστικό δικαίωμα της παραχώρησης των χώρων αυτών, χωρίς την έγγραφη 

συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του καταστήματος/οικίας επί της προβολής των οποίων 

βρίσκονται, αφού δεν αφορά παραχώρηση πεζοδρομίου που εφάπτεται της πρόσοψης των κτιρίων 

αλλά παρεμβάλλεται ελεύθερη ζώνη προσπέλασης - κυκλοφορίας των πεζών, πλάτους περί τα 2,50 μ.. 

Ο Δήμος Ρόδου μπορεί να διαθέσει αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους (που επισημαίνονται με γκρι 

και πορτοκαλί χρώμα) σε Κ.Υ.Ε., εφόσον κατ' αρχήν κρίνει ότι δεν απαιτείται να παραμείνουν ελεύθεροι 

προς χρήση από το κοινό. Εφόσον αποκλειστεί τέτοια αναγκαιότητα, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις για τον αιτούντα - ενδιαφερόμενο : 

1. Ο αιτούμενος χώρος να είναι όμορος στον χώρο όπου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 

χρήσης η επιχείρηση Κ.Υ.Ε. που τον αιτείται. 

2. Σε περίπτωση που αιτούνται την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου δυο (2) όμορα 

καταστήματα, τότε ο χώρος θα παραχωρείται στο καθένα με ποσοστό το οποίο θα προκύπτει με 

κριτήρια : α) την εντός αιθούσης καθαρή επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη οι επιφάνειες που βρίσκονται σε όροφο ή άλλους χώρους) όπως αυτή 

προσδιορίζεται στην άδεια λειτουργίας του και β) την πρόσοψη του καταστήματος, σύμφωνα με τον 

παρακάτω τύπο: 

Έστω :  Π1 = πρόσοψη κατ/τος (1) ,  

Π2 = πρόσοψη κατ/τος (2) , 

Ε1 = εντός αιθούσης επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπ/των κατ/τος (1) , 

Ε2 = εντός αιθούσης επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπ/των κατ/τος (2) , 

τότε το ποσοστό κάθε καταστήματος επί τον αιτούμενο χώρο θα προκύπτει από τον τύπο : 

 
Τα προς παραχώρηση τμήματα αυτά καθορίζονται εντός της ζώνης των 4,00 μ. και : 
α. πρέπει να είναι όμορα και συνεχόμενα με τον χώρο που κατ' αποκλειστικότητα 

παραχωρείται αυτοδικαίως στο Κ.Υ.Ε., 
β. η δυνατότητα παραχώρησης μπορεί να επεκταθεί μέχρι εκεί που να μην παραβιάζονται 

αποκλειστικά δικαιώματα ενοικίασης χώρου άλλων Κ.Υ.Ε. 
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3. Σε ενδεχόμενο που αιτούνται την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου παραπάνω 
από δυο (2) καταστήματα (π.χ. τα δυο όμορα και το/τα απέναντι), τότε θα ενοικιάζεται κατά 
προτεραιότητα στα όμορα σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο.  

4. Η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου θα ισχύει μόνο για το τρέχον ημερολογιακό 
έτος και με την υποχρέωση του μισθωτή να τον παραδώσει στη χρήση του καταστήματος στου οποίου 
την πρόσοψη αντιστοιχεί (σε περίπτωση που ο χώρος ζητηθεί λόγω αλλαγής χρήσης από εμπορικό σε 
Κ.Υ.Ε.), χωρίς επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται εκ των 
προτέρων για το ενδεχόμενο αυτό και θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση ότι υποχρεούται, στην 
περίπτωση αυτή, να παραδώσει την χρήση του κοινόχρηστου χώρου στον δικαιούμενο χωρίς 
επιστροφή του καταβληθέντος τέλους.  

5. Η παραχώρηση του ανωτέρω κοινόχρηστου χώρου θα πραγματοποιείται σε Κ.Υ.Ε. 
που έχουν ήδη εκδώσει άδεια λειτουργίας και όχι κατά το στάδιο της προέγκρισης.  

Εντός των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων της οδού Δημ. Θεοδωράκη απαγορεύεται 
κάθε σταθερή κατασκευή ή σταθερό εμπόδιο. 

Οποιαδήποτε σταθερή κατασκευή (π.χ. παγκάκια, τσιμεντένια καθίσματα κ.τ.λ.) που 
βρίσκεται εντός πλάτους 3,50 μ. από τα κτίσματα εκατέρωθεν της οδού θα απομακρυνθεί, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση, με άμεση εκκένωση του χώρου, σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

Η σκίαση των χώρων θα γίνεται με ξύλινες ομπρέλες από καραβόπανο (χωρίς πάκτωση επί του 
πεζόδρομου) με χρώμα συμβατό με το παραδοσιακό τμήμα της πόλης, που θα καλύπτουν επιφάνεια το 
πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς να φέρουν διαφημιστικά 
μηνύματα ή επιγραφές και κατά το δυνατόν ομοίου τετραγωνικού σχήματος (π.χ. 2,00 μ. x 2,00 μ. ή 
4,00 μ. x 4,00 μ.).   

Εντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, 
ταμπελών,  κάδων και γενικά οποιουδήποτε είδους αντικειμένων πέραν των τραπεζοκαθισμάτων και 
ομπρελών. 

Η καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου είναι αποκλειστική υποχρέωση του ενοικιαστή, 
καθώς και η διαφύλαξη των έργων υποδομής (σχάρες, φρεάτια κ.τ.λ.) 

Η οριοθέτηση των ενοικιαζόμενων κοινόχρηστων χώρων θα πραγματοποείται σύμφωνα με την 
υπό σύνταξη αρχιτεκτονική μελέτη που εκπονείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου που θα 
καθορίζει τη μορφή, τις διαστάσεις και τα υλικά των διαχωριστικών. Απαγορεύεται αυστηρά η 
τοποθέτηση οποιασδήποτε άλλης κατασκευής, κινητής ή σταθερής, εντός του παραχωρούμενου 
κοινόχρηστου χώρου (βάθρα, κάγκελα, πακτωμένα καθίσματα/τραπέζια/ομπρέλες κ.τ.λ.), η δε 
διαπίστωση της παράβασης αυτής θα τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας ενοικίασης του κοινόχρηστου 
χώρου και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.». 

 
«Α.2. Καρπάθου  

Καθορίζεται ζώνη ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου σ' όλο το ανάπτυγμα στο μέσον του 
πεζόδρομου, συνολικού πλάτους 4,00 μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  

Η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου προσδιορίζεται - οριοθετείται από την οδό Αλεξ. 
Παπάγου και καταλήγει στην οδό Αβέρωφ και διακόπτεται στην συμβολή της οδού Καρπάθου με την 
Δημ. Θεοδωράκη. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο τμήμα πλάτους 3,60 μ. που 
βρίσκεται στην προβολή της Στοάς Ροίκου επί της παραχωρούμενης ζώνης, προκειμένου να αποτελεί 
ελεύθερο σημείο διέλευσης (άνοιγμα) για την κίνηση πεζών από την μια πλευρά του πεζόδρομου προς 
την άλλη (βλ. αριθ. σχεδ. 10.Α.2). Η διέλευση αυτή αποτελεί κοινόχρηστο χώρο κυκλοφορίας των 
πεζών για την ενοποίηση των ελεύθερων χώρων που δημιουργούνται και στις δύο πλευρές επί της 
οικοδομικής γραμμής των κτιρίων, με πλάτος περί τα 3,50 μ. από την ενοικιαζόμενη ζώνη και σ' όλο το 
ανάπτυγμα του πεζόδρομου, προστατεύοντας με αυτό τον σχεδιασμό την εμπορική αξία κάθε είδους 
καταστημάτων και διευκολύνοντας την πεζή διέλευση κυκλοφορίας σε κατοικίες και Υπηρεσίες, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα.  

 Αποκλειστικό δικαίωμα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου επί της ζώνης αυτής έχουν τα 
κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), που θα αντιστοιχεί στην προβολή της 
πρόσοψης τους επί το μισό πλάτος της ζώνη, δηλ. : (προβολή πρόσοψης) x 2,00 μ., όπως 
απεικονίζεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα  
(αριθ. σχεδ. 10.Α.1) με γαλάζιο χρώμα. 

Επίσης, με τον ίδιο τρόπο καθορίζονται και τα τμήματα επί της ζώνης του κοινόχρηστου χώρου 
που αντιστοιχούν στις προβολές κάθε άλλου είδους χρήσεων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται 
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επί του πεζόδρομου (π.χ. εμπορικών καταστημάτων, Δημοσίων Υπηρεσιών, κεντρικών εισόδων 
πολυκατοικιών κ.τ.λ.) (βλ. αριθ. σχεδ. 10.Α.1 με πορτοκαλί και γκρι χρώμα).  

Οι κατηγορίες αυτές που απεικονίζονται με πορτοκαλί και γκρι χρώμα και αντιστοιχούν στην 
προβολή χρήσεων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της ζώνης παραχώρησης, προορίζονται είτε για 
ενοικίαση είτε για να παραμένουν ελεύθεροι χώροι κυκλοφορίας και αναψυχής των πεζών. Ο Δήμος 
Ρόδου ασκεί το αποκλειστικό δικαίωμα της παραχώρησης των χώρων αυτών, χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του καταστήματος/οικίας επί της προβολής των οποίων 
βρίσκονται, αφού δεν αφορά παραχώρηση πεζοδρομίου που εφάπτεται της πρόσοψης των κτιρίων 
αλλά παρεμβάλλεται ελεύθερη ζώνη προσπέλασης - κυκλοφορίας των πεζών, πλάτους περί τα 2,50 μ.. 
Ο Δήμος Ρόδου μπορεί να διαθέσει αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους (που επισημαίνονται με γκρι 
και πορτοκαλί χρώμα) σε Κ.Υ.Ε., εφόσον κατ' αρχήν κρίνει ότι δεν απαιτείται να παραμείνουν ελεύθεροι 
προς χρήση από το κοινό. Εφόσον αποκλειστεί τέτοια αναγκαιότητα, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις για τον αιτούντα - ενδιαφερόμενο : 

1. Ο αιτούμενος χώρος να είναι όμορος στον χώρο όπου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 
χρήσης η επιχείρηση Κ.Υ.Ε. που τον αιτείται. 

2. Σε περίπτωση που αιτούνται την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου δυο (2) όμορα 
καταστήματα, τότε ο χώρος θα παραχωρείται στο καθένα με ποσοστό το οποίο θα προκύπτει με 
κριτήρια : α) την εντός αιθούσης καθαρή επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη οι επιφάνειες που βρίσκονται σε όροφο ή άλλους χώρους) όπως αυτή 
προσδιορίζεται στην άδεια λειτουργίας του και β) την πρόσοψη του καταστήματος, σύμφωνα με τον 
παρακάτω τύπο: 

Έστω :  Π1 = πρόσοψη κατ/τος (1) ,  

Π2 = πρόσοψη κατ/τος (2) , 

Ε1 = εντός αιθούσης επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπ/των κατ/τος (1) , 

Ε2 = εντός αιθούσης επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπ/των κατ/τος (2) , 

τότε το ποσοστό κάθε καταστήματος επί τον αιτούμενο χώρο θα προκύπτει από τον τύπο : 

        
Τα προς παραχώρηση τμήματα αυτά καθορίζονται εντός της ζώνης των 4,00 μ. και : 

α. πρέπει να είναι όμορα και συνεχόμενα με τον χώρο που κατ' αποκλειστικότητα 

παραχωρείται αυτοδικαίως στο Κ.Υ.Ε., 

β. η δυνατότητα παραχώρησης μπορεί να επεκταθεί μέχρι εκεί που να μην παραβιάζονται 

αποκλειστικά δικαιώματα ενοικίασης χώρου άλλων Κ.Υ.Ε. 

 

3. Σε ενδεχόμενο που αιτούνται την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου παραπάνω 

από δυο (2) καταστήματα (π.χ. τα δυο όμορα και το/τα απέναντι), τότε θα ενοικιάζεται κατά 

προτεραιότητα στα όμορα σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο.  

 

4. Η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου θα ισχύει μόνο για το τρέχον ημερολογιακό 

έτος και με την υποχρέωση του μισθωτή να τον παραδώσει στη χρήση του καταστήματος στου οποίου 

την πρόσοψη αντιστοιχεί (σε περίπτωση που ο χώρος ζητηθεί λόγω αλλαγής χρήσης από εμπορικό σε 

Κ.Υ.Ε.), χωρίς επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται εκ των 

προτέρων για το ενδεχόμενο αυτό και θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση ότι υποχρεούται, στην 

περίπτωση αυτή, να παραδώσει την χρήση του κοινόχρηστου χώρου στον δικαιούμενο χωρίς 

επιστροφή του καταβληθέντος τέλους.  

5. Η παραχώρηση του ανωτέρω κοινόχρηστου χώρου θα πραγματοποιείται σε Κ.Υ.Ε. 

που έχουν ήδη εκδώσει άδεια λειτουργίας και όχι κατά το στάδιο της προέγκρισης.  
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Εντός των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων της οδού Καρπάθου επιτρέπονται μόνο οι 

κατασκευές που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 20 

του ΝΟΚ) και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό (απόφαση Δ.Σ., άδεια από Υ.ΔΟΜ., 

έγκριση από Σ.Α.).  

Σε περίπτωση που εντός του καθορισμένου παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 

υφίστανται παγκάκια ή καθίσματα, αυτά θα απομακρύνονται με επιβάρυνση του μισθωτή μετά 

από σχετική αίτηση στην Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία θα ενημερώνει τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες.  

Η σκίαση των χώρων θα γίνεται με ξύλινες ομπρέλες από καραβόπανο (χωρίς πάκτωση επί του 

πεζόδρομου) με χρώμα συμβατό με το παραδοσιακό τμήμα της πόλης, που θα καλύπτουν επιφάνεια το 

πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς να φέρουν διαφημιστικά 

μηνύματα ή επιγραφές και κατά το δυνατόν ομοίου τετραγωνικού σχήματος (π.χ. 2,00 μ. x 2,00 μ. ή 

4,00 μ. x 4,00 μ.).   

Εντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, 

ταμπελών,  κάδων και γενικά οποιουδήποτε είδους αντικειμένων πέραν των τραπεζοκαθισμάτων και 

ομπρελών. 

Η καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου είναι αποκλειστική υποχρέωση του ενοικιαστή, 

καθώς και η διαφύλαξη των έργων υποδομής (σχάρες, φρεάτια κ.τ.λ.) 

Η οριοθέτηση των ενοικιαζόμενων κοινόχρηστων χώρων θα πραγματοποείται σύμφωνα με την 

υπό σύνταξη αρχιτεκτονική μελέτη που εκπονείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου που θα 

καθορίζει τη μορφή, τις διαστάσεις και τα υλικά των διαχωριστικών. Απαγορεύεται αυστηρά η 

τοποθέτηση οποιασδήποτε άλλης κατασκευής, κινητής ή σταθερής, εντός του παραχωρούμενου 

κοινόχρηστου χώρου (βάθρα, κάγκελα, πακτωμένα καθίσματα/τραπέζια/ομπρέλες κ.τ.λ.), η δε 

διαπίστωση της παράβασης αυτής θα τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας ενοικίασης του κοινόχρηστου 

χώρου και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.». 

 

2. Η παρ. Δ καταργείται. 

 
Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1924 Φ.700/19-04-2016 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Ρόδου με το οποίο απάντησε στο υπ' αριθ. πρωτ. 624/31-03-2016 (ΟΙΚ.) ερώτημα που απηύθυνε η 
Υπηρεσία μας προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με την πρόσβαση στους χώρους 
αυτούς για λόγους πυροπροστασίας. 

2. Την υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση Υπουργού 
ΠΕΚΑ με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους 
των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

3. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011 και θέμα 
«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης Υπουργού 
ΠΕΚΑ ''Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών'' (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009)» 

προτείνει η παραπάνω πρόταση τροποποίησης να υλοποιηθεί με την προϋπόθεση 
τοποθέτησης πυροσβεστικών κρουνών για λόγους πυροπροστασίας κατά μήκος της οδού Δημ. 
Θεοδωράκη (που το εύρος της είναι μικρότερο σε σχέση με την οδό Καρπάθου), σε όσα σημεία 
κριθεί απαραίτητο καθ' υπόδειξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με την 
Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

Κατόπιν των παραπάνω το παρόν έγγραφο αποστέλλεται προς :  

1. Το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου για την 
διατύπωση γνωμοδοτήσεων, δεσμεύσεων και περιορισμών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

2. Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου για τη γνωμοδότησή του σύμφωνα με 
το άρθρο 83 του Ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου 
δημοτικής κοινότητας και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών 
αποφάσεων.  
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Στην συνέχεια τα μέλη τόνισαν την αναγκαιότητα της αναβάθμισης των πεζόδρομων και ότι η 
εισήγηση είναι θετική προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων στον πεζόδρομο και την εξυπηρέτηση των πολιτών, τον ενδελεχή 
καθημερινό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της Αστυνομικής Δ/νσης Ρόδου. Επίσης 
ζητά από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. όπως προχωρήσει άμεσα στην τοποθέτηση πυροσβεστικών 
κρουνών καθ' υπόδειξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ασφαλής 
διέλευση των ασθενοφόρων. 

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του 
την εισήγηση της υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά 
στο Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για τη έγκριση της παραπάνω πρότασης τροποποίησης 

με την προϋπόθεση τοποθέτησης πυροσβεστικών κρουνών για λόγους πυροπροστασίας 

κατά μήκος της οδού Δημ. Θεοδωράκη (που το εύρος της είναι μικρότερο σε σχέση με την 

οδό Καρπάθου), σε όσα σημεία κριθεί απαραίτητο καθ' υπόδειξη της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Κακούλης ανέπτυξε και προφορικά όσα αναφέρονται στην εισήγηση 
της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής, α) το υπ’ αριθ. 
1016/49/707-α/15/12/2016 έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Ρόδου σύμφωνα με το οποίο το Τμήμα 
Τροχαίας δεν έχει αντίρρηση για την τροποποίηση του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων ως προς τις 
παραγράφους Α1 και Α2 που αφορούν στις οδούς Δημ. Θεοδωράκη και Καρπάθου και β) το υπ’ αριθ. 
8086 Φ. 700 16-12-2016 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου που επικαιροποιεί το υπ’ αριθ. 
1924 Φ.700/19-4-2016 έγγραφό της, σύμφωνα με το οποίο ζητά να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
διέλευση των οχημάτων της. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να τοποθετηθούν ή να κάνουν διευκρινιστικές 
ερωτήσεις. 

 

ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μέλος): Να μην χορηγείται ο επιπλέον χώρος και ο χώρος να μένει 
κενός. Το κάθε κατάστημα να παίρνει μόνο το χώρο που δικαιούται.   

 
  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Συμφωνώ με όλα αλλά θεωρώ ότι η πρόταση που 

έκανε ο κ. Τοκούζης είναι πολύ σημαντική. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χορηγείται ο χώρος στην 
περίπτωση που στην απέναντι πλευρά δεν υπάρχει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και σε αυτή 
την περίπτωση να χορηγείται μόνο ο χώρος που υπάρχει μπροστά από το κατάστημα. Το υπόλοιπο να 
παραμένει ελεύθερο. Και εδώ είναι οι υπηρεσίες να ελέγχουν αν το κατάστημα καταλαμβάνει το χώρο 
που πρέπει να καταλαμβάνει, διότι θεωρώ ότι είναι αθέμιτος ανταγωνισμός για τα υπόλοιπα 
καταστήματα τα οποία βρίσκονται δίπλα, και σε τελική ανάλυση γιατί θα έπρεπε να πάρουμε χρήματα 
από κάποιον, που εν δυνάμει θα του τα παίρναμε πίσω. 

Μόνο με αυτή την αίρεση και επίσης, να ληφθεί μία μέριμνα για τα πλακάκια που έχουν δωριθεί 
από τον Νάσο, διότι οποιαδήποτε προσφορά γίνεται στον τόπο μας από ένα καλλιτέχνη αυτής της 
μορφής, καλό θα είναι να γίνεται μια προσπάθεια συντήρησης τους. 

 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέλος): Αν γίνει αυτό θα έχουμε μια εικόνα αναρχίας 
αισθητικά διότι κάποιος θα έχει όλο τον κοινόχρηστο χώρο άλλος θα είναι στον μισό, θα γίνεται 
αλαλούμ. 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Μέλος): Όπως είπε ο κ. Χατζηϊωάννου επικρατεί ένα αλαλούμ. 
Άλλος έχει άσπρες ομπρέλες, άλλος μαύρες και κόκκινες, δηλαδή παρουσιάζεται ένα θέαμα κακής 
αισθητικής και να πιάσουμε να κάνουμε τροποποιήσεις κανονισμών και να μην εφαρμόζεται στην πράξη, 
αυτό πρέπει να το δούμε. 
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 ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος): Όλα αυτά τα προβλέπει η τροποποίηση. Η εφαρμογή του 
κανονισμού απαιτεί έλεγχο, που είναι το μεγάλο πρόβλημα, που έχει να κάνει και με εμάς ως Ε.Π.Ζ., που 
πρέπει όταν έρχονται θέματα για ανακλήσεις αδειών πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. 

 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέλος): Στην ουσία υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι 
ότι υπάρχει ένας κανονισμός που εφαρμόζεται στα χαρτιά και δεν εφαρμόζεται στην πράξη, πάμε να 
βελτιώσουμε μια κατάσταση, εάν αυτό που κάνουμε αποτελεί ένα σκαλοπάτι ας αξιολογηθεί, επί της 
ουσίας, ότι συμβαίνει τώρα, θα συμβαίνει και στην επόμενη κατάσταση. Ένας αχταρμάς. Αυτή είναι η 
αλήθεια γιατί δεν είναι προσδιορισμένα ούτε έχουν την ίδια χρήση τα καταστήματα. Επειδή τα 
καταστήματα είναι μεικτά, όπως πάμε τελικά να κάνουμε την αλλαγή θα υπάρχει πάλι μια αισθητική 
αταξία.  

Έχουμε μείνει πίσω σαν Ρόδος σε πολλά πράγματα και μιλάμε για την Ρόδο του 1950, δεν έχει  να 
κάνει με τον συγκεκριμένο χώρο, χρειάζονται κάποιες πολύ γενναίες αποφάσεις. Δηλαδή πας και βλέπεις 
σε κάποιες άλλες πολιτείες είτε Δήμους είτε χώρες, που εφαρμόζουν κάποια πράγματα. Δηλαδή στη 
μέση του δρόμου έχουνε δομήσει κάποιες κατασκευές συγκεκριμένες, οριοθετημένες για όλους και 
υπάρχει μια κοινή αισθητική, μία ευταξία. 

 

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος): Αυτό πάμε να φτιάξουμε τώρα, η τροποποίηση προβλέπει 
την οριοθέτηση των χώρων και ο κανονισμός προβλέπει ακριβώς τα εξής: «Η οριοθέτηση των 
ενοικιαζόμενων κοινόχρηστων χώρων θα πραγματοποείται σύμφωνα με την υπό σύνταξη αρχιτεκτονική 
μελέτη που εκπονείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου που θα καθορίζει τη μορφή, τις διαστάσεις 
και τα υλικά των διαχωριστικών. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση οποιασδήποτε άλλης κατασκευής, 
κινητής ή σταθερής, εντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου (βάθρα, κάγκελα, πακτωμένα 
καθίσματα/τραπέζια/ομπρέλες κ.τ.λ.), η δε διαπίστωση της παράβασης αυτής θα τιμωρείται με αφαίρεση 
της άδειας ενοικίασης του κοινόχρηστου χώρου και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.».  

 

 

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) το υπ’ αριθ. 1016/49/707-α/15/12/2016 έγγραφο του τμήματος 
Τροχαίας Ρόδου και γ) τα υπ’ αριθ. 8086 Φ. 700 16-12-2016 και 1924 Φ.700/19-4-2016 της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και γ) τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής όπως 
αυτές καταγράφηκαν, 

Αποφασίζει ομόφωνα,  
 
Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 338/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του άρθρου 53 του Κανονισμού 
Κοινόχρηστων Χώρων, ως προς τις παραγράφους Α.1, Α.2 και Δ που αφορούν στις οδούς 
Δημ. Θεοδωράκη και Καρπάθου, τα οποία μετά την τροποποίηση έχουν ως κατωτέρω: 

 

«Α.1. Δημ. Θεοδωράκη  

Καθορίζεται ζώνη ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου σ' όλο το ανάπτυγμα στο μέσον του 
πεζόδρομου, συνολικού πλάτους 4,00 μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  

Η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου προσδιορίζεται - οριοθετείται από την οδό Αλεξ. 
Παπάγου και καταλήγει στην οδό Γαλλίας (πλατεία Κύπρου) και διακόπτεται στην συμβολή της οδού 
Δημ. Θεοδωράκη με την οδό Καρπάθου. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα τμήματα 
πλάτους 1,50 μ. που βρίσκονται ένθεν και ένθεν του παρτεριού στη συμβολή του πεζόδρομου με την 
οδό Κ.Παλαμά, καθώς και σε λωρίδα πλάτους 2,00 μ. περίπου στο μέσον του τμήματος του 
πεζόδρομου που βρίσκεται μεταξύ Καρπάθου και Γαλλίας, προκειμένου να αποτελούν ελεύθερα σημεία 
διέλευσης (ανοίγματα) επί της ζώνης παραχώρησης για την κίνηση πεζών από την μια πλευρά του 
πεζόδρομου προς την άλλη (βλ. αριθ. σχεδ. 10.Α.1). Οι διελεύσεις αυτές αποτελούν κοινόχρηστους 
χώρους κυκλοφορίας των πεζών για την ενοποίηση των ελεύθερων χώρων που δημιουργούνται και 
στις δύο πλευρές επί της οικοδομικής γραμμής των κτιρίων, με πλάτος περί τα 2,50 μ. από την 
ενοικιαζόμενη ζώνη και σ' όλο το ανάπτυγμα του πεζόδρομου, προστατεύοντας με αυτό τον σχεδιασμό 
την εμπορική αξία κάθε είδους καταστημάτων και διευκολύνοντας την πεζή διέλευση κυκλοφορίας σε 
κατοικίες και Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ισχύοντα.  
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 Αποκλειστικό δικαίωμα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου επί της ζώνης αυτής έχουν τα κάθε 
είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), που θα αντιστοιχεί στην προβολή της 
πρόσοψης τους επί το μισό πλάτος της ζώνη, δηλ. : (προβολή πρόσοψης) x 2,00 μ., όπως απεικονίζεται 
στο συνημμένο σχεδιάγραμμα  
(αριθ. σχεδ. 10.Α.1) με γαλάζιο χρώμα. 

 Επίσης, με τον ίδιο τρόπο καθορίζονται και τα τμήματα επί της ζώνης του κοινόχρηστου χώρου 
που αντιστοιχούν στις προβολές κάθε άλλου είδους χρήσεων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται 
επί του πεζόδρομου (π.χ. εμπορικών καταστημάτων, Δημοσίων Υπηρεσιών, κεντρικών εισόδων 
πολυκατοικιών κ.τ.λ.) (βλ. αριθ. σχεδ. 10.Α.1 με πορτοκαλί και γκρι χρώμα).  

Οι κατηγορίες αυτές που απεικονίζονται με πορτοκαλί και γκρι χρώμα και αντιστοιχούν στην 
προβολή χρήσεων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της ζώνης παραχώρησης, προορίζονται είτε για 
ενοικίαση είτε για να παραμένουν ελεύθεροι χώροι κυκλοφορίας και αναψυχής των πεζών. Ο Δήμος 
Ρόδου ασκεί το αποκλειστικό δικαίωμα της παραχώρησης των χώρων αυτών, χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του καταστήματος/οικίας επί της προβολής των οποίων 
βρίσκονται, αφού δεν αφορά παραχώρηση πεζοδρομίου που εφάπτεται της πρόσοψης των κτιρίων 
αλλά παρεμβάλλεται ελεύθερη ζώνη προσπέλασης - κυκλοφορίας των πεζών, πλάτους περί τα 2,50 μ.. 
Ο Δήμος Ρόδου μπορεί να διαθέσει αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους (που επισημαίνονται με γκρι 
και πορτοκαλί χρώμα) σε Κ.Υ.Ε., εφόσον κατ' αρχήν κρίνει ότι δεν απαιτείται να παραμείνουν ελεύθεροι 
προς χρήση από το κοινό. Εφόσον αποκλειστεί τέτοια αναγκαιότητα, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις για τον αιτούντα - ενδιαφερόμενο : 

1. Ο αιτούμενος χώρος να είναι όμορος στον χώρο όπου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 
χρήσης η επιχείρηση Κ.Υ.Ε. που τον αιτείται. 

2. Σε περίπτωση που αιτούνται την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου δυο (2) όμορα 
καταστήματα, τότε ο χώρος θα παραχωρείται στο καθένα με ποσοστό το οποίο θα προκύπτει με 
κριτήρια : α) την εντός αιθούσης καθαρή επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη οι επιφάνειες που βρίσκονται σε όροφο ή άλλους χώρους) όπως αυτή 
προσδιορίζεται στην άδεια λειτουργίας του και β) την πρόσοψη του καταστήματος, σύμφωνα με τον 
παρακάτω τύπο: 

Έστω :  Π1 = πρόσοψη κατ/τος (1) ,  

Π2 = πρόσοψη κατ/τος (2) , 

Ε1 = εντός αιθούσης επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπ/των κατ/τος (1) , 

Ε2 = εντός αιθούσης επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπ/των κατ/τος (2) , 

τότε το ποσοστό κάθε καταστήματος επί τον αιτούμενο χώρο θα προκύπτει από τον τύπο : 

 
Τα προς παραχώρηση τμήματα αυτά καθορίζονται εντός της ζώνης των 4,00 μ. και : 
α. πρέπει να είναι όμορα και συνεχόμενα με τον χώρο που κατ' αποκλειστικότητα 

παραχωρείται αυτοδικαίως στο Κ.Υ.Ε., 
β. η δυνατότητα παραχώρησης μπορεί να επεκταθεί μέχρι εκεί που να μην παραβιάζονται 

αποκλειστικά δικαιώματα ενοικίασης χώρου άλλων Κ.Υ.Ε. 
 
3. Σε ενδεχόμενο που αιτούνται την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου παραπάνω 

από δυο (2) καταστήματα (π.χ. τα δυο όμορα και το/τα απέναντι), τότε θα ενοικιάζεται κατά 
προτεραιότητα στα όμορα σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο.  

4. Η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου θα ισχύει μόνο για το τρέχον ημερολογιακό 
έτος και με την υποχρέωση του μισθωτή να τον παραδώσει στη χρήση του καταστήματος στου οποίου 
την πρόσοψη αντιστοιχεί (σε περίπτωση που ο χώρος ζητηθεί λόγω αλλαγής χρήσης από εμπορικό σε 
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Κ.Υ.Ε.), χωρίς επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται εκ των 
προτέρων για το ενδεχόμενο αυτό και θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση ότι υποχρεούται, στην 
περίπτωση αυτή, να παραδώσει την χρήση του κοινόχρηστου χώρου στον δικαιούμενο χωρίς 
επιστροφή του καταβληθέντος τέλους.  

5. Η παραχώρηση του ανωτέρω κοινόχρηστου χώρου θα πραγματοποιείται σε Κ.Υ.Ε. που 
έχουν ήδη εκδώσει άδεια λειτουργίας και όχι κατά το στάδιο της προέγκρισης.  

Εντός των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων της οδού Δημ. Θεοδωράκη απαγορεύεται 
κάθε σταθερή κατασκευή ή σταθερό εμπόδιο. 

Οποιαδήποτε σταθερή κατασκευή (π.χ. παγκάκια, τσιμεντένια καθίσματα κ.τ.λ.) που 
βρίσκεται εντός πλάτους 3,50 μ. από τα κτίσματα εκατέρωθεν της οδού θα απομακρυνθεί, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση, με άμεση εκκένωση του χώρου, σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

Η σκίαση των χώρων θα γίνεται με ξύλινες ομπρέλες από καραβόπανο (χωρίς πάκτωση επί του 
πεζόδρομου) με χρώμα συμβατό με το παραδοσιακό τμήμα της πόλης, που θα καλύπτουν επιφάνεια το 
πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς να φέρουν διαφημιστικά 
μηνύματα ή επιγραφές και κατά το δυνατόν ομοίου τετραγωνικού σχήματος (π.χ. 2,00 μ. x 2,00 μ. ή 
4,00 μ. x 4,00 μ.).   

Εντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, 
ταμπελών,  κάδων και γενικά οποιουδήποτε είδους αντικειμένων πέραν των τραπεζοκαθισμάτων και 
ομπρελών. 

Η καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου είναι αποκλειστική υποχρέωση του ενοικιαστή, 
καθώς και η διαφύλαξη των έργων υποδομής (σχάρες, φρεάτια κ.τ.λ.) 

Η οριοθέτηση των ενοικιαζόμενων κοινόχρηστων χώρων θα πραγματοποείται σύμφωνα με την 
υπό σύνταξη αρχιτεκτονική μελέτη που εκπονείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου που θα 
καθορίζει τη μορφή, τις διαστάσεις και τα υλικά των διαχωριστικών. Απαγορεύεται αυστηρά η 
τοποθέτηση οποιασδήποτε άλλης κατασκευής, κινητής ή σταθερής, εντός του παραχωρούμενου 
κοινόχρηστου χώρου (βάθρα, κάγκελα, πακτωμένα καθίσματα/τραπέζια/ομπρέλες κ.τ.λ.), η δε 
διαπίστωση της παράβασης αυτής θα τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας ενοικίασης του κοινόχρηστου 
χώρου και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.». 

 
«Α.2. Καρπάθου  

Καθορίζεται ζώνη ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου σ' όλο το ανάπτυγμα στο μέσον του 
πεζόδρομου, συνολικού πλάτους 4,00 μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  

Η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου προσδιορίζεται - οριοθετείται από την οδό Αλεξ. 
Παπάγου και καταλήγει στην οδό Αβέρωφ και διακόπτεται στην συμβολή της οδού Καρπάθου με την 
Δημ. Θεοδωράκη. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο τμήμα πλάτους 3,60 μ. που 
βρίσκεται στην προβολή της Στοάς Ροίκου επί της παραχωρούμενης ζώνης, προκειμένου να αποτελεί 
ελεύθερο σημείο διέλευσης (άνοιγμα) για την κίνηση πεζών από την μια πλευρά του πεζόδρομου προς 
την άλλη (βλ. αριθ. σχεδ. 10.Α.2). Η διέλευση αυτή αποτελεί κοινόχρηστο χώρο κυκλοφορίας των 
πεζών για την ενοποίηση των ελεύθερων χώρων που δημιουργούνται και στις δύο πλευρές επί της 
οικοδομικής γραμμής των κτιρίων, με πλάτος περί τα 3,50 μ. από την ενοικιαζόμενη ζώνη και σ' όλο το 
ανάπτυγμα του πεζόδρομου, προστατεύοντας με αυτό τον σχεδιασμό την εμπορική αξία κάθε είδους 
καταστημάτων και διευκολύνοντας την πεζή διέλευση κυκλοφορίας σε κατοικίες και Υπηρεσίες, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα.  

 Αποκλειστικό δικαίωμα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου επί της ζώνης αυτής έχουν τα κάθε 
είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), που θα αντιστοιχεί στην προβολή της 
πρόσοψης τους επί το μισό πλάτος της ζώνη, δηλ. : (προβολή πρόσοψης) x 2,00 μ., όπως απεικονίζεται 
στο συνημμένο σχεδιάγραμμα  
(αριθ. σχεδ. 10.Α.1) με γαλάζιο χρώμα. 

Επίσης, με τον ίδιο τρόπο καθορίζονται και τα τμήματα επί της ζώνης του κοινόχρηστου χώρου 
που αντιστοιχούν στις προβολές κάθε άλλου είδους χρήσεων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται 
επί του πεζόδρομου (π.χ. εμπορικών καταστημάτων, Δημοσίων Υπηρεσιών, κεντρικών εισόδων 
πολυκατοικιών κ.τ.λ.) (βλ. αριθ. σχεδ. 10.Α.1 με πορτοκαλί και γκρι χρώμα).  

Οι κατηγορίες αυτές που απεικονίζονται με πορτοκαλί και γκρι χρώμα και αντιστοιχούν στην 
προβολή χρήσεων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της ζώνης παραχώρησης, προορίζονται είτε για 
ενοικίαση είτε για να παραμένουν ελεύθεροι χώροι κυκλοφορίας και αναψυχής των πεζών. Ο Δήμος 
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Ρόδου ασκεί το αποκλειστικό δικαίωμα της παραχώρησης των χώρων αυτών, χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του καταστήματος/οικίας επί της προβολής των οποίων 
βρίσκονται, αφού δεν αφορά παραχώρηση πεζοδρομίου που εφάπτεται της πρόσοψης των κτιρίων 
αλλά παρεμβάλλεται ελεύθερη ζώνη προσπέλασης - κυκλοφορίας των πεζών, πλάτους περί τα 2,50 μ.. 
Ο Δήμος Ρόδου μπορεί να διαθέσει αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους (που επισημαίνονται με γκρι 
και πορτοκαλί χρώμα) σε Κ.Υ.Ε., εφόσον κατ' αρχήν κρίνει ότι δεν απαιτείται να παραμείνουν ελεύθεροι 
προς χρήση από το κοινό. Εφόσον αποκλειστεί τέτοια αναγκαιότητα, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις για τον αιτούντα - ενδιαφερόμενο : 

1. Ο αιτούμενος χώρος να είναι όμορος στον χώρο όπου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 
χρήσης η επιχείρηση Κ.Υ.Ε. που τον αιτείται. 

2. Σε περίπτωση που αιτούνται την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου δυο (2) όμορα 
καταστήματα, τότε ο χώρος θα παραχωρείται στο καθένα με ποσοστό το οποίο θα προκύπτει με 
κριτήρια : α) την εντός αιθούσης καθαρή επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη οι επιφάνειες που βρίσκονται σε όροφο ή άλλους χώρους) όπως αυτή 
προσδιορίζεται στην άδεια λειτουργίας του και β) την πρόσοψη του καταστήματος, σύμφωνα με τον 
παρακάτω τύπο: 

Έστω :  Π1 = πρόσοψη κατ/τος (1) ,  

Π2 = πρόσοψη κατ/τος (2) , 

Ε1 = εντός αιθούσης επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπ/των κατ/τος (1) , 

Ε2 = εντός αιθούσης επιφάνεια ισογείου για ανάπτυξη τραπ/των κατ/τος (2) , 

τότε το ποσοστό κάθε καταστήματος επί τον αιτούμενο χώρο θα προκύπτει από τον τύπο : 

        
Τα προς παραχώρηση τμήματα αυτά καθορίζονται εντός της ζώνης των 4,00 μ. και : 
α. πρέπει να είναι όμορα και συνεχόμενα με τον χώρο που κατ' αποκλειστικότητα 

παραχωρείται αυτοδικαίως στο Κ.Υ.Ε., 
β. η δυνατότητα παραχώρησης μπορεί να επεκταθεί μέχρι εκεί που να μην παραβιάζονται 

αποκλειστικά δικαιώματα ενοικίασης χώρου άλλων Κ.Υ.Ε. 
 
3. Σε ενδεχόμενο που αιτούνται την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου παραπάνω 

από δυο (2) καταστήματα (π.χ. τα δυο όμορα και το/τα απέναντι), τότε θα ενοικιάζεται κατά 
προτεραιότητα στα όμορα σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο.  

 
4. Η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου θα ισχύει μόνο για το τρέχον ημερολογιακό 

έτος και με την υποχρέωση του μισθωτή να τον παραδώσει στη χρήση του καταστήματος στου οποίου 
την πρόσοψη αντιστοιχεί (σε περίπτωση που ο χώρος ζητηθεί λόγω αλλαγής χρήσης από εμπορικό σε 
Κ.Υ.Ε.), χωρίς επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται εκ των 
προτέρων για το ενδεχόμενο αυτό και θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση ότι υποχρεούται, στην 
περίπτωση αυτή, να παραδώσει την χρήση του κοινόχρηστου χώρου στον δικαιούμενο χωρίς 
επιστροφή του καταβληθέντος τέλους.  

5. Η παραχώρηση του ανωτέρω κοινόχρηστου χώρου θα πραγματοποιείται σε Κ.Υ.Ε. που 
έχουν ήδη εκδώσει άδεια λειτουργίας και όχι κατά το στάδιο της προέγκρισης.  

 
Εντός των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων της οδού Καρπάθου επιτρέπονται μόνο οι 

κατασκευές που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 20 
του ΝΟΚ) και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό (απόφαση Δ.Σ., άδεια από Υ.ΔΟΜ., 
έγκριση από Σ.Α.).  
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Σε περίπτωση που εντός του καθορισμένου παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 
υφίστανται παγκάκια ή καθίσματα, αυτά θα απομακρύνονται με επιβάρυνση του μισθωτή 
μετά από σχετική αίτηση στην Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία θα ενημερώνει τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες.  

Η σκίαση των χώρων θα γίνεται με ξύλινες ομπρέλες από καραβόπανο (χωρίς πάκτωση επί του 
πεζόδρομου) με χρώμα συμβατό με το παραδοσιακό τμήμα της πόλης, που θα καλύπτουν επιφάνεια το 
πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς να φέρουν διαφημιστικά 
μηνύματα ή επιγραφές και κατά το δυνατόν ομοίου τετραγωνικού σχήματος (π.χ. 2,00 μ. x 2,00 μ. ή 
4,00 μ. x 4,00 μ.).   

Εντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, 
ταμπελών,  κάδων και γενικά οποιουδήποτε είδους αντικειμένων πέραν των τραπεζοκαθισμάτων και 
ομπρελών. 

Η καθαριότητα του παραχωρούμενου χώρου είναι αποκλειστική υποχρέωση του ενοικιαστή, 
καθώς και η διαφύλαξη των έργων υποδομής (σχάρες, φρεάτια κ.τ.λ.) 

Η οριοθέτηση των ενοικιαζόμενων κοινόχρηστων χώρων θα πραγματοποείται σύμφωνα με την 
υπό σύνταξη αρχιτεκτονική μελέτη που εκπονείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου που θα 
καθορίζει τη μορφή, τις διαστάσεις και τα υλικά των διαχωριστικών. Απαγορεύεται αυστηρά η 
τοποθέτηση οποιασδήποτε άλλης κατασκευής, κινητής ή σταθερής, εντός του παραχωρούμενου 
κοινόχρηστου χώρου (βάθρα, κάγκελα, πακτωμένα καθίσματα/τραπέζια/ομπρέλες κ.τ.λ.), η δε 
διαπίστωση της παράβασης αυτής θα τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας ενοικίασης του κοινόχρηστου 
χώρου και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.». 

 
2. Η παρ. Δ καταργείται. 
 
Β) Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινοποιηθεί από την Δνση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού  στην Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., ώστε από κοινού να προχωρήσουν άμεσα και σε συνεννόηση με την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών, και να ληφθεί σοβαρά υπόψη η 

ασφαλής διέλευση των ασθενοφόρων. 
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