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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 2/8-2-2017. 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 08/02/2017 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. 2/7314/1-2-
2017 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)  Χριστοδούλου Μιχαήλ - Μέλος  
                      4) Ελευθέριος Χατζηϊωάννου Αντιδήμαρχος Μέλος  
                      5)  Φλώρα Κρεμαστινού  Αντιδήμαρχος –Μέλος 
                      6) Σάββας Καλαθενός–Μέλος 
                      7) Σταματία Σαρρή –Υψηλάντη- Μέλος 
                      8) Σωτήρης Πετράκης- Μέλος    
                                                                   
        Απόντες: 1) Μιχαήλ Σταυρής-Μέλος    
                       2) Ελπίδα Ατσίδη-Μέλος  
                       3) Παναγιώτης Τοκούζης -Μέλος  
 

Αρ. συνεδρίασης: 2η/08-02-2017 
Αρ. αποφ. 2/08-02-2017                                           ΑΔΑ: 7ΧΡΕΩ1Ρ-2ΑΙ 
 

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

καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN  στη Δ.Κ. Ρόδου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 50-53 
(‘Εγγραφα ΑΠ α) 7304/14-12-2015, β) 951/2016 γ) 1539/2016 δ) 3360/2016 ε) 
4033/20016 στ) 4446/2016). 

                                               
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούληςυ εισηγούμενος το θέμα είπε ότι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. 

Γιαννακός αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω ασθενείας και ζήτησε από τα 
μέλη, για λόγους προστασίας των μελών της Επιτροπής την αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η 
μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση, έτσι 
ώστε να είναι παρών ο νομικός σύμβουλος ο οποίος θα εισηγηθεί σχετικά. 

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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

        Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος λόγω αδυναμίας παραστάσεως στη συνεδρίαση της Επιτροπής του Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου κ. Κ. Γιαννακού, προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά. 

 
Αρ. αποφ. 3/08-02-2017                                           ΑΔΑ: Ω213Ω1Ρ-6Ρ3 

 
Περίληψη 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ @Σια Ε.Ε.  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6782/2015 της 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης).                                            
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Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούληςυ εισηγούμενος το θέμα είπε ότι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. 
Γιαννακός αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω ασθενείας και ζήτησε από τα 
μέλη, για λόγους προστασίας των μελών της Επιτροπής την αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η 
μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση, έτσι 
ώστε να είναι παρών ο νομικός σύμβουλος ο οποίος θα εισηγηθεί σχετικά. 

 
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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

        Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος λόγω αδυναμίας παραστάσεως στη συνεδρίαση της Επιτροπής του Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου κ. Κ. Γιαννακού, προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά. 

 
Αρ. αποφ. 4/08-02-2017                                           ΑΔΑ: 63Π6Ω1Ρ-ΝΞΛ  
 

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

καταστήματος της ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης 
α) αριθ. 3156/2015) β) αριθ. 3373/2015) γ) αριθ. 2646/16-5-2016 . 

                                              
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα είπε ότι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. 

Γιαννακός αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω ασθενείας και ζήτησε από τα 
μέλη, για λόγους προστασίας των μελών της Επιτροπής την αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η 
μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση, έτσι 
ώστε να είναι παρών ο νομικός σύμβουλος ο οποίος θα εισηγθεί σχετικά. 

 
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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

        Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος λόγω αδυναμίας παραστάσεως στη συνεδρίαση της Επιτροπής του Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου κ. Κ. Γιαννακού, προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά. 

 
Αρ. αποφ. 5/08-02-2017                                           ΑΔΑ: ΩΔΩ5Ω1Ρ-4ΧΝ 
 

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

καταστήματος της ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ Μ. &Σια (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
1538/2016).  

 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα είπε ότι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. 

Γιαννακός αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω ασθενείας και ζήτησε από τα 
μέλη, για λόγους προστασίας των μελών της Επιτροπής την αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η 
μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση, έτσι 
ώστε να είναι παρών ο νομικός σύμβουλος ο οποίος θα εισηγηθεί σχετικά. 

 
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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

        Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος λόγω αδυναμίας παραστάσεως στη συνεδρίαση της Επιτροπής του Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου κ. Κ. Γιαννακού, προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά. 
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Αρ. αποφ. 6/08-02-2017                                           ΑΔΑ: 7ΧΗΜΩ1Ρ-ΘΟΜ   
 

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

καταστήματος της της ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ  επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων και 
Περικλέους 12. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5878/2016).  

 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα ότι με την υπ’ αριθ.183/2017 απόφαση μας 

αναβάλαμε  τη λήψη απόφασης για ανάκληση  η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της κ. Κουτελά Ευτυχίας επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων και Περικλέους 12 μέχρι την 
31-12-2016 για να διευθετηθεί το θέμα των οφειλών τη επιχείρησης, προκειμένου να μπορέσει να δοθεί 
στο κατάστημα η άδεια του κοινοχρήστου χώρου. Η παράβαση που είχε βεβαιωθεί ήταν κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων άνευ αδείας. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο σύζυγος της κ. Κουτελά ο οποίος είπε ότι ήταν αδύνατο να 

τακτοποιήσουμε τις οφειλές μας και να κάνουμε διακανονισμό διότι η επιχείρηση λειτουργεί εποχιακά και 
είναι αδύνατον εν μέσω κρίσεως να προβούμε σε οποιαδήποτε λύση και ζήτησε αναβολή μέχρι τις 31-5-
2017 προκειμένου να ανοίξει η τουριστική περίοδος, να αρχίσει να εισπράττει το μαγαζί, έτσι ώστε να 
έχουμε τη δυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης των οφειλών μας.  

 
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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

  Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος μέχρι τις 31-5-2017, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην κ. Κουτελά να ρυθμίσει τις 
οφειλές της προς το Δήμο Ρόδου για να της δοθεί η δυνατότητα άδειας κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου, αφού δεν μπορούσε να λάβει σχετική άδεια λόγω οφειλών. 

 
Αρ. αποφ. 7/08-02-2017                                           ΑΔΑ: ΩΝΨΔΩ1Ρ-ΨΟΓ   
 

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

καταστήματος της ΦΑΚΚΑΣ Σ.- ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Θ. ΟΕ  επί της οδού Περικλέους 12. (Έγγραφα 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 5882/2016 και β) 7070/2016).  

 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα ότι με την υπ’ αριθ.184/2017 απόφαση μας 

αναβάλαμε  τη λήψη απόφασης για ανάκληση  η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της  ΦΑΚΚΑΣ Σ.- ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Θ. ΟΕ  επί της οδού Περικλέους 12, λόγω υποβολής 
αιτήματος πληρωμής των τελών κοινοχρήστου χώρου έτους 2015 και 2016, μέχρι 31-12-2016 για να 
διευθετηθεί το θέμα των οφειλών τη επιχείρησης, προκειμένου να μπορέσει να δοθεί στο κατάστημα η 
άδεια του κοινοχρήστου χώρου 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο εκπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος είπε ότι ήταν αδύνατο να 
τακτοποιήσουμε τις οφειλές μας και να κάνουμε διακανονισμό διότι η επιχείρηση λειτουργεί εποχιακά και 
είναι αδύνατον εν μέσω κρίσεως να προβούμε σε οποιαδήποτε λύση και ζήτησε αναβολή μέχρι τις 31-5-
2017 προκειμένου να ανοίξει η τουριστική περίοδος, να αρχίσει να εισπράττει το μαγαζί, έτσι ώστε να 
έχουμε τη δυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης των οφειλών μας.  

 
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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

        Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος μέχρι τις 31-5-2017, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην ΦΑΚΚΑΣ Σ.- 
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ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Θ. ΟΕ  να ρυθμίσει τις οφειλές της προς το Δήμο Ρόδου για να της δοθεί η δυνατότητα 
άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, αφού δεν μπορούσε να λάβει σχετική άδεια λόγω οφειλών. 

Αρ. αποφ. 8 /08-02-2017                                           ΑΔΑ: ΩΤ7ΔΩ1Ρ-09Ι 

 
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. 

 
Ο κ. Αρφαράς προσκόμισε στην Επιτροπή την προηγούμενη συνεδρίαση πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας με αριθ. 7745 Φ701.24/Α.Μ. (2323/71/88/30-11-2016, καθώς επίσης και δήλωση ένταξης  
του Ν. 4178/2013. 

Τώρα προσκόμισε και την υπ’ αριθ. 728/7-2-2017 αίτηση για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος και είπε ότι αναμένει τη διαδικασία να εξελιχθεί προκειμένου να λάβει την νέα άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας.  

  
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος): Να το αναβάλουμε λόγω απουσίας του Νομικού Συμβούλου 

για την επόμενη συνεδρίαση όπου θα πρέπει να έχει τελειώσει η διαδικασία. 

 

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, και της 728/7-2-2017 αίτησης για άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση, για να προσκομιστεί η νέα άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης.  

 
Αρ. αποφ. 9 /08-02-2017                                           ΑΔΑ: 7Ν7ΚΩ1Ρ-ΡΙ3 

 
Περίληψη 

Μη λήψη 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: 
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 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 ο μηχανικός του κ. Κολίγρη ο οποίος δήλωσε ότι το κατάστημα δεν 

υφίσταται πλέον και δεν ήταν στο όνομα του κ,. Κολίγρη. Ο κ. Κολίγρης είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, 
και το έχει ενοικιάσει σε άλλον ο οποίος προτίθεται να ανοίξει επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
και ευρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας. Συνεπώς  είναι άνευ αντικειμένου η υπόθεση, 
αφού η προηγούμενη επιχείρηση δεν ήταν στο όνομα του κ. Κολίγρη, ο οποίος το έχει ενοικιάσει σε 
άλλον ενοικιαστή. 

   
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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

       Δεν λαμβάνει απόφαση για ανάκληση η μη  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος του ΚΟΛΙΓΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ  επί της οδού Γεωργ. Ευσταθίου 7, διότι η υπόθεση είναι άνευ 
αντικειμένου. 

 
Αρ. αποφ. 10/08-02-2017                                           ΑΔΑ: 6ΙΘ4Ω1Ρ-ΩΘΗ 
 

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). 

                                             
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα είπε  ότι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. 

Γιαννακός αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω ασθενείας και ζήτησε από τα 
μέλη, για λόγους προστασίας των μελών της Επιτροπής την αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η 
μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση, έτσι 
ώστε να είναι παρών ο νομικός σύμβουλος ο οποίος θα εισηγηθεί σχετικά. 

 
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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

        Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος λόγω αδυναμίας παραστάσεως στη συνεδρίαση της Επιτροπής του Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου κ. Κ. Γιαννακού, προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά. 

 
Αρ. αποφ. 11/08-02-2017                                           ΑΔΑ: 72Α0Ω1Ρ-Σ46   
 

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

καταστήματος του  ΒΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού Ορφανίδου 42 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης αριθ. 7631/2016). 
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Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα είπε ότι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. 
Γιαννακός αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω ασθενείας και ζήτησε από τα 
μέλη, για λόγους προστασίας των μελών της Επιτροπής την αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η 
μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση, έτσι 
ώστε να είναι παρών ο νομικός σύμβουλος ο οποίος θα εισηγηθεί σχετικά. 

 
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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

        Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος λόγω αδυναμίας παραστάσεως στη συνεδρίαση της Επιτροπής του Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου κ. Κ. Γιαννακού, προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά. 

 
Αρ. αποφ. 12/08-02-2017                                           ΑΔΑ: 7Α9ΕΩ1Ρ-ΚΚ5 

 
Περίληψη 

Μη ανάκληση  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της  ΛΙΑΝΗ ΓΙΟΥΛΗΣ 
επί της οδού Ορφανίδου 29 (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 7627/2016 και 
β)7630/2016). 

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

μελών της Επιτροπής τα ΑΠ 7627/2016 και 7630/2016 έγγραφα της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που 
έχουν ως εξής: 

 
Α) Διαβιβαστικό 7627/2016 
            ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
             Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 

29, με την επωνυμία SOLIDAN, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/7084/10-β (2016) έγγραφο του 
Α.Τ.Ρ., διαπιστώθηκε να λειτουργεί τα μουσικά όργανα και μετρηθείσα η ηχοστάθμη με 
ηλεκτρονική συσκευή θορύβου δύο φορές, βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη, 85db κατά 
την  (΄α μέτρηση) και, 86db κατά την  (΄β μέτρηση), αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 
ορίου των 80 db.  

 Η ανωτέρω παράβαση αποτελεί τροποποίηση των όρων της Α.Ι.Λ. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6971/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.     ) 

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. 

 

Α) Διαβιβαστικό 7630/2016 
Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 29, με την 

επωνυμία SOLIDAN, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/7084/9-β (2016) έγγραφο του Α.Τ.Ρ., 
διαπιστώθηκε να λειτουργεί τα μουσικά όργανα και μετρηθείσα η ηχοστάθμη με 
ηλεκτρονική συσκευή θορύβου δύο φορές, βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη, 85db κατά 
την  (΄α μέτρηση) και, 86db κατά την  (΄β μέτρηση), αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 
ορίου των 80 db.  

 Η ανωτέρω παράβαση αποτελεί τροποποίηση των όρων της Α.Ι.Λ. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6971/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.     ) 

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 Πρόεδρος πρότεινε την μη ανάκληση της άδειας του εν λόγω καταστήματος διότι η απόκλιση 
από το επιτρεπόμενο όριο είναι αμελητέα και εμπίπτει στην κλίμακα του στατιστικού λάθους. 

 
 
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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

       Την μη ανάκληση  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της  ΛΙΑΝΗ ΓΙΟΥΛΗΣ 
επί της οδού Ορφανίδου 29 διότι η απόκλιση από το επιτρεπόμενο όριο των 82 db είναι αμελητέα και 
εμπίπτει στην κλίμακα του στατιστικού λάθους. 

 
Αρ. αποφ. 13 /08-02-2017                                           ΑΔΑ: 6ΛΙΘΩ1Ρ-ΜΝ8 
 

Περίληψη 
Μη ανάκληση  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΛΑΜΠΑΚΑΚΗ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 46 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
7640/2016). 

 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τοα ΑΠ 

7640/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που αφορά στο θέμα που έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «εστιατόριο-μεζεδοπωλείο» επί της 

οδού: Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 46, ιδιοκτησίας της ΤΗΛΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΟΝ ΙΚΕ όπου 
σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/7247/13-β έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, 
διαπιστώθηκε να λειτουργεί τη μουσική του καταστήματος έχοντας ανοιχτές τις 
θύρες με αποτέλεσμα να διαχέεται ο ήχος καθ’ υπέρβαση της υπ. αρ. 213/2015 
αδείας μουσικής και καθ’ υπέρβαση της 150/17-07-2014 Α.Ι.Λ.  

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 7303/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.658) 

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 πληρεξούσια δικηγόρος κ. Μαρία Κορακάκη η οποία είπε ότι η 

επιχείρηση έχει συμμορφωθεί αφ΄ενός και αφ΄ετέρου η παράβαση είναι ασαφής αφού δεν αναφέρει 
ντεσιμπέλ και δεν βεβαιώνει ηχορύπανση. 

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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

        Την μη ανάκληση  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΛΑΜΠΑΚΑΚΗ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 46. 

 
Αρ. αποφ. 14 /08-02-2017                                           ΑΔΑ: 7Η66Ω1Ρ-Ζ1Δ   

 
Περίληψη 

Μη ανάκληση  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΣΚΟΥΠΡΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 34 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
7639/2016). 

 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 

7639/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που αφορά στο θέμα που έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «καφετέρια» επί της οδού: Δ. Θεοδωράκη αρ. 
34, ιδιοκτησίας: κου ΣΚΟΥΠΡΑ Αθανασίου, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/5858/3-β και 5858/2-β, 
διαπιστώθηκε ότι λειτουργείτε έχοντας αναπτύξει σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο) α) τριάντα δύο 
(32) καθίσματα και β) είκοσι (20) καθίσματα,  άνευ αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 7302/2016 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 κ. Σκούπρας προσκόμισε α) την υπ’ αριθ. 2/7765/2017 άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 
που αφορά το έτος 216, και β) την άδεια λειτουργίας του καταστήματος από την οποία προκύπτει ότι 
μπορεί να αναπτύξει τόσα καθίσματα όσα και τα τ.μ. που παραχωρεί ο Δήμος μη υπερβαίνοντας τα 
τριάντα τέσσερα (34) 

 
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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

 Την μη ανάκληση  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΣΚΟΥΠΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 34 λόγω προσκομίσεως α) της υπ’ αριθ. 2/7765/2017 άδειας κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου που αφορά το έτος 216, και β) της άδειας λειτουργίας του καταστήματος από την 
οποία προκύπτει ότι μπορεί να αναπτύξει τόσα καθίσματα όσα και τα τ.μ. που παραχωρεί ο Δήμος μη 
υπερβαίνοντας τα τριάντα τέσσερα (34). 

  
Αρ. αποφ. 15/08-02-2017                                           ΑΔΑ: 70Ξ6Ω1Ρ-Σ33 

 
Περίληψη 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΣΑΜΟΥΡΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ επί της οδού Ορφανίδου 24. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
7632/2016). 

 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 

7632/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που αφορά στο θέμα που έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «σνακ μπαρ» με την επωνυμία Faces Bar επί 

της οδού: Ορφανίδου αρ. 24, ιδιοκτησίας κου ΣΑΜΟΥΡΗ Σ. όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/7051/11-
Β (2016) έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, διαπιστώθηκε να λειτουργεί τη μουσική του 
καταστήματος και μετρηθείσα η ηχοστάθμη με ηλεκτρονική συσκευή θορύβου δύο φορές 
βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη 90db κατά την πρώτη μέτρηση και 90db κατά τη 
δεύτερη  μέτρηση, αντί του προβλεπόμενου 80db  

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6986/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.  ) 

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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
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        Την μη ανάκληση  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΑΜΟΥΡΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ επί της οδού Ορφανίδου 24 διότι η απόκλιση από το επιτρεπόμενο όριο των 82 db είναι 
αμελητέα και εμπίπτει στην κλίμακα του στατιστικού λάθους. 

 

Αρ. αποφ. 16/08-02-2017                                         ΑΔΑ: 6ΕΠΕΩ1Ρ-ΜΩ6 

 
Περίληψη 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 325/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Ρόδου με θέμα: ««Χωροθέτηση ζωνών άσκησης υπαίθριου εμπορίου για τη διεξαγωγή 
των εμποροπανηγύρεων Αναλήψεως, Αγ. Αποστόλων,  Αγ. Φανουρίου και Αγ. 
Παντελεήμονα». 

 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 

325/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο θέμα και έχει ως 
ακολούθως: 

 
ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ 1: «Χωροθέτηση ζωνών άσκησης υπαίθριου εμπορίου για τη διεξαγωγή 

των εμποροπανηγύρεων Αναλήψεως, Αγ. Αποστόλων,  Αγ. Φανουρίου και Αγ. 

Παντελεήμονα» 
 

O Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος είπε στα μέλη ότι επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος 
στην ανομία και στην παραβατικότητα εκείνων που δραστηριοποιούνται εμπορικά (υπαίθριο εμπόριο) 
κατά την διάρκεια των εμποροπανηγύρεων της Ανάληψης, των Αγ. Αποστόλων, του Αγ. Φανουρίου και 
του Αγ. Παντελεήμονα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα χωροθέτησης ζωνών άσκησης υπαίθριου εμπορίου καταθέτει 
την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τμήμα Τακτοποιήσεων  - Απαλλοτριώσεων, που 
αφορά στην Χωροθέτηση ζωνών άσκησης υπαίθριου εμπορίου για τη διεξαγωγή των 
εμποροπανηγύρεων Αναλήψεως, Αγ. Αποστόλων,  Αγ. Φανουρίου και Αγ. Παντελεήμονα. 

Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω:  
 

Σ Χ Ε Τ . : 1.  Το υπ' αριθ. πρωτ. 2/40849/25-05-2016 (α.π. 1023/26-05-2016 Δ/νσης μας) 
έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. 

  2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2/66391/16-08-2016 (α.π. 1655/18-08-2016 Δ/νσης μας) έγγραφο 
της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 

  3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2/92586/21-11-2016 (α.π. 2356/22-11-2016 Δ/νσης μας) 
διαβιβαστικό έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. 

  

 Έχοντας υπόψη : 

1. Το παραπάνω σχετικό (1) έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, με το οποίο 
ζητείται από την Υπηρεσία μας η χωροθέτηση κοινόχρηστων χώρων για την διεξαγωγή θρησκευτικών ή 
επετειακών εορτών στην πόλη της Ρόδου σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν.4264/2014 και συγκεκριμένα 
για τις εμποροπανηγύρεις Αναλήψεως,  
Αγ. Αποστόλων, Αγ. Φανουρίου και Αγ. Παντελεήμονα. 

2. Το παραπάνω σχετικό (2) έγγραφο με το οποίο η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων (απαντώντας στο υπ’ αριθ. πρωτ. 1023/23-06-2016 έγγραφό μας) προσδιόρισε λόγω 
αρμοδιότητας τους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι εμποροπανηγύρεις Αγ. Παντελεήμονα και Αγ. 
Φανουρίου στις πλατείες Πεισιρόδου και Δωριέως αντίστοιχα, όπως αυτοί σημειώνονται στα 
σκαριφήματα που το συνοδεύουν.  

3. Το παραπάνω σχετικό (3) έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, με το οποίο 
διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας το υπ’ αριθ. πρωτ. 2501/1/395-α/24-10-2016 έγγραφο του 
Τμήματος Τροχαίας Ρόδου, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η Υπηρεσία τους είναι 
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σύμφωνη για την διακοπή κυκλοφορίας τις ημέρες της εορτής Αναλήψεως για τις ώρες 
17:00-24:00. 

4. 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» και ειδικότερα το 
άρθρου 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ» σύμφωνα με το 
οποίο ισχύει ότι:  

«Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, 
ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 
1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο 
και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός 
εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην 
περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή 
καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη 
εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών 
επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από 
οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κλπ.). 

Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο 
πλάτος 3,50 μ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως 
πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη 
καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της». 

5. 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)». 

6. Το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Ρόδου. 

7. Τα αρχεία της Υπηρεσία μας. 

8.   Την επιτόπια αυτοψία που διενέργησαν μηχανικοί της Υπηρεσίας από κοινού με 
τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.  

η Υπηρεσία μας προτείνει : 

1. Τη χωροθέτηση ζωνών υπαίθριου εμπορίου για τη διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων, επί : 
α.  Του πεζοδρομίου επί της οδού Αποστόλου Παύλου έμπροσθεν της εκκλησίας (η οποία 

βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 348), στην περιοχή της Ανάληψης, για το τμήμα της οδού που καθορίζεται 
από τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Μοσχόβη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φλώρου 
Ζουγανέλη. 

β. Του πεζοδρομίου εκατέρωθεν της οδού Φλώρου Ζουγανέλη και 
γ.  Του πεζοδρομίου εκατέρωθεν της οδού Ανδρέα Μοσχόβη, 
 όπως οι ζώνες αυτές απεικονίζονται με μπλε διαγράμμιση στο συνημμένο απόσπασμα σχεδίου 

πόλης Ρόδου. 

2. Τη χωροθέτηση ζωνών υπαίθριου εμπορίου έμπροσθεν της εκκλησίας που βρίσκεται 
στην περιοχή Αγ. Αποστόλων (εντός του Ο.Τ. 863), όπως απεικονίζονται με μπλε διαγράμμιση και υπό 
στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και Ε-Ζ-Η-Θ-Ε στο συνημμένο απόσπασμα σχεδίου πόλης Ρόδου.  

3. Τη χωροθέτηση ζωνών υπαίθριου εμπορίου εντός της Μεσαιωνικής Πόλης : 
 α. Στα τμήματα (ΑΒΓΔΕΖΗ) και (ΙΚΛΜΝΞ) της πλατείας Δωριέως, 
 β. Στα τμήματα (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞ), (ΟΠΡΣ), (ΤΥΦΞ) και (ΨΩΑ’Β’) της πλατείας 

Πεισιδώρου,  
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  όπως αυτά απεικονίζονται με διαγράμμιση στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει 
την υπ’ αριθ. 2/66391/16-08-2016 εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων 
[σχετικό (2)]. 

με τις εξής προϋποθέσεις : 

− Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ. για την 
προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 

− Η παραχώρηση χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν παρεμποδίζεται η 
πρόσβαση σε κατοικίες/καταστήματα και γενικά σε οποιασδήποτε χρήσης ακίνητο που έχει 
είσοδο – έξοδο προς την ζώνη του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. 

− Θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι όροι και οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 2501/1/395-α έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου, καθώς και 
οποιοιδήποτε άλλοι πρόσθετοι περιορισμοί και κανόνες ασφαλείας τυχόν τεθούν ως προς τις 
προτεινόμενες χωροθετήσεις, τόσο από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου όσο και από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου. 

− Όσον αφορά στις προτεινόμενες χωροθετήσεις εντός της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου,  
θα πρέπει επιπλέον να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Δωδ/σου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 10 του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153Α’/28-06-2002).  

Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας 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.  

 

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 για  

1. Τη χωροθέτηση ζωνών υπαίθριου εμπορίου για τη διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων, επί : 
α.  Του πεζοδρομίου επί της οδού Αποστόλου Παύλου έμπροσθεν της εκκλησίας (η οποία 

βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 348), στην περιοχή της Ανάληψης, για το τμήμα της οδού που καθορίζεται 
από τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Μοσχόβη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φλώρου 
Ζουγανέλη. 

β. Του πεζοδρομίου εκατέρωθεν της οδού Φλώρου Ζουγανέλη και 
γ.  Του πεζοδρομίου εκατέρωθεν της οδού Ανδρέα Μοσχόβη, 
 όπως οι ζώνες αυτές απεικονίζονται με μπλε διαγράμμιση στο συνημμένο απόσπασμα σχεδίου 

πόλης Ρόδου. 

2. Τη χωροθέτηση ζωνών υπαίθριου εμπορίου έμπροσθεν της εκκλησίας που βρίσκεται 
στην περιοχή Αγ. Αποστόλων (εντός του Ο.Τ. 863), όπως απεικονίζονται με μπλε διαγράμμιση και υπό 
στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και Ε-Ζ-Η-Θ-Ε στο συνημμένο απόσπασμα σχεδίου πόλης Ρόδου.  

3. Τη χωροθέτηση ζωνών υπαίθριου εμπορίου εντός της Μεσαιωνικής Πόλης : 
 α. Στα τμήματα (ΑΒΓΔΕΖΗ) και (ΙΚΛΜΝΞ) της πλατείας Δωριέως, 
 β. Στα τμήματα (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞ), (ΟΠΡΣ), (ΤΥΦΞ) και (ΨΩΑ’Β’) της πλατείας 

Πεισιδώρου,  
  όπως αυτά απεικονίζονται με διαγράμμιση στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει 

την υπ’ αριθ. 2/66391/16-08-2016 εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων 
[σχετικό (2)]. 

με τις εξής προϋποθέσεις : 

− Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ. για την 
προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 
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− Η παραχώρηση χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν παρεμποδίζεται η 
πρόσβαση σε κατοικίες/καταστήματα και γενικά σε οποιασδήποτε χρήσης ακίνητο που έχει 
είσοδο – έξοδο προς την ζώνη του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. 

− Θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι όροι και οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 2501/1/395-α έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου, καθώς και 
οποιοιδήποτε άλλοι πρόσθετοι περιορισμοί και κανόνες ασφαλείας τυχόν τεθούν ως προς τις 
προτεινόμενες χωροθετήσεις, τόσο από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου όσο και από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου. 

− Όσον αφορά στις προτεινόμενες χωροθετήσεις εντός της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου,  
θα πρέπει επιπλέον να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Δωδ/σου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 10 του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153Α’/28-06-2002).  

 
 
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 από 12-1-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και 
Τεχνικών Έργων και γ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2501/1/395-α έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας 
Ρόδου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

        Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 325/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χωροθέτηση ζωνών άσκησης υπαίθριου εμπορίου για τη 
διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων Αναλήψεως, Αγ. Αποστόλων,  Αγ. Φανουρίου και Αγ. 
Παντελεήμονα» ως εξής: 

1. Τη χωροθέτηση ζωνών υπαίθριου εμπορίου για τη διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων, επί : 
α.  Του πεζοδρομίου επί της οδού Αποστόλου Παύλου έμπροσθεν της εκκλησίας (η οποία 

βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 348), στην περιοχή της Ανάληψης, για το τμήμα της οδού που καθορίζεται 
από τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Μοσχόβη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φλώρου 
Ζουγανέλη. 

β. Του πεζοδρομίου εκατέρωθεν της οδού Φλώρου Ζουγανέλη και 
γ.  Του πεζοδρομίου εκατέρωθεν της οδού Ανδρέα Μοσχόβη, 
 όπως οι ζώνες αυτές απεικονίζονται με μπλε διαγράμμιση στο συνημμένο απόσπασμα σχεδίου 

πόλης Ρόδου. 

2. Τη χωροθέτηση ζωνών υπαίθριου εμπορίου έμπροσθεν της εκκλησίας που βρίσκεται 
στην περιοχή Αγ. Αποστόλων (εντός του Ο.Τ. 863), όπως απεικονίζονται με μπλε διαγράμμιση και υπό 
στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και Ε-Ζ-Η-Θ-Ε στο συνημμένο απόσπασμα σχεδίου πόλης Ρόδου.  

3. Τη χωροθέτηση ζωνών υπαίθριου εμπορίου εντός της Μεσαιωνικής Πόλης : 
 α. Στα τμήματα (ΑΒΓΔΕΖΗ) και (ΙΚΛΜΝΞ) της πλατείας Δωριέως, 
 β. Στα τμήματα (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞ), (ΟΠΡΣ), (ΤΥΦΞ) και (ΨΩΑ’Β’) της πλατείας 

Πεισιδώρου,  
  όπως αυτά απεικονίζονται με διαγράμμιση στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει 

την υπ’ αριθ. 2/66391/16-08-2016 εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων 
[σχετικό (2)]. 

με τις εξής προϋποθέσεις : 

− Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ. για την 
προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 

− Η παραχώρηση χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν παρεμποδίζεται η 
πρόσβαση σε κατοικίες/καταστήματα και γενικά σε οποιασδήποτε χρήσης ακίνητο που έχει 
είσοδο – έξοδο προς την ζώνη του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. 

− Θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι όροι και οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 2501/1/395-α έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου, καθώς και 
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οποιοιδήποτε άλλοι πρόσθετοι περιορισμοί και κανόνες ασφαλείας τυχόν τεθούν ως προς τις 
προτεινόμενες χωροθετήσεις, τόσο από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου όσο και από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου. 

− Όσον αφορά στις προτεινόμενες χωροθετήσεις εντός της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου,  
θα πρέπει επιπλέον να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Δωδ/σου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 10 του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153Α’/28-06-2002).  

 

 
Αρ. αποφ. 17/08-02-2017                                         ΑΔΑ: ΩΕ94Ω1Ρ-Α38 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 339/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Ρόδου με θέμα: «Μελέτη «Διάβαση πεζών στην περιοχή Άνω Ηλιούπολη Νήσου Ρόδου» 
 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούληςυ εισηγούμενος το θέμα εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των 

μελών την υπ’ αριθ. 339/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο 
θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑ 7: «Μελέτη «Διάβαση πεζών στην περιοχή Άνω Ηλιούπολη Νήσου Ρόδου» 

 

O Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα διαβάζει την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, του τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, που αφορά στην μελέτη 

για τη δημιουργία διάβασης πεζών στην περιοχή Άνω Ηλιούπολη Νήσου Ρόδου: 

 

Τεχνική περιγραφή 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την δημιουργία διάβασης πεζών στον οικισμό της Άνω 

Ηλιούπολης Ρόδου επί της οδού Δημ. Γλυνού στη νήσο Ρόδο.   

Στην εν λόγω περιοχή δεν υπάρχουν πεζοδρόμια σε όλο τον οικισμό αλλά σε τμήματα οδών και 

ως εκ τούτου η υπηρεσία μας έχει λάβει υπόψη για τη δημιουργία της εν λόγω διάβασης 

1. Την υφιστάμενη  σχολική μονάδα  

2. Τα υφιστάμενα πεζοδρόμια  

3. Τον υφιστάμενο αθλητικό χώρο και 

4. Τον υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο 

Στο συνημμένο Σχέδιο Δ-1 φαίνεται η πρόταση της Υπηρεσίας μας για τη δημιουργία διάβασης σε 

τμήμα της οδού Δημ. Γλυνού. 

Λαμβάνοντας υπόψη, την ορατότητα και την αναγκαιότητα δημιουργίας διάβασης πεζών η 

υπηρεσία μας προτείνει τη δημιουργία διάβασης πεζών στα σημεία Α/Α:0 -  Α/Α:1 (συνημμένο σχέδιο Δ-

1). 

Για την δημιουργία της διάβασης των πεζών θα τηρηθούν οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές 

(Π.Τ.Π) Σ-307-7S και Σ-308-7S. 

Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου, 

διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό προσωπικό του τμήματος αυτεπιστασίας και τα υλικά που 

απαιτούνται για την κάθετη και οριζόντια διαγράμμιση υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του Δήμου 

Ρόδου. 

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 δημιουργία διάβασης πεζών στην περιοχή Άνω Ηλιούπολη 

επί της οδού Δημ. Γλυνού Νήσου Ρόδου,  όπως απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο.  
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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, μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

         Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. αριθ. 339/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Ρόδου  και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Δημ. 
Γλυνού στην περιοχή Άνω Ηλιούπολη Νήσου Ρόδου, στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά 
ΕΓΣΑ από Α/Α:0(Χ: 875981,15 και Υ:4037473,06) έως  Α/Α:1(Χ:875976,42 και Υ:4037474,55).   

Για την δημιουργία της διάβασης των πεζών θα τηρηθούν οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές 
(Π.Τ.Π) Σ-307-7S και Σ-308-7S. 

 

Β) Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου 
Ρόδου, διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό προσωπικό του τμήματος αυτεπιστασίας και τα 
υλικά που απαιτούνται για την κάθετη και οριζόντια διαγράμμιση υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης 
του Δήμου Ρόδου. 

 
Αρ. αποφ. 18/08-02-2017                                           ΑΔΑ: ΩΤΠ0Ω1Ρ-Ζ2Π 
 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/216 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Έμπωνας με θέμα: Έγκριση Μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα 
Έμπωνας της Δ.Ε. Ατταβύρου. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούληςυ εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 

21/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Έμπωνας που αφορά στο θέμα και έχει ως 
ακολούθως: 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα 

Έμπωνα της Δ.Ε. Αταβύρου         
Στον Έμπωνα και στο Δημοτικό Κατάστημα Αταβύρου , σήμερα στις 16  του μήνα Δεκεμβρίου  

του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00, ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό  
Συμβούλιο ΕΜΠΩΝΑ  της Δημοτικής Ενότητας ΑΤΑΒΥΡΟΥ, μετά από την αριθ.πρωτ.  9/105006/13-12-
2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Καρναβά Μιλτιάδη , που εμπρόθεσμα 
επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 88 «Σύγκληση του Συμβουλίου 
τοπικής και δημοτικής κοινότητας» του  Ν. 3852/2010.   

            Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης , ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι ήταν : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1-Καρναβάς Μιλτιάδης  Πρόεδρος , 2-Χριστοφοράκης Ιωάννης μέλος , 3-
Παπανικολάου Δημήτρης μέλος . 

 ΑΠΟΝΤΕΣ  : 1- Ζιάκη Μαγδαληνή .  

          Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.  

          Για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης παρούσα  ήταν η  Δημοτική   Υπάλληλος 
Δεληγιαννάκη Ευσταθία. 

 Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας τη συνεδρίαση του  Συμβουλίου και  αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης είπε ότι μετά την από 03/11/2016 αυτοψία των μηχανικών  του Τμήματος 
Συγκοινωνιών – Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών , 
συντάχθηκε μελέτη που αφορά  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία εκείνα που υπάρχει πρόβλημα , 
όπως περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση που μας διαβιβάστηκε με το Αρ.Πρωτ. 16/102767-
06/12/2016 έγγραφο. 

    Αυτά είπε ο Πρόεδρος και  κάλεσε το Συμβούλιο να εισηγηθεί σχετικά . 

          Το Συμβούλιο , μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του  
Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων   84, 86, 88, 89 και 90  Ν. 3852/2010 και τα ανωτέρω έγγραφα 

Αποφασίζει : Ομόφωνα 
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Εγκρίνεται η μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιών – Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα 
Έμπωνα της Δ.Ε. Αταβύρου» με τα συνημμένα Σχέδια 1 & 2, που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 
κεντρικούς δρόμους της Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνα λόγω έντονου κυκλοφοριακού φόρτου καθ΄ όλο 
το έτος. 

          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2016 

 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 16/6377/30-1-2017 εισήγηση της Δνσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών η οποία έχει ως κατωτέρω: 

 
Θέμα: Έγκριση μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα 

Έμπωνας της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου 
Σχετικό: Η υπ΄ αριθμό 21/16-12-2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνας 
 
H υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’αρ. 12/2015 απόφαση του Δ.Σ.Εμπωνας της Δημοτικής Ενότητας 
Αταβύρου περί «Απαγόρευση στάθμευσης και διενέργεια διαγραμμίσεων». 

2. Την υπ’αρ. 8/2016 απόφαση του Δ.Σ.Εμπωνας της Δημοτικής Ενότητας 
Αταβύρου περί «Απαγόρευση στάθμευσης και διενέργεια διαγραμμίσεων». 

3. Το με αρ.πρωτ.1196/2016/12-07-2016 έγγραφό της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού  περί «Απαγόρευση στάθμευσης και διενέργεια διαγραμμίσεων». 

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. 

5. Την από 3/11/2016  αυτοψία των μηχανικών της υπηρεσίας παρουσία του 
Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνα. 

6. Το υπ΄αριθμό πρωτ. 16/102767/06-12-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας 
προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνας. 

7. Την υπ΄αριθμό απόφαση 21/16-12-2016 (ΑΔΑ:Ω41ΖΩ1Ρ-ΤΜΝ) της 
Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνας 

 
Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, την λήψη σχετικής απόφασης περί: 

I. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τη συμβολή της Επαρχιακής οδού  της 
Δ.Κ. Έμπωνας με τη Δημοτική οδό εκατέρωθεν, ως παρακάτω: 

• από το σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ:846443,85 και 
Υ:4015513,54) έως το  σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ:846470,83 και 
Υ:4015566,99) και  

• από το σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ:846445,70 και 
Υ:4015529,82) έως σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87  (Χ:846467,00 και 
Υ:4015570,16).  

Για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα εφαρμοστεί  κατακόρυφη και 
οριζόντια σήμανσης ως παρακάτω: 

 
κατακόρυφη σήμανση Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
Ρ-40 Χ:846443,85 και Υ:4015513,54 
Ρ-40 Χ:846470,83 και Υ:4015566,99 

Ρ-40 και Ρ-2 Χ:846445,70 και Υ:4015529,82 
Ρ-40 Χ:846467,00 και Υ:4015570,16 

 
οριζόντια σήμανση “STOP” στη θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

(Χ:846445,70 και Υ:4015529,82) σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου 
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Δημοσίων έργων : Σ307 -75 «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων» και Σ308-75 «Σήμανση 
οδών» (διάγραμμα Α-30 περί «Γραμμή διακοπής πορείας») 

 

II. Κατά εφαρμογή του Κ.Ο.Κ, στη θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
(Χ:846333,85 και Υ: 4015707,22) την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ1 και Ρ2 και 
οριζόντια σήμανση διακοπής πορείας “STOP” σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του 
Υπουργείου Δημοσίων έργων : Σ307 -75 «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων» και Σ308-75 
«Σήμανση οδών» (διάγραμμα Α-30 περί «Γραμμή διακοπής πορείας»). 

 
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών η Τεχνική Περιγραφή η οποία έχει ως εξής: 

  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς 

δρόμους της Δημοτικής κοινότητας Έμπωνας λόγω έντονου κυκλοφοριακού φόρτου καθ’ 
όλο το έτος. 

H υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

8. Την υπ’αρ. 12/2015 απόφαση του Δ.Σ.Εμπωνας της Δημοτικής Ενότητας 
Αταβύρου περί «Απαγόρευση στάθμευσης και διενέργεια διαγραμμίσεων». 

9. Την υπ’αρ. 8/2016 απόφαση του Δ.Σ.Εμπωνας της Δημοτικής Ενότητας 
Αταβύρου περί «Απαγόρευση στάθμευσης και διενέργεια διαγραμμίσεων». 

10. Το με αρ.πρωτ.1196/2016/12-07-2016 έγγραφό της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού  περί «Απαγόρευση στάθμευσης και διενέργεια διαγραμμίσεων». 

11. 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. 

12. Την από 3/11/2016  αυτοψία των μηχανικών της υπηρεσίας παρουσία του 
Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνα. 

 
Προτείνει τα παρακάτω: 

III. Αναφορικά με την υπ’ αριθμό απόφαση 8/2016 του Δ.Σ. Έμπωνας της Δ.Ε. 
Αταβύρου περί απαγόρευσης στάθμευσης στη δεξιά πλευρά του δρόμου απέναντι από το 
Δημαρχείο και προς την εκκλησία, η Υπηρεσία μας κρίνει σκόπιμο  την απαγόρευση στάσης 
και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού από την συμβολή της με την Επαρχιακή οδό έως τον 
ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (Σχέδιο 1 με συντεταγμένες ΕΓΣΑ), λόγω των γεωμετρικών 
στοιχείων της οδού (πλάτος) καθώς και του κυκλοφοριακού φόρτου με λεωφορεία που 
οδηγούνται στο ιδιωτικό πάρκινγκ. Για την εφαρμογή της εν λόγω κυκλοφοριακής ρύθμισης 
θα εφαρμοστεί κατακόρυφη  και οριζόντια σήμανση. Ειδικότερα στη θέση 0 με 
συντεταγμένες 0 (κατά Χ:84644,70 και Υ:4015529,82) θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ1 και 
Ρ-2 και θα εφαρμοστεί οριζόντια σήμανση διακοπής πορείας. Εκατέρωθεν του τμήματος της 
δημοτικής οδού θα γίνει οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση για την απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης και θα τοποθετηθούν κατακόρυφες πινακίδες σήμανσης  Ρ-40. 

IV. Επί της απόφασης 12/2015 του Δ.Σ. Έμπωνας, περί απαγόρευσης στάθμευσης στις 
στροφές στα στενά σημεία του κεντρικού δρόμου προς το Δημοτικό παρκινγκ σας 
ενημερώνουμε ότι το τμήμα αυτό της οδού είναι τμήμα της  Επαρχιακής οδού ¨21¨ όπως 
αυτή καθορίζεται στο Β.Δ. της 06-02-1956 (ΦΕΚ 47 Α’ /08-02-1956) και ως εκ τούτου 
αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

Κατ’ εφαρμογή όμως του ΚΟΚ άρθρο 26 η υπηρεσία μας κρίνει σκόπιμη την 
τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ1 και Ρ2 στη θέση 1(κατά Χ:846333.85 και 
Υ:4015707.22) Σχέδιο 2 και οριζόντια σήμανση διακοπής πορείας.   

 
Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω θέσεις 0 και 1 των παραγράφων (Ι) και (ΙΙ) θα 

εφαρμοστεί  η οριζόντια σήμανση (STOP) σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου 
Δημοσίων έργων: Σ 307-75  «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» και Σ 308-75 «Σήμανση 
Οδών» (Διάγραμμα Α-30 περί ¨Γραμμή διακοπής πορείας¨).  
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Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Ρόδου, διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό προσωπικό του τμήματος 
καθημερινότητας και τα υλικά που απαιτούνται για την κάθετη και οριζόντια διαγράμμιση 
υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του Δήμου Ρόδου. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεων απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής 
απόφασης». 

 
 
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, μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 
        Εγκρίνει την  υπ’ αριθ. 21/216 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Έμπωνας και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τη συμβολή της Επαρχιακής οδού  
της Δ.Κ. Έμπωνας με τη Δημοτική οδό εκατέρωθεν, ως παρακάτω: 

• από το σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ:846443,85 και 
Υ:4015513,54) έως το  σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ:846470,83 και 
Υ:4015566,99) και  

• από το σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ:846445,70 και 
Υ:4015529,82) έως σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87  (Χ:846467,00 και 
Υ:4015570,16).  

Για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα εφαρμοστεί  κατακόρυφη και 
οριζόντια σήμανσης ως παρακάτω: 

 
 
οριζόντια σήμανση “STOP” στη θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

(Χ:846445,70 και Υ:4015529,82) σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου 
Δημοσίων έργων : Σ307 -75 «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων» και Σ308-75 «Σήμανση 
οδών» (διάγραμμα Α-30 περί «Γραμμή διακοπής πορείας») 

 

Β) Κατά εφαρμογή του Κ.Ο.Κ, στη θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
(Χ:846333,85 και Υ: 4015707,22) την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ1 και Ρ2 και 
οριζόντια σήμανση διακοπής πορείας “STOP” σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του 
Υπουργείου Δημοσίων έργων : Σ307 -75 «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων» και Σ308-75 
«Σήμανση οδών» (διάγραμμα Α-30 περί «Γραμμή διακοπής πορείας»).  

 
Γ) Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Ρόδου, διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό προσωπικό του τμήματος 
καθημερινότητας και τα υλικά που απαιτούνται για την κάθετη και οριζόντια διαγράμμιση 
υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του Δήμου Ρόδου. 

 
Αρ. αποφ. 19/08-02-2017                                         ΑΔΑ: 61ΩΡΩ1Ρ-Α4Ν 

 
Περίληψη 

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016. 
 

κατακόρυφη σήμανση Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
Ρ-40 Χ:846443,85 και Υ:4015513,54 

Ρ-40 Χ:846470,83 και Υ:4015566,99 
Ρ-40 και Ρ-2 Χ:846445,70 και Υ:4015529,82 

Ρ-40 Χ:846467,00 και Υ:4015570,16 
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Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούληςυ εισηγούμενος το θέμα είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του 
Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς 
αρμοδιότητας της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημ. Συμβούλιο.  

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την εισήγηση που συνέταξε η Γραμματεία 
της Επιτροπής, και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 
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, μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

        Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής 
ποιότητας Ζωής του έτους 2015 που έχει ως κατωτέρω:  

                                                                          
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει των διατάξεων 

του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), με την υπ’ αριθ. 512/7-9-2014 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου 
Πρόεδρος της Επιτροπής μέχρι τις 14-6-2016 ήταν ο Αντιδήμαρχος κ. Διακοσταματίου Σάββας που 

ορίστηκε με τη υπ’ αριθ. 3042/15-09-2014 απόφαση του Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου. Στη συνέχεια 
αντικαταστάθηκε από το τότε μέλος και Αντιδήμαρχο Ρόδου κ. Γεώργιο Κακούλη με την υπ΄ αριθ. 
1758/15-6-2016 απόφαση του Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκο. Την καινωθείσα θέση του τότε μέλους 
της Επιτροπής κ. Κακούλη κατάλαβε το πρώτο αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Σωτήρης 
Πετράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 3852/2010  

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής με την υπ’ αριθ. 85/2014 απόφαση της, εξελέγη η Δημοτική 
Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Μαρία Καραγιάννη 

 Τα μέλη της Επιτροπής ήταν: 
Α) Τακτικά: 1)Ατσίδη Ελπίδα 2)Κακούλης Γεώργιος 3)Σταυρής Μιχαήλ 4) Χριστοδούλου Μιχαήλ, 

5)Κρεμαστινού Φλώρα, 6)Χατζηιωάννου Ελευθέριος, 7)Καλαθενός Σάββας, 8)Καραγιάννη Μαρία 
(Αντιπρόεδρος),  9)Σαρρή –Υψηλάντη Σταματία, και 10) Τοκούζης Παναγιώτης 

Β) Αναπληρωματικά: 1) Πετράκης Σωτήρης (μέχρι τις 14-6-2016) που έγινε στη συνέχεια τακτικό, 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 2) Ζωάννου Άννα, 3) Σπανός Ανασστάσιος, 4)Τσίκκης Δημήτριος 
5)Κασσανής Ευγένιος 

 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε ο μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Ρόδου 

Φώτης Τσίγκρας  
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Π.Ζ που έχει οριστεί να συνεπικουρεί τις εργασίες της αλλά και να 

εισηγείται για τα θέματα που συζητούνται στην Επιτροπή προκειμένου να λαμβάνονται νόμιμες 
αποφάσεις, είναι ο δικηγόρος κ. Κων/νος Γιαννακός. 

 
Οι αρμοδιότητες της Ε.Π.Ζ. ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 οι οποίες επιγραμματικά 

είναι οι εξής: 

1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) 
κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη 
χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την 
άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που 
αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με 
αναπηρίες. 

Ειδικότερα:  

A. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83,για: 

i. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, 

ii. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων 
επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου, 
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iii. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και 
στοιχεία. 

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:  
I θέματα καθορισμού χρήσεων γης, 
Ii θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής 

οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών 
μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων 
ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών 
περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, 
περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, 

iii τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, 
iv τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 

2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το 
αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του, 

v το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.. 

2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς 
αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. 

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο 
αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. 

4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο 
δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη 
σοβαρότητά του. 

Η Λειτουργία της, όπως και αυτή της Οικονομικής Επιτροπής περιγράφεται στο άρθρο 75 του 
ιδίου Νόμου. 

Επίσης για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής, θεσπίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπου στα άρθρα 12 και 13 ορίζονται διαδικασίες εισαγωγής των θεμάτων 
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, καθώς επίσης ρυθμίζονται  θέματα που απασχόλησαν την  γραμματεία 
της Επιτροπής και που αφορούν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο εν λόγω κανονισμός επικυρώθηκε 
με την υπ’ αριθ. 689/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
 Οι παρουσίες των μελών της Επιτροπής είχαν ως εξής: 
Α) Τακτικά μέλη: 
1)Ατσίδη Ελπίδα                                8 παρουσίες 
2)Κακούλης Γεώργιος                         3 παρουσίες ως μέλος και 8 παρουσίες ως Πρόεδρος 
          3)Σταυρής Μιχαήλ                            11 παρουσίες 
4)Χριστοδούλου Μιχαήλ                    10 παρουσίες 
5)Κρεμαστινού Φλώρα                       9 παρουσίες 
6)Χατζηιωάννου Ελευθέριος              12 παρουσίες 
7)Καλαθενός Σάββας                         8 παρουσίες 
          8)Καραγιάννη Μαρία                         11 παρουσίες 
          9)Σαρρή –Υψηλάντη Σταματία           10 παρουσίες 
10) Τοκούζης Παναγιώτης                  7 παρουσίες 
 11) Πετράκης Σωτήρης                     1 παρουσία ως αναπληρωματικό και 5 παρουσίες ως 

τακτικό μέλος      
 
Β) Αναπληρωματικά Μέλη 
          1) Ζωάννου Άννα                              0 παρουσίες 
2) Σπανός Αναστάσιος                       0 παρουσίες 
          3)Τσίκκη Δημήτριο                            0 παρουσίες 
4)Κασσανής Ευγένιος                        0 παρουσίες 
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Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Διακοσταματίου ήταν παρών σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής που 
προήδρευσε, ήτοι μέχρι την 6η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 
Η Επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της το 2016  έλαβε διακόσιες πενήντα πέντε (227) αποφάσεις. 
 
Οι αποφάσεις που έλαβε το 2016 κατά συνεδρίαση έχουν ως εξής: 
 
 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ (27/1/2016) 
 

1 Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στον ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟ στην Τ.Κ. Κατταβιάς. 

2 Μη ανάκληση της  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του SHIMA PANAJOT του 
Fiqiri , στην Δ.Ε. Ιαλυσού». (Έγγραφο ΑΠ 1575/12-1-2016 Δ.Ε. Ιαλυσού). 

3 Μη λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη της  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
του Παλογιαννίδη Χαράλαμπου του Ιωάννη, στην Δ.Ε. Ιαλυσού, λόγω αναρμοδιότητος. (Έγγραφο ΑΠ 
1738/12-1-2016 Δ.Ε. Ιαλυσού). 

4 Μη ανάκληση της  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του Τριανταφύλλου 
Νικολάου του Κλεόβουλου, στην Δ.Ε. Ιαλυσού » . 

5 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφο ΑΠ 7533/23-12-2015 Δνσης Υπηρ. Δόμησης.)  

6 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4121/2015.  

7 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΣΚΟΡΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφο ΑΠ 7317/14-12-2015 Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης) 

8 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της BARBIERI PAOLA  στη 
Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφο ΑΠ 7308/14-12-2015 Δνσης Υπηρ. Δόμησης).  

9 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφο ΑΠ 7304/14-12-2015 Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης) 

10 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της MEGANI MARGERITA  
στη Δ.Κ. Ρόδου  (Έγγραφο ΑΠ 7300/14-12-2015 Δνσης Υπηρ. Δόμησης). 

11 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφο ΑΠ 7297/14-12-2015 Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης). 

12 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της κ. ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΙΧΑΛΑΚΑΙΝΑΣ στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφο ΑΠ 7293/14-12-2015 Δνσης 
Υπηρ. Δόμησης). 

13 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  στη 
Δ.Κ. Ρόδου  (Έγγραφο ΑΠ 7252/14-12-2015 Δνσης Υπηρ. Δόμησης). 

14 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΒΑΤΕΝΟΣ Σ. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Μ.  στη Δ.Κ. Ρόδου  (Έγγραφα ΑΠ 4954/2015 και 7034/15 Δνσης Υπηρ. Δόμησης). 

15 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΑΧΑΙΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ   
στη Δ.Κ. Ρόδου  (Έγγραφο ΑΠ 6230/2015 Δνσης Υπηρ. Δόμησης). 

16 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΟΥΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ  στη 
Δ.Κ. Ρόδου  (Έγγραφο ΑΠ 6224/2015 Δνσης Υπηρ. Δόμησης). 

17 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΜΟΥΣΤΟΥΧΑ ΜΙΡΑΝΤΑΣ στη 
Δ.Κ. 
 Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6209/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης) 

18 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ & Σια Ε.Ε.  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6782/2015 της Δνσης 
Υπηρ. Δόμησης) 

19 Αναβολή λήψης απόφασης για τα υπ’ αριθ. 18 έως και 28 θεματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
  

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( 24/2/2016) 
20 Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015 
21 Μη ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΑΘΟΠΟΥΛΗ  

ΠΑΝΤΕΛΗ (Έγγραφο ΑΠ 74/2016 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
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22 Έγκριση της υπ’ αριθ. 298/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
Νέος Κοινόχρηστος χώρος  για τραπεζοκαθίσματα (Αίτημα Μιχ. Κασιώτη)  

23 Έγκριση της υπ’ αριθ. 315/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
«Νέος κοινόχρηστος χώρος για έκθεση τουριστικών ειδών επί της οδού Αριστοτέλους 42Α και 
Θεμιστοκλέους 28» (Αίτημα Γεωργίου Αλεξιάδη)  

24 Έγκριση της υπ’ αριθ. 316/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
«Νέος κοινόχρηστος χώρος επί της οδού Πλάτωνος 14 (Αίτημα Δημ. ΡΙΚΑ)  

25 Έγκριση της υπ’ αριθ. 317/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
«Διαβίβαση αιτήματος για μονοδρόμηση τμήματος της οδού Εφέσου από την Αταβύρου έως Βεργίνας.»  

26 Έγκριση της υπ’ αριθ. 320/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα:  
«Τροποποίηση στο Ο.Τ. 131 και Ο.Τ. 135 σχεδίου πόλεως Ρόδου»  

27 Έγκριση της υπ’ αριθ. 321/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
«Καθορισμός προορισμού και χρήσεων στην πλατεία Γοργοποτάμου.»  

28 Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
«Νέος κοινόχρηστος χώρος για τραπεζοκαθίσματα επί της οδού Δεινοκράτους» (Αίτημα Μιχ. Βολονάκη)  

29 Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
«Νέος κοινόχρηστος χώρος για τραπεζοκαθίσματα επί της οδου Περικλέους 68. (Αίτημα Χρυσόστομου 
Ζόταυρου. 

30 Έγκριση της υπ΄αριθ. 9/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών 
«Περί γνωμοδότησης για την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων της Δ.Κ.Μαριτσών».  

31 Έγκριση της υπ΄αριθ. 50/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου περί 
Αποχαρακτηρισμού Τμήματος Κτηματολογικής Οδού. (Αίτημα Ανθής Μαρίας Παλλά.)  

32 Έγκριση της υπ΄αριθ. 47/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου περί 
Λήψης απόφασης για Αποχαρακτηρισμό Τμήματος Κτηματολογικής Οδού εντός του οικιστικού θύλακα 
της Μικρής Παραλίας του Οικισμού της Λίνδου. (Αίτημα Δημ. & Κων/νου Παλλά).  

33 Έγκριση της υπ΄αριθ. 75/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού για  
«Εξέταση  παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου(πεζοδρόμιο)για τοποθέτηση σταντ προϊόντων έμπροσθεν 
του καταστήματος super-market-οπωροπαντοπωλείο ΙΑΛΥΣΣΟΣ που βρίσκεται στην Λεωφ. Ηρακλειδών 
αρ.92 στην Ιξιά, ιδιοκτησίας κ. Καπαρουδάκη Απόστολου.             

34 Έγκριση της υπ΄αριθ. 76/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού για 
εξέταση  παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου(πεζοδρόμιο) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
έμπροσθεν του καταστήματος Σνακ Μπαρ- Αναψυκτήριο που βρίσκεται στην Λεωφ. Ηρακλειδών και 
Ιερού Λόχου στην Ιαλυσό, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΒΕΔΗΛΕ ΙΚΕ(αλυσίδας καταστημάτων ΓΡΗΓΟΡΗΣ). 

35 Έγκριση της υπ΄αριθ. 22/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαλώνας με 
θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αρχαγγέλου – Δημοτική Κοινότητας 
Μαλώνας» 

36 Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής με 
θέμα: «Λήψη απόφασης για τροποποίηση των Ο.Τ. 74 κα Ο.Τ. 76 του ρυμοτομικού Σχεδίου Σορωνής. 
(Αίτηση κ. Μαχλή Αικατερίνης). 

37 Ανάπλαση περιοχών (Έγγραφο ΑΠ 2/10492/15-2-2016 Δνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.) 
38 Αίτημα ΜΟΥΣΤΟΥΧΑ ΜΙΡΑΝΤΑΣ για ανάκληση της υπ’ αριθ. 17/27-1-2016 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
39 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ. Μπούρα Ζωής στην 

Δ.Κ. Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 698/22-2-2016 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.) 
40 Αναβολή  συζήτησης και λήψης απόφασης των υπ’ αριθ.  2,3,4,5,6,7,8,9, και 11 της 

Ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε ανακλήσεις άδειών όδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω αποχής από τα καθήκοντα τους των μελών του Δικηγορικού 
Συλλόγου Ρόδου.  

41 Αναβολή λήψης απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 302/2015 απόφασης του Συμβουλίου 
της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: «Επανεξέταση αιτήματος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία 
Ιωάννη Ζίγδη (τροπ. Κανονισμού κχ)»  

42 Αναβολή λήψης απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2016 απόφασης του Συμβουλίου της 
Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: «Επέκταση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της 
Σοφοκλέους.» 

43 Αναβολή λήψης απόφασης για έγκριση του υπ’ αριθ. 17/2015 Πρακτικού του Συμβουλίου της 
Δημ. Κοινότητας Αφάντου που αφορά σε για Χορήγηση Βεβαίωσης Βατότητας στα Γραφείο Γενικού 
Τουρισμού ΠΑΤΣΑΗΣ ΜΙΧΗΛ και ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥΡΣ, για δρομολόγηση τουριστικών τρένων. 

  
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ (30-03-2016) 
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44 Αναβολή λήψης απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 302/2015 απόφασης του Συμβουλίου 
της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: «Επανεξέταση αιτήματος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία 
Ιωάννη Ζίγδη (τροπ. Κανονισμού κχ)»  

45 Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
 «Επέκταση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της Σοφοκλέους.» 

46 Έγκριση της υπ’ αριθ. 52/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: «Γνωμοδότηση για την χορήγηση βεβαίωσης για το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής 
διαδρομής  και του καθορισμού της αφετηρίας και των στάσεων, ειδικού τουριστικού λεωφορείου 
ανοικτού τύπου Δ.Χ αστικής περιήγησης πόλεων (τύπου''OPEN BUS'')» 

47 Έγκριση της υπ’ αριθ. 53/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: «Χωροθέτηση θέσεων προσωρινής στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων στην Ακτή Προμηθέως» 

48 Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου «Περί 
επανα 
καθορισμού χωροθέτησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί της οδού I.Δενδρινού».  

49 Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου «Περί  
επανακαθορισμού χωροθέτησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί της οδού Βενετοκλέων (πλησίον 
κιν/φου «ΜΕΤΡΟΠΟΛ»).» 

50 Αναβολή λήψης απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2016 απόφασης του Συμβουλίου της 
Τ.Κ. Σαλάκου «Περί τροποποίησης κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων». 

51 Έγκριση του υπ’ αριθ. 14/2015 Πρακτικού (θέμα 4ο) του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Αφάντου «Περί αποχαρακτηρισμού Τμήματος Κτηματολογικής οδού εντός του οικισμού Αφάντου» 
(Αίτημα Παπαβασιλείου Ευαγγελίας). 

52 Έγκριση του υπ’ αριθ. 17/2015 Πρακτικού του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου 
(θέμα 2ο) για Χορήγηση Βεβαίωσης Βατότητας στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΠΑΤΣΑΗΣ ΜΙΧΗΛ, για 
δρομολόγηση τουριστικού  τραίνου στη θέση Κολύμπια της Δ.Ε Αφάντου. 

53 Έγκριση του υπ’ αριθ. 17/2015 Πρακτικού του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου 
(θέμα 3ο)  για  Χορήγηση Βεβαίωσης Βατότητας στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥΡΣ σε 
δύο (2) διαδρομές. 

54 Αναβολή λήψης απόφασης επί του αιτήματος του κ.  Κλαδογένη Ιωάννη για ανάκληση της υπ’ 
αριθ. 
 15/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. 

55 Αναβολή λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΣΑΡΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ στην Τ.Κ. Διμυλιάς. 

56 Αναβολή  συζήτησης και λήψης απόφασης των υπ’ αριθ.  1 έως και 16 θεμάτων της 
Ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε ανακλήσεις άδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω αποχής από τα καθήκοντα τους των μελών του Δικηγορικού 
Συλλόγου Ρόδου.  

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ (27-04-2016) 
 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 

  
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ  (04-05-2016) 

57 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΜΑΓΙΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1279/2016). 

58 Αναβολή λήψης απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 302/2015 απόφασης του Συμβουλίου 
της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: «Επανεξέταση αιτήματος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία 
Ιωάννη Ζίγδη (τροπ. Κανονισμού κχ)»  

59 Έγκριση της υπ’ αριθ. 59/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
 Ανάπτυξη –λειτουργία δικτύου – Αίτηση τοποθέτησης 111 καμπινών 

60 Αίτημα Κλαδογένη Ιωάννη για ανάκληση της υπ’ αριθ. 15/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ.  
61 Αναβολή λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΣΑΡΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ στην Τ.Κ. Διμυλιάς. 
62 Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στην ΚΟΥΦΟΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. στην Τ.Κ. Καταβιάς. 
63 Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στον ΠΑΠΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στην Τ.Κ. Γενναδίου. 
64 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ ΠΑΝΤΑΛΕΟΝΤΑ  στην 

Τ.Κ. Γενναδίου. 
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65 Έγκριση της υπ’ αριθ. 92/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
«Τροποποίηση της υπ’αρ.82/2015 απόφασης της Δ.Κ. Ρόδου που αφορά στον καθορισμό θέσεων και 
δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για μικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες.» 

66 Αίτημα τροποποίησης κανονισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Καμείρου- Τοπική Κοινότητα 
Σαλάκου 
 (Έγγραφο ΑΠ 596/2016 και 718/2016 Δνσης Πολεοδ. Σχεδιασμού). 

67 Αναβολή λήψης απόφασης για έγκριση η μη της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης της Δ.Κ. 
Σορωνής.  

68 Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου  περί 
«Αποχαρακτηρισμού Τμήματος Κτηματολογικής οδού εντός οικισμού Λάρδου».   

69 Αναβολή  συζήτησης και λήψης απόφασης των υπ’ αριθ.  1 έως και 12 και 14 έως 24 θεμάτων 
της Ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε ανακλήσεις άδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω αποχής από τα καθήκοντα τους των μελών του Δικηγορικού 
Συλλόγου Ρόδου.  

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ (08-06-2016) 
70 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στον κ. ΜΟΥΡΤΖΗ 

ΑΝΤΡΙΑΝΟ του Χαραλάμπους στην Τ.Κ. Γενναδίου. 
71 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην κ. ΔΡΑΠΑΝΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου στην Τ.Κ. Γενναδίου. 
72 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην κ. ΠΟΝΗΡΗ 

ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου στην Τ.Κ. Καλαβαρδών. 
73 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην κ. ΑΝΔΕΡΟΥ 

ΑΝΝΑ του Σπυρίδωνα στην Τ.Κ. Κατταβιάς (Πρασονήσι). 
74 Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Γενναδίου «Περί 

επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 186/2007 απόφασης του Συμβουλίου του πρώην Δήμου Νότιας Ρόδου για 
τον αποχαρακτηρισμό του μη υφισταμένου κτηματολογικού δρόμου εντός οικισμού που διέρχεται 
ανάμεσα από την ΚΜ 5654 Γαιών Γενναδίου, ιδιοκτησίας Ζερβού Ιωάννη 

75 Έγκριση της υπ’ αριθ. 126/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου για 
«προσωρινή χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων και οχημάτων στην οδό 
Αυστραλίας (περιοχή Σφαγείων)» 

76 Έγκριση της υπ’ αριθ. 153/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου για 
«Αίτηση νέου κοινόχρηστου χώρου  επί της οδού Λάχητος 27. (Αίτημα Ροδίτη Μαρίας) 

77 Έγκριση της υπ’ αριθ. 158/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου για 
«Τροποποίηση της υπ’αρ. 371/1996 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το μέτρο 
στάθμευσης για τους μονίμους κατοίκους του κέντρου της πόλεως Ρόδου» 

78 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΚΟΡΔΗ ΝΟΚΟΛΑΟΥ. 
(Έγγραφο 
 Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 7317/2015). 

79 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΙΧΑΛΑΚΕΝΑΣ  
στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφο ΑΠ 7293/14-12-2015 Δνσης Υπηρ. Δόμησης). 

80 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΣΑΒΑΛΟΣ Κων/νος 
 και Αχιλλέας ΕΠΕ. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 954/2016). (Από αναβολή) 

81 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΗΛΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΚΕ 
(Λαμπακάκη Καλλιόπη  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφο ΑΠ 1540/2016 Δνσης Υπηρ. Δόμησης). 

82 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΠΑΠΑΔΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ 
 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2676/2016). 

83 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗ 
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2691/2016). 

84 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΜΟΥΣΤΟΥΧΑ ΜΙΡΑΝΤΑΣ 
(Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2695/2016 και 2697/2016). 

85 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Ε. ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2700/2016). 

86 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2701/2016). 

87 Αναβολή λήψης απόφασης επί της γνωμοδότησης της Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών 
 επί της αίτησης με αρ. πρωτ. 6/89811/23-09-2015 της εταιρείας Τ. Ξ. Ε. Β. Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. 

88 Αναβολή  συζήτησης και λήψης απόφασης επί των υπ’ αριθ.  2, 3, 5 έως και 9, 11 έως και 19, 
21, 24, 25, και 29 έως 35 θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης, λόγω αποχής από τα καθήκοντα τους των 
μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.  
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7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 29-6-2016 

89 Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Παραδεισίου 
για χωροθέτηση Τμήματος για λειτουργία Λούνα Πάρκ στην περιοχή «Περιστερώνας». 

90 Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής για 
χωροθέτηση Τμήματος για λειτουργία Λούνα Πάρκ στο άλσος του Αγίου Σουλά. 

91 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην «ΑΦΟΙ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΟΕ» στην Τ.Κ. 
Κατταβιάς. 

92 Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου περί 
αποχαρακτηρισμού Τμήματος Κτηματολογικής οδού. (Έγγραφο ΑΠ 289/2016 Δνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού. 

93 Έγκριση της υπ’ αριθ. 151/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
«Αίτημα ενοικίασης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα της οδού Κωστή Παλαμά. 
(Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων)» (Αίτημα Βάσσης Μαριγούς).  

94 Έγκριση της υπ’ αριθ. 152/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
«Μη έγκρ 
ιση  παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα επί της οδού Απελού 9.» 

95 Έγκριση της υπ’ αριθ. 154/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
«Τροποποίηση  κοινόχρηστου χώρου ως προς την χρήση του και επέκταση αυτού επί της οδού 
Αγησάνδρου 14. (Αίτημα κ. Αναστασίας Βελώνη)» 

96 Έγκριση η μη της υπ’ αριθ. 155/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με 
θέμα: Αλλαγή χρήσης  κοινόχρηστου χώρου και θεσμοθέτηση αυτού» (Αίτημα Ηλία Παναγιωτόπουλου). 

97 Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 157/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με 
θέμα: Αίτημα τροποποίησης χρήσεως κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Σωκράτους. (Αίτημα 
Μαστροβασίλη Καλοτίνας. 

98 Έγκριση της υπ’ αριθ. 181/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
Έγκριση νέου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Λάχητος 13 (Αίτημα Νικήτα Αγγέλου). 

 
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 20-07-2016 

99 Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Κρεμαστής με 
θέμα: «Χωροθέτηση τμήματος για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ ιδιοκτησίας της Σ. 
Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.»  

100 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ στην Τ.Κ. 
Καταβιάς. 

101 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στον κ. ΜΠΑΪΡΑΜΗ 
ΣΚΕΥΟ του Εμμανουήλ στην Τ.Κ. Μεσαναγρού. 

102 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΔΡΙΑΝΟ του Χαραλάμπους 
στην Τ.Κ. Γενναδίου. 

103 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην κ. ΣΑΡΙΚΑ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Εμμανουήλ στην Αγία Ελεούσα της Τ.Κ. Διμυλιάς. 

104 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφα  ΑΠ α) 7304/14-12-2015, β) 951/2016 
από αναβολή και γ) 1539/2016 και δ) 3360/2016).    

105 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ  
στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφο ΑΠ 7297/14-12-2015 Δνσης Υπηρ. Δόμησης).  

106 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ & Σια Ε.Ε.  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6782/2015 της Δνσης 
Υπηρ. Δόμησης).  

107 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
3156/2015  3373/2015 και 2646/2016)  

108 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΝΕΤΣΟ ΦΩΤΟ (Έγγραφα 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 6237/2015) και β) 7313/2015 επί της οδού Ορφανίδου 44. 

109 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΝΕΤΣΟ ΦΩΤΟ (Έγγραφο 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 6483/2015) επί της οδού Ορφανίδου 51. 

110 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4121/2015). 

111 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΟΥΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 945/2016). 
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112 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ. 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1210/2016). (Θέμα από αναβολή).  

113 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 849/2016). (Από 
αναβολή) 

114 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της PLUGINA Yυlieva 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1541/2016). (Από αναβολή) 

115 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του Δημητράκη Ιορδάνη 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1542/2016). (Από αναβολή) 

116 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της  ΚΑΡΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1537/2016). 
(Από αναβολή) 

117 Αναβολή  λήψης απόφασης  για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΚΟΥΣΠΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1689/2016). (Από 
αναβολή) 

118 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΕΤΞΒ ΙΚΕ 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1700/2016). (Από αναβολή) 

119 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΡΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡ- ΕΜΜ. 
ΟΕ  (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1697/2016). (Από αναβολή) 

120 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της «ΤΟΥΡΛΟΥΓΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 849/2016). 
(Από αναβολή) 

121 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΛΙΑΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2494/2016). (Από αναβολή) 

122 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της “THE BAR COMPANY 
IKE” (Πολυχρόνης Σάββας). (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2689/2016 και 2696/2016). (Από 
αναβολή) 

123 Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
(Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2831/2016). 

124 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
του ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2532/11-5-2016 και  
έγγραφο ΑΠ 3412/2016 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.).  

125 Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθ. 2708/19-5-2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης  
που αφορά στην υπόθεση για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της 
κ. ΜΑΓΙΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ κατόπιν της υπ’ αριθ. 57/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ 

126 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Γιορδαμνή Μαρία στην Τ.Κ. 
Διμυλιάς. (‘Εγγραφα ΑΠ 10/1922/2016 10/13156/2016 και 10/45014/2016 της Δημ. Ενότητας Καμείρου) 

127 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
της Σαρίκα Σταματίας στην Τ.Κ. Διμυλιάς. (‘Εγγραφα ΑΠ 10/13153/2016 και 10/45013/2016  της Δημ. 
Ενότητας Καμείρου) 

128 Αναφορά- Καταγγελία για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της κ. Μαρίας Καρανικόλα στην επαρχιακή οδό Ψίνθου- Αρχίπολης.  

129 Έγκριση της υπ’ αριθ. 161/2016 του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Νέας Αγοράς». 

130 Ανάπλαση νησίδας πάρκου Ροδινιού. (Έγγραφο ΑΠ 2/53616/2016 της Δνσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου). 

131 Έγκριση της υπ’ αριθ. 302/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με θέμα: 
«Επανεξέταση αιτήματος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη (τροπ. 
Κανονισμού κχ)» (Θέμα από αναβολή).  

 
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ (2-8-2016) 

132 Τροποποίηση του άρθρου 9 του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου 
Ρόδου. 

133 Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κοσκινού περί 
Έγκρισης Τοπικού Ρυμοτομικού στην  Κ.Μ. 426Β γαιών Κοσκινού για κοινωφελείς χρήσεις.    

134 Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού με 
θέμα: Τροποποίηση  σχεδίου πόλεως Ιαλυσού εντός του Ο.Τ._65. 



 

38 

 

135 Έγκριση της υπ’ αριθ. 219/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: «Αιτήματα τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά.» 
Αιτήματα των 1) Μπούρα Ζωή και 2) Κουτσοβέλη Χρήστου 

136 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  ιδιοκτησίας  Μακιάρη 
Εμμανουήλ στην Τ.Κ. Γενναδίου. 

137 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  ιδιοκτησίας  Περούλη 
Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Αρνίθας. 

 
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ (7-9-2016) 

138 Έγκριση της υπ’ αριθ. 217/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην συμβολή των οδών Δενδρινού και Γρηγορίου Ε’. 

139 Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 218/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: «Τροποποίηση κυκλοφορίας στην οδό Αγ. Αναργύρων»  

140 Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κοσκονού με 
θέμα: «Επικαιοποίηση της υπ’ αριθ. 21/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας  Κοσκινού 
με θέμα: «Αναστολή χορήγησης αδειών δόμησης και οικοδομικών εργασιών στους προτεινόμενους 
κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους της  πολεοδομικής μελέτης οικισμού Κοσκινού». 

141 Εξέταση ενστάσεων για την Β’ Φάση της Πολεοδομικής μελέτης οικισμού Κρεμαστής. 
142 Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 220/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με 

θέμα: «Πρόταση τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων ως προς την υποπαράγραφο Γ.1 του 
άρθρου 53 του Κανονισμού που αφορά στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου» και έγκριση ενοικίασης 
κοινόχρηστου χώρου στον Agostin Jakaj. 

143 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
3156/2015  3373/2015 και 2646/2016)  

144 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 849/2016) μέχρι 
την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

145 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΚΑΡΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1537/2016).  

146 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΚΟΥΣΠΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1689/2016), μέχρι την 
έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

147 Αναβολή λήψης απόφασης για  ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
2532/11-5-2016 και  έγγραφο ΑΠ 3412/2016 Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.).  

148 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Σαρίκα Σταματίας  στην Τ.Κ. 
Διμυλιάς. (‘Εγγραφα ΑΠ 10/13153/2016 και 10/45013/2016 της Δημ. Ενότητας Καμείρου).  

149 Μη  ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ. Μαρίας Καρανικόλα 
στην επαρχιακή οδό Ψίνθου- Αρχίπολης.  

150 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του GOMAYEL ROGER επί 
της οδού Ορφανίδου 44. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4463/2016).  

151 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της MECANI Margerita επί 
της οδού Σοφ. Βενιζέλου 57. (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4032/2016 και 4457/2016).  

152 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΒΟΥΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ  επί της οδού Αμαράντου 45. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης 
αριθ. 4453/2016). 

153 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της Γιαλλουράκη Φωτεινής επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 55. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης αριθ. 4029/2016). 

154 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του καταστήματος του 
ΚΛΟΥΒΑ ΙΩΑΝΝΗ  επί της οδού 25ης Μαρτίου 2. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4450/2016). 

155 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  
επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 1. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4460/2016). 

156 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΠΕΛΑΡΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   
επί της οδού Αποστ. Παύλου 29. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4031/2016). 

157 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΚΟΡΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ επί 
της οδού Αμαράντου 28. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4447/2016). 
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158 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΠΥΡΙΔΗ ΜΑΡΚΟΥ  επί 
της οδού Αμαράντου 33. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4449/2016). 

159 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του STEFANOPOULOS 
NICLAS  επί της οδού Πλάτωνος και Μιλτιάδου. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5056/2016). 

160 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του Κουφού Ηλία στην Τ.Κ. Κατταβιάς. 

 
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 28-9-2016 

 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 
 

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 
161 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN  στη Δ.Κ. Ρόδου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 50-53  (‘Εγγραφα ΑΠ 
α) 7304/14-12-2015, β) 951/2016  1539/2016 δ) 3360/2016 ε) 4033/20016 στ) 4446/2016.). 

162 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ @Σια Ε.Ε.  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6782/2015 της Δνσης 
Υπηρ. Δόμησης). 

163 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της  ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης α) αριθ. 
3156/2015) β) αριθ. 3373/2015) γ) αριθ. 2646/16-5-2016 . 

164 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της  ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ Μ. &Σια (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 849/2016).  

165 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΟΥΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ  επί 
της οδού Ορφανίδου 42. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5874/2016).  

166 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  επί 
της οδού Ορφανίδου 45. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5819/2016).  

167 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ  
επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 55. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4029/2016).  

168 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του CALCI ANDREA  επί της 
οδού Ορφανίδου 28. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5821/2016).  

169 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΤΑΓΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
επί της οδού Ορφανίδου 52. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5831/2016).  

170 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του GOMAYEL ROGER  επί 
της οδού Ορφανίδου 44. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5833/2016).  

171 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΑΛΟΓΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ   επί της οδού Ορφανίδου 42. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5870/2016).  

172 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΠΙΧΙΒΕ ΙΜΠΡΑΗΜ  επί 
της οδού Ορφανίδου 23. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5872/2016).  

173 Αναβολή λήψης απόφασης για  ανάκληση η μη  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΣΑΡΡΗ ΦΑΙΔΡΑΣ  επί της Πλατ. Ευδήμου 18η. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
5083/2016).  

174 Αναβολή λήψης απόφασης για  ανάκληση η μη 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). 

175 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΜΑΥΡΙΚΟΥ Σ.- ΖΟΥΝΗ Μ. 
επί της πλατ. Αρίωνος & Αρχελάου 1 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5129/2016). 

176 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΑΗ ΝΙΚΗΤΑ  επί της 
πλατ. Αρίωνος 14-15 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5130/2016). 

177 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5133/2016). 

178 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Δόμνας  επί της οδού Σοφοκλέους 1-3 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5144/2016). 

179 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «Ι. ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΕ» επί της 
οδού Ευδήμου και Απελλού 10. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5150/2016). 

180 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της 
πλατ. Εβραίων Μαρτύρων 10-12 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5166/2016). 

181 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Χ. ΜΠΑΙΡΑΜΙΔΗΣ- Δ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ επί της οδού Μενεκλέους 10-18. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5334/2016). 
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182 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΑΘΟΠΟΥΛΗ 
ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝΟΣ  επί της επί της οδού Θεμιστοκλέους 5-7. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
5334/2016). 

183 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ  επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων και Περικλέους 12. (Έγγραφο 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5878/2016).  

184 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΦΑΚΚΑΣ Σ.- ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Θ. ΟΕ  επί της οδού Περικλέους 12. (Έγγραφο Δνσης 
Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5882/2016).  

185 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ 
Πρόδρομου Νικολάου  επί της οδού  Δημοσθένους 5. (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α)  
5147/2016 και β) 5942/2016).  

185α Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος Χ του ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ Πρόδρομου Νικολάου  επί της οδού  Δημοσθένους 5. (Έγγραφο 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5052/2016 

186 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΣΑΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ επί 
της οδού Απ. Ροδίου 22 στην Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΔΕ Ιαλυσού αριθ. 11/69747/2016). 

187 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της καταστήματος της PREKAZI 
GABRIELA επί της οδού Ιερού Λόχου στην Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΔΕ Ιαλυσού αριθ. 11/69766/2016). 

188 Αναβολή λήψης απόφασης  για ανάκληση η μη  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). 

189 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
επί της οδού Λεωφ. Ηρακλειδών  στην Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΔΕ Ιαλυσού αριθ. 11/73541/2016). 

190 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της PUHARIC IVONA επί της 
οδού Λεωφ. Ηρακλειδών 6  στην Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΔΕ Ιαλυσού αριθ. 11/73544/2016). 

191 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΕΥΓΕΝΙΟΥ στην Δ.Κ. Παστίδας. (Έγγραφο ΔΚ Παστίδας αριθ. 5/77527/2016). 

192 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑΣ στην Δ.Κ. 
Παστίδας. (Έγγραφο ΔΚ Παστίδας αριθ. 5/77526/2016). 

193 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
στην Τ.Κ. Καλαβαρδών (Έγγραφο Δ.Ε. Καμείρου αριθ. 10/72855/2016). 

194 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του Κουφού Ηλία στην Τ.Κ. 
Κατταβιάς. (Θέμα από αναβολή) 

195 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΟΥΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ  επί 
της οδού Αμαράντου 45. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4453/2016). 

196 Αίτημα Πελαρδή Εμμανουήλ για ανάκληση της υπ’ αριθ. 156/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.,  
λόγω προσκομίσεως πιστοποιητικού πυρασφάλειας. 

197 Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών 
«Περί οριοθέτησης –αλλαγής οριζοντιογραφίας οδικού δικτύου περιοχής στην Δ,Κ. Μαριτσών. 

198 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  ιδιοκτησίας  
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην Τ.Κ. Γενναδίου. 

199 Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού περί 
ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 8/2016 απόφασης περί τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως Ιαλυσού 
μεταξύ των Ο.Τ. 89 και Ο.Τ. 90 

  
13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ (30-11-2016) 

200 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. 

201 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΓΡΩΡΓΙΟ στην Τ.Κ. 
Καλαβαρδών. 

202 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». 

203 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». 
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204 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 
επί της οδού Ορφανίδου 16. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 6794/2016). 

205 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). 

206 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). 

207 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΛΑΜΠΑΚΑΚΗ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 46. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 6764/2016). 

208 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). 

209 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). 

210 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. 

211 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.) 

212 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). 

213 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). 

214 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ επί της οδού Εβρ. Μαρτύρων 45β. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
6692/2016). 

215 Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ επί της οδού Δημοσθένους 5 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
6695/2016). 

216 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). 

217 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). 

  
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (20/12/2016) 

218 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). 

219 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). 

220 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). 

221 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). 

222 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). 

223 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. 

224 Έγκριση της υπ’ αριθ. 326/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: Κυκλοφοριακή ρύθμιση σε τμήμα της οδού Κω. 

225 Έγκριση αιτήματος της Γιαλλουράκη Φωτεινής για ανάκληση της υπ’ αριθ. 167/216 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
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226 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. 

227 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του  καταστήματος της ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
επί της οδού Κανελλοπούλου 10 στην πόλη της Ρόδου. 

 
Γίνεται μνεία ότι η καταγραφή των αποφάσεων και πρακτικών της Επιτροπής είναι πλήρης και 

λεπτομερειακή (με όλους του διαλόγους) αφού γίνεται απομαγνητοφώνηση, η οποία συντελεί στην 
σωστότερη απόδοση των τοποθετήσεων των συμβούλων αφ΄ ενός, και αφ’ ετέρου,  στην προστασία 
της Γραμματείας από τυχόν παρερμηνείες και λάθη. 

 Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι ανηρτημένες στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Υπάρχει πλήρης αρχειοθέτηση των αποφάσεων των επίσημων πρακτικών των προσκλήσεων των 

συνεδριάσεων σε συμβατική αρχειακή μορφή αλλά και σε ηλεκτρονική  μορφή.  

 

Αρ. αποφ. 20/08-02-2017                                         ΑΔΑ: ΩΧΔΙΩ1Ρ-ΟΓΝ 

 
Περίληψη 

 
Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κανονισμού Περιπτέρων του Δήμου Ρόδου (Αποφ. 

Δ.Σ. 248/2016). 
 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ 

αριθ. 2/7021/1-2-2017 εισήγηση της Δνσης Μεσαιωνικής Πόλης που αφορά στο θέμα η οποία έχει ως 
κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν  
 
 
1. Την υπ’ αρ. 755/2014 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρόδου, 
2. Την υπ’ αρ. 114/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την Έγκριση 

Ενιαίου Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Ρόδου, 
3. Την απόφαση  248/2015 περί Έγκρισης κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Ρόδου όπως 

τροποποιείται με τη παρούσα εισήγηση, 
4. την απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ,  Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, με αρ Φ./Σ.Α. /397/6.10.16 
 
5. Την απαίτηση της Δημοτικής αρχής για: 
-τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου 

Ρόδου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού,  
-την ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των Ατόμων 

με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών, 
-το προσδιορισμό με σαφήνεια των επιτρεπόμενων διαστάσεων των περιπτέρων και των 

στοιχείων τους, 
-τον ορισμό των τετραγωνικών μέτρων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου των περιπτέρων 

διευκολύνοντας τους διαχειριστές τους 
-το καθορισμό των επιβαλλόμενων κυρώσεων των παραβατών τον  καθορισμό της διαδικασίας 

χορήγησης των αδειών εκμετάλλευσης των περιπτέρων στους δικαιούχους, 
-τον  σχεδιασμό περιπτέρου σύγχρονων προδιαγραφών  
 
6. την αποστολή εισήγησης με αρ. πρ. 19.10.2016/2/88469 προς τις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ    ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΡΟΔΟΥ  με θέμα  ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ σύμφωνα με την οποία εισηγούμεθα: 
   1.Την έγκριση μελέτης σχεδιασμού του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ,     
 2.Τη τροποποίηση της απόφασης 248/2015 ως προς τα ακόλουθα σημεία του     άρθρου 6 που 

αφορούν το τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου 
 
7. την απόφαση  Φ./Σ.Α/379 /6.10.2016 του Συμβουλίου αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας 

Ρόδου για την Έγκριση Σχεδιασμού Περιπτέρου  Δήμου Ρόδου, 
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8. την απόφαση 291/2016 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ για την έγκριση του 
σχεδιασμού  του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και την τροποποίηση της 248/2015  
απόφασης του ΔΣ Ρόδου, 

 
9. τη παρέλευση διμήνου από την αποστολή της εισήγησης της ΔΜΠ & Μ στις υπόλοιπες  

Δημοτικές κοινότητες  η οποία σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 83/παρ 2 του 
Ν.3852/2010, η γνώμη πρέπει να παρέχεται μέσα σε 2 μήνες από την παραλαβή του σχετικού 
αιτήματος, διαφορετικά το αρμόδιο όργανο προχωρεί χωρίς τη παροχή απόφασης  της Δημοτικής 
Κοινότητας, 

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Τη τροποποίηση της απόφασης 248/2015 ως προς τα ακόλουθα σημεία του   άρθρου 6 

που αφορούν το τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου : 
 

Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων καθορίζονται όπως παρακάτω: 
Το μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος θα είναι 2,50μ Χ 2,50μ. = 6.25μ2  
Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 3,00μ. τελικό. 
 
Τέντες : Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω 

στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, εκ των οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει 
το μέγιστο κατά 1,175μ. 

 
Διαφημίσεις: Στα κινητά προστεγάσματα (τέντες), επιτρέπονται διαφημίσεις ΜΟΝΟ που 

αφορούν το νησί της Ρόδου 
 
Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευασμένα όπως προτείνει η 

εισήγηση  
 
Υλικά: Τα περίπτερα κατασκευάζονται από μεταλλικά στοιχεία όπως προτείνει η εισήγηση. 
 
Χρώμα: Τα περίπτερα θα έχουν χρώμα λευκό και τέντα χρώματος εκρού. 
 
 
 Επισημαίνεται ότι: 
 
1.  σύμφωνα με  την απόφαση του Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής  με αρ Φ./Σ.Α. /397/6.10.16 για 

την κάθε χωροθέτηση περιπτέρου θα ζητείται η σύμφωνη  
γνώμη  του Σ.Α.. 
 
2. η εκάστοτε  εγκατάσταση  περιπτέρου θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού  
 
 
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) του άρθρου 77 του Ν. 3463/2006 και γ) του άρθρου 83/παρ 2 του Ν.3852/2010, 
η γνώμη πρέπει να παρέχεται μέσα σε 2 μήνες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, διαφορετικά 
το αρμόδιο όργανο προχωρεί χωρίς τη παροχή απόφασης  της Δημοτικής Κοινότητας, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την εισήγηση της Δνσης Μεσαιωνικής Πόλης και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 
τροποποίηση του άρθρου 6  του Κανονισμού Περιπτέρων του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 248/2016), το 
οποίο πλέον θα έχει ως εξής: 

 
Άρθρο 6  
Τύπος- Διαστάσεις περιπτέρου. 
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Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων καθορίζονται όπως παρακάτω: 
Το μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος θα είναι 2,50μ Χ 2,50μ. = 6.25μ2  
Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 3,00μ. τελικό. 
 
Τέντες : Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω 

στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, εκ των οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει 
το μέγιστο κατά 1,175μ. 

 
Διαφημίσεις: Στα κινητά προστεγάσματα (τέντες), επιτρέπονται διαφημίσεις ΜΟΝΟ που 

αφορούν το νησί της Ρόδου 
 
Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευασμένα όπως προτείνει η 

εισήγηση  
 
Υλικά: Τα περίπτερα κατασκευάζονται από μεταλλικά στοιχεία όπως προτείνει η εισήγηση. 
 
Χρώμα: Τα περίπτερα θα έχουν χρώμα λευκό και τέντα χρώματος εκρού. 
 
 Επισημαίνεται ότι: 
1.  σύμφωνα με  την απόφαση του Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής  με αρ Φ./Σ.Α. /397/6.10.16 για 

την κάθε χωροθέτηση περιπτέρου θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη  του Σ.Α.. 
 
2. η εκάστοτε  εγκατάσταση  περιπτέρου θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού  
 
   
Αρ. αποφ. 21/08-02-2017                                           ΑΔΑ: ΩΑΦΥΩ1Ρ-ΤΔΛ 

 
Περίληψη 

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στον Μπαϊράμη 
Σκεύο στην Τ.Κ. Μεσαναγρού. 

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

μελών τα παρακάτω: 
1)Το ΑΠ 4/6848/31-01-2017 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου με το οποίο διαβιβάζεται 

στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/6263/30-01-2017 αίτηση του ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΣΚΕΥΟΥ του Εμμανουήλ με όλα 
τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (Ζεστής 
και κρύας κουζίνας)- Σνακ ΜΠΑΡ στην Τ.Κ. Μεσαναγρού εκτός οικισμού.  

2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 
3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 
4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 

παρ. 2α του Ν. 3536/2007. 
5) Το ΑΠ 1303/2016 έγγραφο της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού περί βεβαίωσης χρήσεων γης. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη  α) το ΑΠ 1303/2016 έγγραφο 

της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού για χορήγηση χρήσεων γης, σύμφωνα με το οποίο είναι επιτρεπτή, 
η χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 
Πλήρους Γεύματος (Ζεστής και κρύας κουζίνας)- Σνακ ΜΠΑΡ στην ΚΜ 1Ε Γαιών της  Τ.Κ. 
Μεσαναγρού εκτός οικισμού και εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) με την επιφύλαξη των γενικών 
διατάξεων που ισχύουν για τις εν λόγω εγκαταστάσεις και των κυκλοφοριακών συνδέσεων  εισόδου- 
εξόδου οχημάτων για την τήρηση των κανόνων ειδικής ασφάλειας, καθώς και των διατάξεων για την 
ασφάλεια και την νομιμότητα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  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   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
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Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στον κ. ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΣΚΕΥΟΥ του Εμμανουήλ με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής 
Εστίασης Πλήρους Γεύματος (Ζεστής και κρύας κουζίνας)- Σνακ ΜΠΑΡ στην ΚΜ 1Ε Γαιών της 
Τ.Κ. Μεσαναγρού εκτός οικισμού και εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου. 

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’ όσον 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.  22/08-02-2017                                         ΑΔΑ: 7Δ16Ω1Ρ-ΧΣΨ 

 
Περίληψη 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Αφάντου περί συναίνεσης του Δήμου Ρόδου για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στα πλαίσια του έργου: «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί της Ε.Ο. οδού Ρόδου- Λίνδου.  

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

μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 1/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Αφάντου Ρόδου που έχει ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,  
 

Θέμα μόνο ημερήσιας διάταξης 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Γέφυρα άνω διάβασης 

Αφάντου επί Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου». 
 
Αριθ.Απόφασης  1/2017                
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης το χαρακτήρισε κατεπείγον 

και έθεσε υπόψη των μελών του Τ.Σ. τα εξής:  
Με το υπ΄αριθμόν πρ. ΔΤΕ340/ από 27/1/2017 έγγραφο η Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων μας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΥΟ/οικ/220/15-01-2015 
εγκύκλιο της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και καλής Νομοθέτησης του ΥΠΟ.ΜΕ & ΔΙ, ότι οι 
εργασίες του έργου του θέματος πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα.  

Έχει συνταχθεί μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών τροποποιήσεων για την ρύθμιση της 
κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου, αντίγραφα της οποίας μας καταθέτουν συνημμένα και ζητούν την 
συναίνεση μας για τους δημοτικούς οδούς της αρμοδιότητας μας που θα χρησιμοποιηθούν προσωρινά 
για το σκοπό αυτό.-  

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 
 

Εγκρίνει το υπό συζήτηση θέμα κατεπείγον. 
Συναινεί υπέρ της μελέτης  προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια κατασκευής του 

έργου : «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου», σύμφωνα με το συνημμένο 
σχεδιάγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων, για τους δημοτικούς οδούς της αρμοδιότητας μας που θα χρησιμοποιηθούν 
προσωρινά. 

 
 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την ΑΠ 16/7764/2-2-2017 της Δνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών που έχει ως κάτωθι: 

Θέμα: Συναίνεση  περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσια 
κατασκευής του έργου «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί  Ε.Ο. Ρόδου  - Λίνδου» 



 

46 

 

Σχετ:  1) Το με αριθμό πρωτ. Δ.Τ.Ε. 340/27-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Δωδεκανήσου, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

          2) Η υπ’ αριθμό απόφαση 1/2017 του Τοπικού Συμβουλίου Αφάντου 

 
Έχοντας υπόψη 

1. Ότι στα πλαίσια υλοποίησης  του έργου του θέματος, απαιτείται η εφαρμογή 
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
διαβίβασε με το σχετικό (1) αντίγραφο της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
για τη λήψη σχετικής απόφασης περί συναίνεσης για την εφαρμογή των προσωρινών 
κυκλοφοριακών αυτών ρυθμίσεων και  

2. Το σχετικό (2) με το οποίο το Τοπικό Συμβούλιο Αφάντου συναινεί  θετικά 
περί της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

 
Η υπηρεσία μα,ς γνωμοδοτεί θετικά περί της εφαρμογής των προσωρινών 

κυκλοφοριακών αυτών ρυθμίσεων με την παράκληση της αυστηρής τήρησης του 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου από τη  Δ/νούσα Υπηρεσία που εκτελεί το έργο. 

 
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητα ζωής να 

αποφασίσει 
Ότι συναινεί υπέρ της μελέτης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα 

πλαίσια κατασκευής του έργου «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί  Ε.Ο. Ρόδου  - Λίνδου»  
με την παράκληση της αυστηρής τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Εξ’ αρχής δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να 

καθυστερήσει, η να έχει την τύχη της διαπλάτυνσης της Ε.Ο., δηλαδή να άγεται και να φέρεται. Για να 
το διασφαλίσουμε αυτό όμως, θα πρέπει οι ρυθμίσεις οι οποίες θα γίνουν να έχουν την σύμφωνη γνώμη 
της πλειοψηφίας των ανθρώπων που διαμένουν εκεί. Σήμερα προτείνεται μέσα από αυτήν την 
κυκλοφοριακή ρύθμιση, γιατί όλη η ιστορία είναι η κυκλοφοριακή ρύθμιση, σε καμία περίπτωση ξαναλέω 
δεν επιθυμούμε να καθυστερήσει το έργο, και εάν θεωρείτε ότι είναι επικίνδυνο, να μπεί και πριν 
ξεκινήσει ακόμα η κυκλοφοριακή ρύθμιση, και να μην περνάει κανένας, ούτε από πάνω, ούτε από κάτω. 
Θεωρούμε όμως ότι η κυκλοφοριακή ρύθμιση που πρέπει να γίνει. πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην δυσκολεύει την ζωή των κατοίκων αλλά και των διερχομένων από την περιοχή Αφάντου. 
Με αυτή λοιπόν τη ρύθμιση προβλέπεται η διοχέτευση του συνόλου καθ΄όλη τη διάρκεια του 
καλοκαιριού απ’ ότι καταλάβαμε, διότι η γέφυρα θα πέσει άρα θα είναι αποκομμένη η κυκλοφορία έστω 
και για μια (1) ημέρα, το σύνολο λοιπόν της κυκλοφορίας όσον αφορά τη Ρόδου- Λίνδου από ρόδο προς 
Λίνδο, θα πρέπει να διοχετευτεί μέσα από τα Αφάντου απο ένα δρόμο όχι αρκετά φαρδύ, και διπλής 
κυκλοφορίας. 

Εάν αυτή τν στιγμή σηκωθούμε και πάμε στα Αφάντου, θα δούμε ότι ο συγκεκριμένος δρόμος 
στο ύψος της πλατείας δεν μπορεί να διανυθεί, δεν μπορεί να τον περάσει άνθρωπος χωρίς κανένα 
επιπλέον όχημα. Και αυτό γίνεται γιατί εκεί βρίσκονται τα σχολεία, εκεί είναι όλη η οικονομική 
δραστηριότητα της περιοχής, εκεί βρίσκεται η τράπεζα, εκεί βρίσκονται τα ιατρεία μας, είναι ο δρόμος 
που κατ΄ εξοχήν υπάρχει η κύρια εμπορική δραστηριότητα του Αφάντου. Και είναι ένας δρόμος που αν 
βρεθούνε ένα λεωφορείο και ένα φορτηγό, τελείωσε ο δρόμος. Ούτε μπροστά μπορεί να πάει ο ένας 
ούτε ο άλλος πίσω. Θα πρέπει να βρίσκεται Αστυνομία από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, καθ’΄ 
όλη τη διάρκεια που το ρεύμα θα διοχετεύεται μέσα από αυτή τν διαδικασία.  

Θα κάνω μια διαφορετική πρόταση, να την ακούσετε, να την μελετήσετε εφ΄οσον είναι υπαρκτή 
και είναι εφικτή, αφού γνωρίζω πολύ καλά το θέμα το κυκλοφοριακό. Ήμουνα και μέλος της 
κυκλοφοριακής ρύθμισης τότε στα Αφάντου. Προτείνω μια εναλλακτική πρόταση η οποία δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τη διοχέτευση των οχημάτων από Ρόδο προς Λίνδο μέσα από τα Αφάντου, η μη μόνο 
σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσει, όταν δηλαδή η οδός που θα  προτείνουμε είναι μη προσβάσιμη. Οι 
παραμβάσεις θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν από το ύψος του ανοίγματος που είναι μπροστά στο σουπερ 
μαρκετ Παναγιωτά, μέχρι το ύψος του Καντή τα πλακάκια, εκεί που είναι η ΔΕΗ.  

Τι προτείνω . Μέχρι το ύψος του Παναγιωτά θα χρησιμοποιείται η Ε.Ο. ως ακριβώς έχει, με δύο 
λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση. Στο ύψος του Παναγιωτά το κομμάτι που πάει για Λίνδο θα εξαιρεθεί από 
τη χρήση και οι δύο λωρίδες, δηλαδή και το πήγαινε και το έλα, θα έρθουν από το δρόμο που είναι στη 
ροή από τη Λίνδο προς τη Ρόδο. Θα πάνε λοιπόν και οι δύο και θα γίνει μιας κατεύθυνσης ο κάθε 
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δρόμος. Υπάρχει η παράκαμψη η οποία μας οδηγεί μέχρι την Παναγιά Καθολική προς την παραλία, και 
από κει είναι ο δρόμος που προτείνετε εσείς για να έρχονται τα αυτοκίνητα  από την Λίνδο. Αυτό το 
δρόμο που προτείνεται εσείς για να έρχονται από τη Λίνδο, η πρόταση η δική μου είναι, -αυτό το σημείο 
είναι πήγαινε και έλα μέχρι την Παναγιά Καθολική- τα αυτοκίνητα που πάνε προς την Λίνδο θα περνάνε 
από τον δρόμο που προτείνετε εσείς για επιστροφή μέχρι το ύψος πάλι της Ε.Ο. Είναι λίγο πρίν τη 
γέφυρα. Εκεί πάλι ξεκινάει να δίνετε μια λωρίδα στην κάθε κατεύθυνση μέχρι το ύψος του Καντή τα 
πλακάκια. Εκεί που είναι η ΔΕΗ. Θα φεύγει λοιπόν αυτός που πάει για Λίνδο, θα περνάει αυτό το δρόμο, 
θα ανεβαίνει, θα παίρνει τη μία λωρίδα και στου Καντή θα μπαίνει πάλι στις δύο λωρίδες από κει και 
πέρα. 

 Αυτός τώρα που έρχεται από τη Λίνδο, θα έρχεται στη λωρίδα του την μια, πριν ακριβώς από τη 
γέφυρα, πριν από το δρόμο λοιπόν που χρησιμοποιείται, είναι ο δρόμος που πάει στον Άγιο Ανδρέα. Εκεί 
υπάρχει ένας δρόμος που θα μπορούσε να είναι και διπλής κατεύθυνσης.  Είναι τόσο μεγάλος όσο και η 
Ε.Ο., στρίβοντας μπροστά από τον Άγιο Ανδρέα, κατεβαίνουμε κάτω για την ιρλανδική  διάβαση που 
είναι στην παραλία, όχι του Παπακυριακού. Περνάμε την ιρλανδική και ξαναερχόμαστε πάνω στην 
Παναγιά την Καθολική, όπου έχουμε δώσει πλέον μια λωρίδα για την κάθε κυκλοφορία. Και έχει 
ολοκληρωθεί το σχεδιάγραμμα μας. Τώρα, θα μου πείτε για την ιρλανδική. Αρνούμαι να αποδεχθώ ότι 
μια ιρλανδική η οποία είναι σε χρήση χρόνια ολόκληρα, είναι επικίνδυνη και μας την έχετε αφήσει σε 
χρήση. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση κάποιας περιόδου, όπως και προχθές, 
μια ημέρα μέσα στη διάρκεια των 365 ημερών που έχει ο χρόνος,  ήτανε κλειστή γιατί είχε λίγο νερό. 
Για θέμα ασφαλείας την είχανε κλείσει. Δεκτό. Να υπάρχει αυτή η αστυνόμευση και εναλλακτικά στις 
περιπτώσεις αυτές, όπου θεωρείται ότι είναι επικίνδυνη η διέλευση να δοθεί μόνο για μια η δύο μέρες, 
όσες δηλαδή θεωρείται ότι είναι επικίνδυνη, η διέλευση μέσα από τα Αφάντου, και εκεί πάλι με 
εξαιρετικά μεγάλη αστυνόμευση διότι υπάρχουν θέματα και προβλήματα και θα τα αντιμετωπίσετε. Γιατί 
σας τα λέω αυτά; Γιατί αν μπείτε στη διαδικασία να προχωρήσετε σε αυτή την κυκλοφοριακή ρύθμιση, 
το πρώτο πράγμα που θα προκύψει θα είναι τα προβλήματα. Ενώ θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης έργου δεν πρόκειται να εφαρμοστεί διότι θα υπάρχουν προβλήματα από εδώ, προβλήματα 
από εκεί, και πάει λέγοντας. Γιατί να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία;  

Αυτή είναι η  πρόταση μου και αυτή ψηφίζω, δεν συμφωνώ με την σύμφωνη γνώμη που έχει 
δοθεί από την Δημ. Κοινότητα. 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Κάτοικος Αφάντου): Ζώ στα Αφάντου και πηγαινοέρχομαι 
καθημερινά προς και από Ρόδο. Αν υιοθετηθεί η πρόταση της παροχέτευσης των οχημάτων από ρόδο 
προς Λίνδο μέσα από τα Αφάντου, σε αυτό το δρόμο υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες καίριες που 
προσελκύουν πολλά οχήματα. Υπάρχουν μικροβιολογικά εργαστήρια, υπάρχει σχολείο προς το οποίο η 
άνοδος γίνεται από την οδό Ράμου και μάλιστα σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, και μετά υπάρχει προς 
την έξοδο υπάρχει ένα άλλο γεφύρι. Αποκλείεται να περάσουν δύο οχήματα ταυτόχρονα. Όχι μεγάλα, 
αλλά μικρά. Με λίγα λόγια θα προκαλέσει αυτή η πρόταση κυκλοφοριακή ασφυξία. Η πρόταση της κ. 
Καραγιάννη είναι πολύ καλή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ οι παραλιακοί 
δρόμοι. 

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (Μέλος):  Το χρονικό, η επιλογή του χρόνου να πέσει η γέφυρα τη 
δεδομένη χρονική στιγμή, εν όψει τουριστικής περιόδου, η σύνδεση του οικισμού Αφάντου με την 
παραλία με τις όλες τις τουριστικές δραστηριότητες που υπάρχουν στην παραλία και η σύνδεση τους με 
το κέντρο, οδηγείτε με το να πέσει η γέφυρα στο συγκεκριμένο χρόνο θα προκαλέσει οικονομικό 
μαρασμό και θα πρότεινα να πέσει η γέφυρα σε ένα χρονικό ορίζοντα μετά τον Σεπτέμβριο. Όσον 
αφορά τις ρυθμίσεις, έχει δίκιο η κ. Καραγιάννη. Αν οδηγείτε όλο τον κυκλοφοριακό φόρτο από ρόδο 
προς Λίνδο μέσα από τα Αφάντου αυτό το χρονικό διάστημα των 20 ημερών που θα είναι κλειστά η 
Ε.Ο., για τα βαρέα οχήματα τουλάχιστον θα δημιουργηθεί τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η 
εναλλακτική πρόταση που έχω είναι να χρησιμοποιηθεί ο οποίος περνάει από τα στρατόπεδα, 
παρακάμπτεται το κέντρο στην ουσία και βγαίνει από το αστυνομικό τμήμα και οδηγείται στην έξοδο. 

 

 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Να συμπληρώσω κάτι. Αν θεωρείτε ότι η γέφυρα 
είναι επικίνδυνη να πέσει και σήμερα. Θα πρέπει να κλείσει η οδός είτε έχει πέσει είτε δεν έχει πέσει η 
γέφυρα. Δεν το διαπραγματεύομαι εγώ. Εμμένω όμως στο σημείο που πρέπει να προστεθεί ότι αυτή η 
οδός θα γίνει η μοναδική οδός  που θα διέρχεται το σύνολο των οχημάτων του Αφάντου. Δεν έχει 
εναλλακτική. Και τα αυτοκίνητα που είναι μέσα στα Αφάντου θα πρέπει να περάσουν από εκεί. 
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Διοχετεύεται ένας τεράστιος όγκος, δεν θα είναι μόνο αυτοί οι οποίοι θα έρχονται η θα διέρχονται, Είναι 
και αυτοί οι οποίοι ζούνε εκεί που μετά την  πτώση και των αποκλεισμό της Ε.Ο. δεν έχουν εναλλακτική. 

   

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ (Μέλος): Αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένα πολύ σημαντικό έργο που 
περίμενε όχι μόνο τα Αφάντου αλλά και όλη η Ρόδος. Πρώτο σε ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια της 
γέφυρας και κατά δεύτερο γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο για όλο το νησί της Ρόδου. ο ορίζοντας και 
το πότε θα γίνει, έχουνε εγκριθεί και τα συμβατικά τεύχη και η διακήρυξη που προβλέπεται πότε θα 
πρέπει να ξεκινήσει και πότε θα τελειώσει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί μπαίνουνε όπως 
γνωρίζετε σε κάθε έργο και διαφορετικοί παράμετροι μέσα για το αν θα πρέπει να καθυστερήσει ή να 
συντομεύσει  το έργο. Θέλω να επιστήσω την προσοχή, ότι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται εφ’ όσον 
περάσει από το Δημ. Συμβούλιο. Κατόπιν Αποκεντρωμένη κλπ. Επειδή βλέπω αυτή τη στιγμή ότι 
υπάρχουν τρείς (3) κάτοικοι Αφάντου τρείς διαφορετικές γνώμες, μη έρθουν αύριο- μεθαύριο και 
προσβάλουν τη σχετική απόφαση. Κατά τα άλλα υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση από το Τοπικό 
Συμβούλιο. Συμφωνώ και με την εισήγηση της Υπηρεσίας, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού 
Συμβουλίου Αφάντου.    

 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέλος): Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο το θέμα της 
χρησιμότητας της γέφυρας. Είναι ένα ζητούμενο, είναι μια αναγκαιότητα γιατί θα πρέπει να 
εκσυγχρονιζόμαστε. Σε ότι έχουμε να κάνουμε με τον οδικό χάρτη πέρα από την προθυμία του κ. 
Μουτσόπουλου η την προσπάθεια που κάνει η Περιφέρεια, είναι γεγονός ότι πάντα έχουμε αποκλίσεις. 
Σας θυμίζω ότι ο οδικός χάρτης για την Ε.Ο. Ρόδου- Λίνδου ήταν άλλος, είχαμε τότε το ΥΠΕΧΩΔΕ και 
όταν ενεπλάκη η Περιφέρεια έτρεξε το έργο, αυτή είναι η πραγματικότητα, όμως θα έχουμε εκ των 
πραγμάτων κάποιες αποκλίσεις. Άρα η ταλαιπωρία θα υπάρξει. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι η 
γνώμη της Επιτροπής να μην δημιουργεί προβλήματα στην απόφαση. Να μην βγεί μια απόφαση που θα 
είναι λίγο πολύ θολή από εδώ και έχουμε την Αποκεντρωμένη να αποφασίσει ότι τα πράγματα δεν 
συμβαδίζουν. 

    

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ): Η απόφαση που 
καλείστε να πάρετε δεν αφορά το σήμερα. Αφορά το τι θα γίνει από τον Οκτώβριο και μετά. Το τι θα 
γίνει σήμερα με την κατεδάφιση είναι άλλη διαδικασία και δεν αφορά την Επιτροπή σας. Και δεν 
εμπλέκεται ούτε η Επιτροπή, ούτε η Αποκεντρωμένη, ούτε κανένας. Αυτό το έργο ήταν στο ΕΣΠΑ 2007-
2013. Επειδή κάθε φορά προσπαθούσαμε να το ξεκινήσουμε Οκτώβρη κλπ και κάπου μπερδευόταν η 
ιστορία, το έργο τελικά απεντάχθηκε. Στο τέλος του χρόνου γύρω στις 28, 29 Δεκ. καταφέραμε να 
πάρουμε 1.900.000 € από άλλη χρηματοδότηση. Τρέξαμε με τον εργολάβο να δούμε τι τροποποιήσεις 
θέλει αυτή η μελέτη που έχει γίνει σε συνεργασία με την Τροχαία. Κάποιες παρακαμπτήριες δεν μπορούν 
να γίνουν διπλής κυκλοφορίας Παρόλα αυτά σας άκουσα με προσοχή και όλοι έχετε δίκιο. Το θέμα έχει 
ως εξής: Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε να κλείσουμε το δρόμο μεθαύριο και να τον δώσουμε σε 
κυκλοφορία σε τρείς (3) –τέσσερεις (4) μέρες. Όλο το καλοκαίρι ο δρόμος της Ε.Ο. θα είναι ανοικτός 
Δεν υπάρχει αυτή η επιβάρυνση που είπε η κ. Καραγιάννη το καλοκαίρι. Θα ξανακλείσει ο δρόμος τον 
Οκτώβρη με τη διαδικασία που ακολουθούμε εμείς εδώ σήμερα. Δηλαδή έχουμε ομόφωνα την έγκριση 
από το τοπικό, θα έχουμε και τη δική σας και θα ακολουθήσουμε αυτό που είπε ο κ. Χριστοδούλου 
Αποκεντρωμένη κλπ και θα γίνει ΦΕΚ στο τέλος. Μέχρι τότε όλο αυτό να το ξανασυζητήσουμε αν 
μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, δεν είμαστε αρνητικοί σε αυτό, Εμείς αυτό που θέλουμε τώρα, το 
ξαναλέω το συζητάμε αλλά δεν είναι θέμα της Επιτροπής σας, εμείς θέλουμε να πάμε να γκρεμίσουμε 
τώρα και να ανοίξουμε πριν τις 22 του μήνα. Από κει και πέρα έχουμε αυτή την πρόταση την οποία έχει 
τροποποιήσει και βελτιώσει η Αστυνομία, την έχει εγκρίνει η Υπηρεσία και η Αστυνομία ακολούθως. 
Πάμε αυτή τη διαδικασία που είναι αυτό που θα κάνουμε από τον Οκτώβρη και μετά.    

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Απ’ ότι μας είπε ο κ. Οικονόμου ότι αυτή 
κυκλοφοριακή ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο και τώρα για μικρό χρονικό διάστημα, εγώ 
έχω κάνει την πρόταση μου και επαφίεται σε σας να κρίνετε  αν αυτή η ρύθμιση είναι σωστή η όχι. Από 
κει και πέρα νίπτω τας χείρας μου. Θέλω να δείτε σοβαρά την πρόταση μου. 

 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο εργολάβος κ. Μητσόπουλος που είπε τα εξής: 
Αυτά που είπε η κ. Καραγιάννη και όλοι σας να περνάμε από την ιρλανδική διάβαση προσκρούει 

στην κάθετη αντίρρηση της Τροχαίας. Δεν θέλει με κανένα τρόπο να περνάει αυτοκίνητο μέσα  από κει. 
Η δική μας πρόταση η αρχική ήταν αυτή που είπατε εσείς, απορρίφθηκε όμως από την Τροχαία. 
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Φανταστείτε την ημέρα που γίνεται η κατεδάφιση γίνεται ένας κατακλυσμός, εμείς συνεχίζουμε να 
εργαζόμαστε γιατί κωλυόμαστε με τα μηχανήματα που θα φέρουμε και η τροχαία πεί αποκόπτουμε την 
κυκλοφορία από την ιρλανδική και την πηγαίνουμε όπου θέλετε. Πείτε αν αποκόπτεται το νησί στη μέση 
ή όχι. 

 
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Σας έχω πει ότι για κάποιες μέρες που θα υπάρχει 

αδυναμία διοχέτευσης της κυκλοφορίας μέσα από την ιρλανδική  να περάσουν μέσα από τα Αφάντου. 
Έχει καταγραφεί αυτό. 

 
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,  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
Α) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος. 
Β) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο συναινεί υπέρ της μελέτης των προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί  Ε.Ο. Ρόδου  - 
Λίνδου»  με την παράκληση της αυστηρής τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών από 
την Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
(Μειοψηφεί η κ. Καραγιάννη η οποία διατύπωσε τη δική της πρόταση). 

 
Αρ. αποφ. 23/08-02-2017                                         ΑΔΑ: 788ΠΩ1Ρ-Ζ2Ν 
 

Περίληψη 
Αίτημα Μαρίας Αλεξάνδρας Σαπουνά για ανάκληση της υπ’ αριθ. 227/2016 απόφαση 

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

μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 2/8610/6-2-2017 αίτηση της κ. Μαρίας Αλεξάνδρας Σαπουνά, με την 
οποία αιτείται την ανάκληση της υπ’ αριθ. 227/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με την οποία ανακλήθηκε η 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της επί της οδού Κανελλοπούλου 10, λόγω ελλείψεως 
πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας. 

Ο αιτούσα προσκόμισε το υπ’ αριθ. 493 Φ700.5/Α.Μ. (3411/3/15)/6-2-2017 πιστοποιητικό 
ενεργητικής πυροπροστασίας και για το λόγο αυτό αιτείται την ανάκληση της υπ’ αριθ. 227/2016 
απόφαση της Επιτροπής. 

   

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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 227/2016 απόφαση της, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας του καταστήματος της επί της οδού Κανελλοπούλου 10, λόγω προσκομίσεως του υπ’ αριθ. 
493 Φ700.5/Α.Μ. (3411/3/15)/6-2-2017 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας 

 
Αρ. αποφ. 24 /08-02-2017                                           ΑΔΑ: Ω0ΜΧΩ1Ρ-ΥΟΝ 
 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Ρόδου για κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου έναντι πλατείας Νεωρίου» 
 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 29/2017 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου που έχει ως εξής: 
 
O Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τμήματος Τακτοποιήσεων  

- Απαλλοτριώσεων, του οποίου η εισήγηση έχει ως εξής: 
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ΣΧΕΤ . :Το υπ' αριθ. πρωτ. 5/80009/23-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας και 

Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου (που έλαβε αριθ. πρωτ. 1900/26-09-2016 από την Υπηρεσία μας).   

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου της Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας 

περί επανακαθορισμού χωροθέτησης κενωθείσας θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται πλησίον της 

πύλης Ελευθερίας, έναντι της πλατείας Νεωρίου και έχοντας υπόψη : 

1. Το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Ρόδου. 

2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/48764/2052/28-05-2009 (ΦΕΚ 277 ΑΑΠ/15-06-
2009) απόφαση Υπουργού Πολιτισμού με θέμα «Οριοθέτηση της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου ως 
αρχαιολογικού χώρου», σύμφωνα με την οποία η περιοχή στην οποία βρίσκεται το εν λόγω περίπτερο 
εμπίπτει στον αρχαιολογικό χώρο.   

3. Τον Κανονισμό Περιπτέρων όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 248/2015 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/88469/19-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης 
(που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας και έλαβε αριθ. πρωτ. 2144/24-10-2016) με θέμα «Σχεδιασμός 
Περιπτέρου Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με την οποία προτείνονται διαστάσεις κουβουκλίου 2,50 μ. x 2,50 
μ. για τον νέο τύπο περιπτέρων. 

5. Τις διατάξεις : 

 α.  Της 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» και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού με θέμα 
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ», στο οποίο αναφέρεται ότι :  

«Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και 
ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. (του 
κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη 
αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός 
απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. 

Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50 μ. η ζώνη αυτή 
καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70 μ. αποφεύγονται ως μη 
εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. 

Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος 
όδευσης πεζών ίσο με 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, 
σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.). (...)». 

β.  Της Εγκυκλίου 3/2011 του ΥΠΕΚΑ (αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011) με 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)», και ειδικότερα τη 2η παράγραφο αυτής, 
στην οποία αναφέρεται ότι : 

«Η εφαρμογή της απόφασης, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα 
με τα άρθρα 1, 8 και 9 αυτής αλλά και των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 2831/2000, κατ’ 
εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε, είναι υποχρεωτική για νέες διαμορφώσεις-αναπλάσεις και 
ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. 
(...). Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, ψυγείων αναπηρικών 
περιπτέρων κλπ σε κοινοχρήστους χώρους, για τις οποίες οι ρυθμίσεις της απόφασης πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τόσο κατά τη χορήγηση της άδειας παραχώρησης της χρήσης του χώρου, όσο και κατά τον έλεγχο της 
επιτόπιας εφαρμογής». 

6. Το γεγονός ότι εντός ακτίνας 200 μ. υφίστανται ήδη άλλα τρία δημοτικά περίπτερα 
(ένα επί της Πλ. Χριστοφόρου Πατριάρχη Αλεξανδρείας [σε απόσταση μικρότερη των 100 μ.], καθώς και 
άλλα δυο εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου της Νέας Αγοράς), ενώ επίσης υφίστανται τουλάχιστον 2-3 

καταστήματα ομοειδών χρήσεων (mini market, ψιλικά) επί του κτιρίου της Νέας Αγοράς και επί της 
πλατείας Νεωρίου συνολικά.  

Η Υπηρεσία μας θεωρεί πως δεν υφίσταται αναγκαιότητα διατήρησης του περιπτέρου αυτού, 
διότι όπως προαναφέραμε είναι ήδη μεγάλος ο αριθμός των ήδη λειτουργούντων περιπτέρων και 
καταστημάτων ομοειδών χρήσεων σε ακτίνα 200 μ. από τη θέση στην οποία βρίσκεται, γεγονός που 
επηρεάζει σημαντικά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα τόσο του ιδίου όσο και των γειτνιαζόντων 
περιπτέρων και ομοειδών επιχειρήσεων. 
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Εξάλλου, ακόμα και μια ενδεχόμενη μετατόπισή του δεν θα ήταν εφικτή, διότι σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 20 του Ν.Δ. 1044/1971 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.1043/1980 - 
ΦΕΚ 87Α'/16-04-1980) στις περιπτώσεις αυτές «(...) Η τοιαύτη μετατόπισις γίνεται εγγύς της παλαιάς 

θέσεως λαμβανομένης υπ' όψιν και της αποδοτικότητος της νέας τοιαύτης, ως και των 

γειτνιαζόντων περιπτέρων.». Επιπρόσθετα δε, σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο πόλης 
Ρόδου, δεν υπάρχει σε κοντινή απόσταση κοινόχρηστος χώρος που να πληροί τις εκ του νόμου 
απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση περιπτέρου (απαιτούμενη ελεύθερη ζώνη όδευσης 
πεζών κ.τ.λ.).    

Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά, 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.  

  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, για την κατάργηση του περιπτέρου αυτού, σύμφωνα και με την 

εισήγηση της υπηρεσίας, διότι είναι ήδη μεγάλος ο αριθμός των ήδη λειτουργούντων περιπτέρων και 
καταστημάτων ομοειδών χρήσεων σε ακτίνα 200 μ. από τη θέση στην οποία βρίσκεται, γεγονός που 

επηρεάζει σημαντικά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα τόσο του ιδίου όσο και των γειτνιαζόντων 

περιπτέρων και ομοειδών επιχειρήσεων. 

 
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,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

      Α) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος. 

        Β)Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 29/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάργηση της κενωθείσας θέσης του περιπτέρου 
έναντι της πλατείας Νεωρίου, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας, διότι είναι μεγάλος ο 
αριθμός των ήδη λειτουργούντων περιπτέρων και καταστημάτων ομοειδών χρήσεων σε ακτίνα 200 μ. 
από τη θέση στην οποία βρίσκεται, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την αποδοτικότητα και τη 
βιωσιμότητα τόσο του ιδίου όσο και των γειτνιαζόντων περιπτέρων και ομοειδών επιχειρήσεων. 

 
    Ο Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη    
 
   
Γιώργος Κακούλης                                                                1) Μαρία Καραγιάννη 
 
 
                                                                                          2) Μιχαήλ Χριστοδούλου 
 
 
                                                                                          3) Ελευθέριος Χατζηϊωάννου  
 
 
                                                                                          4) Φλώρα Κρεμαστινού 
 
 
                                                                                          5) Σάββας Καλαθενός 
 
 
                                                                                          6) Σταματία Σαρρή- Υψηλάντη 
 
 
                                                                                          7) Σωτήρης Πετράκης. 
 


